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CPA - O que é isso

Visão e Missão da Unoeste
Visão da Unoeste: "Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços".

Missão da Unoeste: "Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo
exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do conhecimento científico,
humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos
com a responsabilidade social e ambiental".

Vestibular de Inverno - 2018 - Divulgue!

Os processos seletivos da Unoeste/Presidente Prudente ocorrerão nos dias 20 e 24 de junho de
2018.

Aguardem mais informações no site da Unoeste.

Em breve, edital para o processo seletivo do Curso de Medicina – Unoeste/Campus de Jaú.

 
 

X ENPED - Encontro Pedagógico dos Docentes
da Unoeste

Na semana de 29 de janeiro a 03 de fevereiro
de 2018 ocorreu o X ENPED – Encontro
Pedagógico dos Docentes da Unoeste. A CPA
colaborou com a avaliação do evento e o
relatório geral apresentou: 635 registros
(inscrições no sistema), 323 respostas no SAv,
correspondendo a 51% dos inscritos. Foram
avaliadas as oficinas específicas e o evento de
maneira geral com pontos altos e baixos, e
sugestões de melhorias que estão sendo
analisadas pela Comissão Organizadora do
ENPED para a edição de janeiro de 2019.

 
 
Avaliação de Desempenho -
Recursos Humanos
No decorrer do ano de 2018, o departamento
de Recursos Humanos, com o apoio da CPA,
estará realizando a Avaliação 180º.
Simultaneamente, Gestor avaliando
Subordinado e Subordinado avaliando Gestor.

Cronograma de realização:

Maio - Aplicação da Avaliação de
Desempenho - 1ª etapa - Técnico-
Administrativo
Julho - Apresentação dos Resultados - 1ª
etapa
Agosto - Aplicação da Avaliação de
Desempenho - 2ª etapa - Professores e
Coordenadores
Outubro - Apresentação dos Resultados - 2ª
etapa
Outubro - Aplicação da Avaliação de
Desempenho - 3ª etapa - Construção Civil e
Higiene
Dezembro - Apresentação dos Resultados -
3ª etapa

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
INTERNAS - EXCELENTE
PARTICIPAÇÃO!
Perfil do Aluno Ingressante dos Cursos de
Graduação Presencial - 1/2018

Em março, a CPA aplicou um questionário para
levantamento do “Perfil do Aluno Ingressante”
dos cursos de graduação que foi respondido
por 84% dos alunos ingressantes, com o
objetivo de conhecer as expectativas dos

AVALIAÇÕES EXTERNAS
No período de 25 a 28 de abril, o Curso de Farmácia receberá avaliação in loco dos especialistas do
INEP/MEC com vistas à Renovação de Reconhecimento do Curso.

No período de 16 a 19 de maio, o Curso de Medicina receberá avaliação in loco dos especialistas do
INEP/MEC com vistas à Renovação de Reconhecimento do Curso.

Ainda em maio, no período de 23 a 26 de maio, o Curso de Engenharia de Produção receberá
avaliação in loco dos especialistas do INEP/MEC com vistas à Renovação de Reconhecimento do
Curso.

 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unoeste tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição, bem como
acompanhar os processos externos de avaliação conduzidos pelo MEC.

http://localhost/site/auniversidade/cpa/boletins/documentos/Boletim23.pdf
http://www.unoeste.br/site
https://www.facebook.com/Unoeste
https://twitter.com/Unoeste
https://plus.google.com/+unoeste/posts
https://www.youtube.com/user/unoestepp
http://localhost/site/ava/


alunos que estão ingressando; como estão
sentindo o curso; quais as dificuldades iniciais
sentidas, para propostas pedagógicas de apoio
ao perfil diagnosticado. Ressaltam os alunos
que a procura pelo curso deveu-se à qualidade
do ensino da Unoeste.

Para informações sobre os resultados totais
desse levantamento e o planejamento das
propostas de ações frente aos resultados, fale
com o Coordenador do seu Curso.

 
 
Perfil do Aluno Ingressante dos Cursos de
Graduação a Distância - 1/2018

Também em março, a CPA aplicou um
questionário para levantamento do “Perfil do
Aluno Ingressante” dos cursos de graduação a
distância que foi respondido por 72% dos
alunos ingressantes.

- A comodidade e flexibilidade para estudar em
casa foi destaque dentre os motivos de escolha
para fazer um curso EAD nesta Universidade.

Compartilhe as CONQUISTAS da Unoeste!

 Parabéns!

Em fevereiro deste ano, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação foi
avaliado in loco pelos especialistas do INEP/MEC para Renovação de Reconhecimento do Curso, tendo
recebido o conceito 5 - excelente.

 
 
Expansão da Unoeste: CAMPUS FORA DE SEDE EM JAÚ.
Ato de Credenciamento do campus fora de sede da Unoeste – Campus de Jaú: Portaria MEC nº 292, de
29 de março de 2018. DOU nº 62, segunda-feira, 2 de abril de 2018.

Ato de Autorização do curso de Medicina: Portaria SERES/MEC n° 228, de 2 de abril de 2018. DOU nº
63, terça-feira, 3 de abril de 2018.

 
 
ENEPE - 2018
O ENEPE/2018, Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, será realizado de 22 a 25 de
outubro.  
É um evento que reúne estudantes, professores e profissionais para apresentação e debate do
conhecimento em seus aspectos relativos ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Tema “Cultura maker: imaginar, conectar e inovar”.

 

Ações pedagógicas de Capacitação Docente
- O Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico dos Docentes da Unoeste (NIDEP), por meio
do Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor (SAPP), está desenvolvendo neste ano de 2018, oficinas
de capacitação sobre: “Taxonomia de Bloom: Avaliação a serviço da evolução metodológica, curricular
e as mudanças observadas no perfil dos estudantes”, ministradas pelas professoras doutoras Maria
Inês Meira Dolfini e Telma Reginato Martins, iniciadas em 20/03/2018 com previsão de término em
novembro de 2018. Participam diretores e coordenadores de cursos com representantes do Núcleo
Docente Estruturante (NDE). Não participam os representantes dos cursos da área da saúde por já
desenvolverem essa metodologia de avaliação com apoio do Núcleo de Formação e Educação
Permanente em Saúde (NUFEPS).

- Em 10 de abril, foi desenvolvida a oficina “Aprendizagem Baseada em Equipes: ‘Team Based
Learning’ (TBL) como estratégia educacional inovadora e uso de aplicativo autoral na Educação
Superior”, ministrada pelos professores doutores Sidinei de Oliveira Sousa, Danielle Aparecida do
Nascimento e Raquel Rosan C. Gitahy.

Relatório Integral de Autoavaliação Institucional - 2017
Este relatório informa ao INEP/MEC os processos internos de avaliação da Unoeste conduzidos em
2017 pela CPA, depositado no sistema e-MEC em 31 de março de 2018. Mediante a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, o relatório apresenta um novo roteiro
contendo cinco partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das
informações e ações previstas com base nessa análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas
e de gestão da instituição.

 

Para acessar o relatório, consulte o site da Unoeste: 
 
Acesse o relatório:  
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-Integral-
MEC-CPA-2017.pdf  

Atualização do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento
Institucional (CADI) iniciaram, no ano de 2017, o processo de avaliação do PDI da Unoeste. O
resultado desse trabalho culminou na atualização do PDI para o quinquênio 2018/2022. O PDI busca

Apoio Institucional ao
Estudante - CONHEÇA E
UTILIZE!
SUAPp – Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante - o
agendamento é eletrônico, realizado via “Área
do Aluno”, na aba Serviço/“SUAPp”. Alguns
cursos de graduação oferecem serviço próprio.

Como apoio pedagógico ao estudante, o
SUAPp disponibiliza na Área do Aluno os
vídeos:

✓ O que é o SUAPp. 
✓ Competência do Estudante Universitário. 
✓ Você sabe estudar? 
✓  Fatores que prejudicam o desenvolvimento
acadêmico.

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante – é um
serviço da Unoeste que oferece ao estudante
todo apoio para ingressar em um estágio e
acolhê-lo da melhor forma possível na
universidade e fora dela também.

Para mais informações:
centralestagios@unoeste.br ou
nae@unoeste.br

http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-Integral-MEC-CPA-2017.pdf
mailto:centralestagios@unoeste.br
mailto:nae@unoeste.br
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nortear o caminho a ser seguido pela instituição, de forma a cumprir a sua missão e alcançar seus
objetivos.

 

O processo de avaliação e atualização foi conduzido por etapas, sendo que, no
momento, está em curso a redação final do PDI. 
 
Acesse o PDI: http://www.unoeste.br/AUnoeste/PDI  

UNOESTE TURBO

Turbine seus conhecimentos dos ensinos fundamental e médio e decole na universidade.

Faça os cursos de nivelamento, gratuitos e on-line:

Matemática
Matemática Financeira
Língua Portuguesa

Ficou interessado? Acesse a “Área do aluno” e matricule-se!

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.” Mahatma Gandhi

http://www.unoeste.br/AUnoeste/PDI

