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I - DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome/Código da IES: UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – Usuário Máster 0271 

 

Caracterização da IES: 

- Instituição Privada 

- Sem fins lucrativos 

- Universidade 

 

Estado: São Paulo  Município: Presidente Prudente 

Mantenedora: Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, fundada em 10 de 

janeiro de 1972. 

Autorização da primeira faculdade – Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente 

Prudente – Decreto nº 71.190, de 03 de outubro de 1972, DOU de 04/10/1972.  

Início das atividades da IES: 21 de outubro de 1972 

Credenciamento da Unoeste: Portaria Ministerial nº 83/87, de 12/02/87, D.O.U. de 16/02/87 

Endereços: Campus I - Rua José Bongiovani, nº 700 – Cidade Universitária 

              CEP: 19050-920 – Fone (18) 3229-1000 

        Campus II - Rodovia Raposo Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro 

         CEP: 19067-175 – Fone (18) 3229-2000 

 

Endereço eletrônico: www.unoeste.br 
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REITORA 

Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima 

VICE-REITORA 
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PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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PRÓ-REITORA ADMINISTRATIVA 

Maria Regina de Oliveira Lima 

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 

Angelita Ibanhes de Almeida Oliveira Lima 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Adilson Eduardo Guelfi 
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Período de Mandato da CPA: 3 Anos para Corpo Técnico-Administrativo e Docente. 

                2 Anos para Corpo Discente e Sociedade Civil Organizada. 

                                                  *Ambos podem ser renovados por igual período. 

 

 

Ato de Designação da CPA: Portaria da Reitoria da UNOESTE nº. 14/2014, de 28/04/2014. 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Aparecida Darcy Alessi Delfim Coordenadora CPA CPF 069.770.098-45 

Alba Regina Azevedo Arana Corpo Técnico-Administrativo CPF 052.444.948-13 

Fátima Cristina Luiz Leonardo Corpo Técnico-Administrativo CPF 143.112.738-86 

Luis do Nascimento Ortega Corpo Técnico-Administrativo CPF 475.036.101-15 

Moacir Del Trejo Corpo Técnico-Administrativo CPF 726.582.588-87 

Angelita Ibanhes de Oliveira Lima Representante das Pró-Reitorias CPF 138.199.518-73  

Ana Claudia Ambiel Corral Camargo Corpo Docente CPF 139.413.408-83 

Jerson Joaquim da Silva Corpo Docente CPF 013.899.639-34 

Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez Corpo Docente CPF 017.603.208-89 

Maria Nilda Camargo de Barros Barreto Corpo Docente CPF 063.399.818-44 

Alessandra Harumi Sakai dos Santos Corpo Discente CPF 214.464.788-74 

Cláudio Roberto Batista Corpo Discente CPF 294.217.108-19 

Hugo Lima Dower Corpo Discente CPF 380.894.558-32 

José Clodoaldo da Silva Corpo Discente CPF 252.329.958-55 

Carlos Eduardo Paiva Perucci Sociedade Civil Organizada CPF 113.272.938.62 

Roberto Jorge da Silva Sociedade Civil Organizada CPF 018.740.028-86 

Cristiane Maciel Rizo Assessoria de Planejamento CPF 538.457.548-63 

Lucimara Carvalho de Andrade Sanches Assessoria de Planejamento CPF 121.102.198-07 

Eduardo Henrique Rizo Analista de Sistemas CPF 256.016.038-20 
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II. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade do Oeste Paulista 

(UNOESTE), referente ao exercício de 2014, organizado e construído pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), apresenta análise crítica dos resultados dos processos de 

avaliação interna e externa desenvolvidos na Instituição, bem como propostas de 

ações incorporadas (ou a serem) na gestão acadêmico-administrativa. 

Importante ressaltar que o estudo das fragilidades e potencialidades apontadas 

nos relatórios de autoavaliação anteriores foi realizado pela CPA, como ponto de 

partida para as propostas de melhorias indicadas no atual relatório. 

Outro ponto considerado na construção deste relatório foi a articulação dos 

resultados dos processos de avaliação institucional com os objetivos, metas e ações 

propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013/2017. 

Destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento, pela comunidade 

acadêmica, da autoavaliação como um processo formativo, necessário e contínuo, o 

que garante um envolvimento institucional cada vez mais significativo. 

Desde 2004, o processo de avaliação institucional na UNOESTE tem seguido as 

orientações do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), 

instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentado pela Portaria 

Ministerial nº. 2.051, de 09 de julho de 2004, como sistema de avaliação das 

instituições de ensino superior em âmbito federal. O SINAES abrange a avaliação 

institucional, referenciada pela autoavaliação e avaliação externa das IES. 

Para atendimento à legislação vigente, foi constituída em 2004, a primeira 

composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da UNOESTE- Portaria 

nº013/2004-Reitoria, de 09 de junho de 2004, responsável pela condução dos 

processos internos da instituição; pela sistematização, interpretação e avaliação das 

informações recolhidas, considerando a missão e as finalidades da Instituição 

estabelecidas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); e pela prestação 

das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP). Esta primeira comissão criou o Regimento Interno da CPA que foi 

homologado pelo Conselho Universitário em 17 de agosto de 2004. 
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Reformulações na composição da CPA aconteceram a partir de 2004: Portaria 

nº. 03/2006 - Reitoria, de 19 de abril de 2006; Portaria nº. 023/2007 – Reitoria, de 08 de 

outubro 2007; Portaria nº. 03/2009 - Reitoria, de 27 de março de 2009; Portaria nº. 

059/2010 - Reitoria, de 28 de julho de 2010; Portaria nº. 11/2012 - Reitoria, de 08 de 

maio de 2012, Portaria nº. 18/2013 – Reitoria, de 18 de outubro de 2013 e, a atual 

Portaria nº. 14/2014 – Reitoria, de 28 de abril de 2014. 

Como parte desses 10 anos de atuação, a CPA registrou o produto do seu 

trabalho institucional, para ampla divulgação, em um livro denominado “Os Desafios da 

Avaliação Institucional: o papel da CPA”, com lançamento realizado em dezembro de 

2014. Este livro é composto de duas partes: a primeira parte denomina-se “Desafios 

Teóricos e Metodológicos da Avaliação Institucional”, e a segunda parte “Projetos 

voltados à Avaliação Institucional da UNOESTE”. Os autores são professores e 

pesquisadores que pensam, pesquisam e vivenciam a avaliação institucional em suas 

práticas. No livro estão retratados temas, caminhos e desafios de pesquisa e ensino 

sobre avaliação institucional, processados durante a construção coletiva institucional. 

 
 

Figura 1 - Capa do Livro - Os Desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA 
 

Editora: http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909 

http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909
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 Concluindo, a CPA atua com autonomia, no âmbito de sua competência, em 

relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na UNOESTE, buscando 

sempre sensibilizar a comunidade universitária para o cumprimento das exigências 

legais referentes à avaliação institucional e o seu envolvimento permanente na 

construção da proposta avaliativa da UNOESTE. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNOESTE E SUA INSERÇÃO REGIONAL 

 

A Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, com sede e foro na cidade de 

Presidente Prudente, foi reconhecida pela Portaria Ministerial ME nº 83, de 12 de 

fevereiro de 1987, e é regida pelos seus Estatuto e Regimento Geral. A entidade 

mantenedora é a Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, entidade 

beneficente de assistência social, fundada em 10 de janeiro de 1972. Em maio de 

2009, passou esta Universidade por criteriosa avaliação externa, com a seguinte 

observação final por parte dos avaliadores: “Considerando, portanto, os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da CONAES, no instrumento 

de avaliação utilizado e nas orientações do MEC, para a avaliação, esta IES apresenta 

um perfil ‘satisfatório’ de qualidade”. Consta do Parecer CNE/CES 268/2014, voto 

favorável ao recredenciamento da Universidade do Oeste Paulista, publicado no DOU 

de 09 de janeiro de 2015. 

A UNOESTE, conforme ciclo SINAES 2013 com resultado publicado em 

dezembro de 2014, obteve o IGC igual a 4 (quatro).  

O percurso histórico da Unoeste demonstra um contínuo processo de mudanças 

em sua constituição interna, pela crescente inserção de cursos, programas e serviços a 

que tem se dedicado e causado importantes reflexos na comunidade acadêmica 

regional e estadual. Sua missão é a de “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”. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vigência 2013-2017, construído 

a partir das potencialidades e as fragilidades detectadas pela Avaliação Institucional, 
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apresenta a missão da Unoeste e os objetivos, metas e ações quanto a: ensino, 

pesquisa, extensão, gestão, responsabilidade social e avaliação. 

Como documento central que estabelece as políticas para o ensino, a pesquisa, 

a extensão, a gestão e a responsabilidade social, a Unoeste conta com o Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, instrumento permanente de recorrência da instituição 

educacional. 

A Unoeste encerrou o ano de 2014 com 16 mil e 333 alunos nos cursos de 

graduação e pós-graduação, e inicia 2015 (março) com, aproximadamente, 20.000 

alunos. 

Cursos de Graduação – cinquenta e três (53) cursos de graduação ofertados, 

incluindo as Licenciaturas, Bacharelados e Cursos Superiores de Tecnologia, conforme 

segue: 

Cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas, Artes Visuais, Educação Física, 

Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Música.  

Cursos de Bacharelado: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, 

Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social: Jornalismo, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia 

Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Química, Sistemas de Informação, Turismo com ênfase em Hotelaria, Zootecnia.  

Cursos Superiores de Tecnologia: Design de Interiores, Design Gráfico, 

Fotografia, Gastronomia, Gestão Comercial, Jogos Digitais, Produção Sucroalcooleira, 

Radiologia, Sistemas para Internet, Redes de Computadores, Tecnologia da 

Informação, Agronegócio e Estética e Cosmética.  

Programas/Cursos de Pós-graduação - a UNOESTE possui um Programa de 

Pós-graduação em Agronomia com Doutorado e Mestrado; Doutorado e Mestrado em 

Fisiopatologia e Saúde Animal; Mestrado em Educação e em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional. Em pós-graduação lato sensu são, aproximadamente, 50 

cursos de especialização (presencial e a distância). 

Oferece ainda cursos de aperfeiçoamento e de extensão.  
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Este complexo universitário conta com: Hospital Veterinário; parceria com o 

Hospital Regional de Presidente Prudente; Fazenda Experimental; Farmácia-Escola e 

Farmácia Comunitária; Clínicas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e 

Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética; Laboratório de Habilidades e Simulação 

(LHabSim); um complexo de mais de 250 laboratórios específicos de ensino e de 

pesquisa para os cursos das diversas áreas do conhecimento; Rede de Bibliotecas 

com 03 unidades de informação nos Campi I, II, e no Hospital Regional de Pres. 

Prudente; Ginásios de Esportes, Teatro Universitário ‘César Cava’; Teatro de Arena 

‘Timochenco Wehbi’; Auditórios; espaços de convivência; Empresas Juniores; 

Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente (INTEPP). 

A UNOESTE concentra em Presidente Prudente uma população estudantil, 

docente e de funcionários de, aproximadamente, 19 mil pessoas, aparelhando suas 

instalações para atendimento, não só dessa clientela, como também da população em 

geral nas áreas de saúde, judiciária, agrária, de engenharia, educacional, psicológica e 

tecnológica, constituindo um polo de atendimento e difusão do conhecimento. 

A área de abrangência geográfica da UNOESTE compreende o sudoeste do 

Estado de São Paulo, com 53 municípios, constituindo a 10ª Região Administrativa de 

Governo e que envolve as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista, espaço 

este que contém um contingente populacional próximo de um milhão de habitantes, dos 

quais 207 mil, aproximadamente, estão em Presidente Prudente. Trata-se, portanto, de 

um importante polo de desenvolvimento geoeducacional - Distrito - 27 - o qual serve de 

referência para uma vasta região. Contudo, a sua influência não se restringe apenas a 

este espaço, alcança o sul do Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná. 

A Universidade do Oeste Paulista, segundo afirmação da reitora, Ana Cardoso 

Maia de Oliveira Lima, mantém o propósito: “Nosso maior desafio é fazer de cada 

estudante um profissional pronto para atuar com competência e senso de justiça, 

contribuindo para o desenvolvimento humano, científico e tecnológico do país. Esse é 

um compromisso que vem se renovando ao longo de toda a nossa existência. A busca 

por um futuro melhor traduz o espírito da UNOESTE”. 
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3. PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNOESTE: 

RETROSPECTIVA 

 

A UNOESTE vem construindo o conhecimento sobre sua realidade institucional 

desde o início da década passada. Já em 1993, assessores da Reitoria reuniram-se 

para planejar a avaliação geral das atividades da Universidade, com o propósito de 

definir diretrizes e criar meios de ação necessários para a efetivação de uma 

comunidade acadêmica atualizada, competente e apoiada em um clima organizacional 

harmonioso e solidário. Foi editado um documento que registra todo esse trabalho, 

intitulado “Linhas básicas de ação da UNOESTE” com a indicação das diretrizes da 

política acadêmica para os anos subsequentes (diretrizes de política acadêmica, 

diretrizes para a pesquisa, para a extensão, diretrizes da política de planejamento 

acadêmico e administrativo, diretrizes para avaliação institucional, para estrutura 

organizacional e acadêmica, para modernização administrativa, para ocupação e 

dinamização do espaço físico, diretrizes da política da informação e documentação, 

diretrizes da política de relações interinstitucionais, da política de comunicação social e 

diretrizes da política de gestão financeira e patrimonial). Este documento foi publicado 

pela própria instituição e sua divulgação foi a mais ampla possível, tanto junto à 

comunidade acadêmica, quanto aos setores educacionais locais e regionais. 

Para desenvolver estratégias que viabilizassem a operacionalização das 

propostas contidas neste documento, foram promovidas sessões de “Vivência 

Universitária”, bem como “Seminários de Sensibilização”, todos sob a responsabilidade 

da Assessoria da Reitoria e de integrantes do corpo docente do Programa de Mestrado 

em Educação, ficando designado, em 1994, o Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão como órgão responsável pela avaliação institucional, tendo sido nomeada a 

Comissão inicial, da qual faziam parte dois consultores externos: Prof. Dr. Davi Ferreira 

de Barros, PHD em Administração Universitária, da UNIMEP e Profª. Dr.ª Dulce 

Consuelo Andreatta Whitacker, doutora em Ciências Sociais, da UNESP/Araraquara. 

Paralelamente, foram realizadas palestras sobre avaliação institucional com 

professores especializados desta e de outras universidades. 

Todos esses eventos traduziram o esforço conjunto da Reitoria e demais 

segmentos da instituição e deles participaram diretores, coordenadores de cursos, 

corpo docente, discente e técnico-administrativo, além do Reitor, Pró-Reitores e 



13 

 

 
Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2014 

 

assessores, denotando um envolvimento coletivo na busca do aprimoramento de toda 

a Universidade. 

Nesse período, estava em andamento no Brasil, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB, obra conjunta do MEC-SESu e das 

universidades, implantado no 2º semestre de 1993. Plenamente integrada a essa nova 

proposta do governo, esta IES elaborou seu Projeto de Avaliação Institucional e 

protocolou-o no MEC-SESu para ingressar no PAIUB. Sequencialmente, recebeu a 

visita da Profª. Maria Dulva Dalla Costa (MEC-PAIUB) que iniciava em Presidente 

Prudente a disseminação do PAIUB por todo território nacional. Registrou a professora, 

na ocasião, o fato da UNOESTE ser a primeira universidade privada do país a aderir ao 

PAIUB. Posteriormente, a equipe de avaliação institucional da UNOESTE apresentou 

seu projeto no I Seminário de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, na 

UNICAMP (1997). 

Continuando os trabalhos, a equipe participou do Seminário de Avaliação 

Institucional na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) promovido pelo PAIUB, 

no segundo semestre de 1998, apresentando seu projeto de avaliação institucional. 

Uma cultura favorável à efetivação do processo avaliativo já estava instalada 

internamente, o que, também, pode ser constatado pela criação do Núcleo de Apoio 

Pedagógico, em 1998, e pela composição do Comitê de Avaliação Institucional, no 

mesmo ano. O Núcleo, órgão auxiliar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE, foi criado pela Resolução de 03/02/1998 do Conselho Universitário - 

CONSU. Além de suas atribuições básicas, como coordenar as atividades de caráter 

pedagógico e propor e organizar programas de formação docente e discente, o Núcleo 

priorizou a avaliação dos cursos de graduação, a cada três anos, dentro de uma 

perspectiva transformadora, em termos qualitativos, já que se buscava identificar os 

indicadores que conduzissem à melhoria do ensino, pesquisa e extensão. 

As atividades do Núcleo estavam diretamente associadas ao Comitê de 

Avaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Universitário, por meio da Resolução 

nº 02/98, de 08/05/1998. Todo trabalho de avaliação foi acompanhado por dois 

consultores externos. A primeira avaliação dos cursos de graduação ocorreu no 2º 

semestre de 1998, cujos resultados refletiram pontos importantes dos cursos, sendo 

definidas as metas e prioridades para o triênio seguinte. Uma das medidas adotadas 

pelo Comitê foi a implementação dos colegiados dos cursos de graduação, como 
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estratégia para a implementação do processo de avaliação institucional continuada. 

Atendendo ao Ofício nº 32/99 do Comitê, todos os diretores e coordenadores de cursos 

enviaram a composição de seus respectivos colegiados. 

Ainda, deve ser registrado que ocorreu de forma sistemática, a avaliação de 

atividades dos cursos de graduação e de pós-graduação “stricto sensu” incluindo a 

autoavaliação docente, discente, infraestrutura e gestão. Em 2002, foi iniciada a 

avaliação para identificação do perfil dos alunos ingressantes nos cursos de graduação 

da UNOESTE, tendo continuidade em todos os semestres letivos até o presente ano de 

2014. 

No segundo semestre de 2004, com a implantação do SINAES, foram definidos 

novos padrões de avaliação de acordo com as orientações da CONAES. Dessa forma, 

a UNOESTE estabeleceu sua 1ª Comissão Própria de Avaliação, que formulou o 

projeto de Autoavaliação Institucional e estabeleceu quinze Grupos de Trabalho (GT’s), 

cada qual responsável por uma dimensão considerada no processo de avaliação (as 

dez indicadas pela CONAES mais cinco específicas). Diversos encontros, oficinas e 

reuniões entre a CPA, GT’s e representações da comunidade acadêmica foram 

realizados, definindo-se os instrumentos de avaliação mais adequados às 

especificidades da instituição com a utilização de sistema online para a aplicação 

desses instrumentos, coleta e tratamento estatístico das informações, já que, até então, 

os instrumentos eram aplicados em formulários próprios e, posteriormente, passavam 

por um processo de leitura ótica, tornando o processo desgastante e moroso.  

Atualmente, com orientação do Projeto de Autoavaliação, vários processos 

básicos de avaliação são implementados pela CPA: o perfil dos alunos ingressantes, a 

avaliação de docentes, a avaliação das condições gerais dos cursos e da instituição, o 

acompanhamento de alunos egressos, avaliação da instituição pelo corpo técnico-

administrativo, e outros específicos, resultando em relatórios detalhados com análises, 

críticas e recomendações. 

Pesquisas e avaliações específicas têm sido realizadas de acordo com 

solicitações dos cursos e departamentos/setores. 

A CPA, por meio do endereço eletrônico www.unoeste.br/cpa, disponibiliza 

informações sobre a sua atuação. O acesso ao material dessa página eletrônica é livre 

pela internet, sendo que estão disponíveis informações quanto aos objetivos principais; 

funcionamento do processo de autoavaliação institucional; como ocorre o uso dos 
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resultados desse processo; os motivos pelos quais existe a CPA, bem como sua 

composição; a socialização que a CPA faz dos procedimentos que utiliza para 

participação dos alunos no processo e a divulgação de seus resultados; o cronograma 

de avaliações previstas e algumas ações que tem ocorrido em função dos resultados 

dos processos coordenados pela CPA; Boletins CPA 2014 (ANEXO A); assim como e-

mail de contato com a mesma. 

 

4. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO: OBJETIVOS, METODOLOGIA, 

RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E OPERACIONAIS, CRONOGRAMA 

 

A Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em atendimento às exigências 

da Lei nº. 10.861, de 14/04/04 e da Portaria nº. 2051, de 09/07/04, que regulamentam o 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior - SINAES propôs o Projeto de 

Autoavaliação Institucional, de responsabilidade da CPA, com os seguintes objetivos, 

geral e específico, e metodologia. 

 

a) Objetivos 
 

Geral 
 

Elaborar um diagnóstico geral da Instituição no que se refere às suas atividades-

fim e atividades-meio, seus processos e resultados, colocando em questão a missão e 

as finalidades da Universidade e buscando as causas dos problemas encontrados, 

para o planejamento de ações voltadas à propositura de soluções e, principalmente, à 

valorização do potencial didático-pedagógico, científico, tecnológico e de extensão da 

UNOESTE. 

 

Específicos 
 

- Sensibilizar a comunidade acadêmica, em especial, os dirigentes da 

Instituição, sobre o SINAES e a Autoavaliação Institucional, para que o 

processo avaliativo ocorra com a profundidade e seriedade necessárias. 

- Planejar e organizar as atividades do processo de autoavaliação, 

estabelecendo plano de trabalho: objetivos, estratégias, metodologia, 

recursos e calendário das ações avaliativas. 
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- Compor grupos de trabalho, atendendo às dimensões sugeridas pela 

CONAES e as específicas da UNOESTE. 

- Realizar estudo quali/quantitativo sobre as dimensões a serem consideradas 

no processo de avaliação institucional (art. 3º da Lei nº 10.861/04), com base 

nos documentos: Diretrizes para Avaliação Institucional de Educação 

Superior e Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das 

Instituições. 

- Coletar e processar informações disponibilizadas pelos órgãos pertinentes 

da instituição, analisando-as e interpretando-as para alimentar as dimensões 

que a autoavaliação quer indagar. 

- Manter e orientar a participação dos integrantes da instituição para a 

construção do conhecimento gerado na avaliação. 

- Organizar e discutir os resultados da autoavaliação institucional com a 

comunidade acadêmica e promover publicações das experiências; 

- Elaborar relatórios parciais e finais. 

- Socializar os relatórios para subsidiar o planejamento institucional. 

- Realizar reflexão sobre o processo de autoavaliação, de grande valor para a 

Instituição como balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a 

próxima etapa da avaliação institucional. 

- Articular junto aos resultados da autoavaliação os dos momentos de 

avaliação externa, complementando informações que subsidiem o 

planejamento institucional. 

- Desenvolver um processo contínuo de autoavaliação na UNOESTE, em 

ciclos bienais. 

 

b) Metodologia 
 

Método Fenomenológico 
 

A metodologia proposta no planejamento do processo de autoavaliação 

institucional, e na sua execução, privilegia a compreensão do significado que os 

processos educativos, de interações socioculturais e de investigação científica têm 

para os atores (corpos docente, discente, técnico-administrativo e de gestores), nos 

ambientes administrativo/acadêmico da Universidade. 
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 A avaliação consiste numa construção social. É na cultura que as pessoas se 

encontram como atores, nela se modificam, crescem à medida que aprendem mais 

sobre elas próprias e sobre a comunidade. São as realidades múltiplas e não uma 

realidade única que interessam ao investigador qualitativo (no caso, o avaliador), sendo 

também, o resgate do processo social geral que surge nos contextos particulares de 

grande importância para gerar a descrição e a compreensão dos fenômenos. 

Segundo a tradição weberiana, a investigação qualitativa consiste na 

compreensão interpretativa das interações humanas.  

A realidade é socialmente construída e a investigação (avaliativa) necessita 

basear-se, então, em fundamentos teóricos e de resultados anteriores como um 

cenário capaz de fornecer estratégias para dirigir o estudo e fazer interpretações dos 

novos resultados.  

Os conceitos-chave “significado”, “compreensão” e “definição da situação” 

associados, respectivamente, às abordagens de “processo”, “práticas” e “construção 

social”, são as bases metodológicas escolhidas para a primeira fase deste projeto. 

Portanto, nesse sentido, o projeto apoia-se em uma vertente na metodologia 

fenomenológica, para a investigação qualitativa que, espera-se, deva ser natural, não 

intrusiva, nem ameaçadora. 

Dentre as características eleitas para o projeto de avaliação, em um percurso de 

investigação fenomenológica, atentou-se para Bogdan & Biklen (1994) ao proporem 

que este tipo de investigação deve começar com o silêncio. O silêncio é uma tentativa 

de captar a realidade que se quer estudar. Em seguida, recomendam que a relação 

entre os atores deve dar-se com empatia, ênfase na confiança e igualdade, bem como 

o plano deve ser progressivo, flexível, geral, onde aparecerão propostas de 

investigação, determinação da amostra e qualidade dos dados (descritivos, 

documentais, notas de campo, discursos dos sujeitos). A análise de dados deverá ser 

contínua, indutiva, comparativa. As técnicas são de observação, entrevista aberta, 

estudos de documentos vários e observação participante. Em outra vertente, para 

investigação quantitativa, recorre-se à observância e aplicação de métodos e técnicas 

estatísticos adequados. 
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Design, estratégias e instrumentos de operacionalização do projeto 
 

O Projeto edifica-se, simultaneamente, sob três pilares: um consiste na 

investigação documental, outro consiste em trabalho de campo e, finalmente, outro, na 

construção de matriz conceitual sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A investigação documental refere-se a levantamento, análise e interpretação de 

todo acervo documental registrado na Instituição que seja de interesse ao Projeto de 

Autoavaliação. 

O trabalho de campo refere-se à interação com atores, que ocorre através da 

observação, da observação participante, das entrevistas, questionários e reuniões de 

avaliação pelos integrantes do processo avaliativo. 

A matriz conceitual foi elaborada a partir das correntes teóricas que tratam do 

intermezzo entre modernidade e pós-modernidade na cultura e educação, democracia 

e globalização. 

A estratégia de operacionalização contempla: 

- Discussão pela CPA e Reitoria, quanto à viabilização técnica de execução do 

projeto proposto. 

- Definição das dimensões específicas a serem incorporadas junto àquelas 

indicadas pela CONAES. 

- Seminários para capacitação dos grupos de trabalho para condução dos 

processos de leitura investigativa de documentos já existentes e coleta de 

dados. 

- Reuniões com gestores para esclarecimentos e sensibilização quanto à 

necessidade de avaliação e sua importância no planejamento estratégico 

institucional. 

- Atuação de profissional responsável pelos procedimentos de coleta, 

organização e tratamento estatístico de informações. 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramenta online pela Unoeste para 

aplicação de questionários e análise de dados - Sistema de Avaliação (SAV). 

- Delineamento de um plano estratégico de operacionalização da investigação 

dos indicadores de potencialidades e fragilidades nas dimensões consideradas 

na autoavaliação institucional da UNOESTE. 
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- Discussão do plano com a Reitoria e representantes de cursos e setores 

institucionais. 

- Análise investigativa de documentos específicos de cada dimensão. 

- Formulação de instrumentos de avaliação específicos para segmentos da 

comunidade acadêmica. 

- Articulação e aplicação dos instrumentos de coleta de informações. 

- Elaboração de relatórios estatísticos conclusivos para cada dimensão. 

- Socialização dos resultados ao corpo técnico-administrativo, corpo docente, 

corpo discente e representantes do CanAL (Canal do Aluno instituído pela 

Portaria nº27, de 28/11/2012 – Reitoria).  

- Reuniões para discussões e debates sobre as interpretações dos resultados. 

- Ações imediatas e propostas futuras em função dos resultados. 

- Encaminhamento à CPA, pelos segmentos envolvidos no processo de 

avaliação, de documentos sistematizados constando as potencialidades, 

pontos que requerem melhorias, ações imediatas, ações propostas futuras e 

observações quando necessárias. 

- Socialização dos resultados do processo de avaliação interna e das avaliações 

do INEP/MEC, junto à comunidade acadêmica. 

- Acompanhamento do desenvolvimento institucional (CADI – Comissão de 

Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional). 

 

c) Recursos 
 

Humanos 
 

Para execução do projeto de Autoavaliação, a Unoeste conta com: 

- Integrantes da Comissão Própria de Avaliação. 

- Assessoria por integrantes do corpo técnico-administrativo. 

- Diretores, coordenadores e chefes dos segmentos acadêmicos, técnicos e 

administrativos. 

- Representantes do Canal do Aluno (CanAL). 

- Grupos de trabalho constituídos de acordo com os segmentos acadêmicos e as 

dimensões a serem avaliadas. 

- Profissionais para suporte de planejamento e análise estatística. 

- Analista de sistemas. 
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Materiais 
 

A UNOESTE colocou à disposição dos executores do Projeto de Autoavaliação 

uma sala no Campus I, além da Sala de Reuniões da Reitoria, com o mobiliário 

adequado ao desenvolvimento das atividades (mesa, cadeiras, armários e arquivos). 

Neste ambiente de trabalho, específico para a CPA, há computadores, 

impressora, pontos de rede e linha telefônica. Além das instalações e equipamentos, foi 

disponibilizado material de escritório e de consumo na medida das necessidades dos 

agentes de avaliação. 

 

Operacionais 
 

Microsoft Office (2010). 

Aperfeiçoamento da ferramenta online pela Unoeste para aplicação de 

questionários e análise de dados - Sistema de Avaliação (SAV). 
 

d) Cronograma 

Cronograma de Atividades – CPA/2014 

Objetivo Geral 

Coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição que possibilite uma permanente 

atitude de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. 

Atividades Período 

Acompanhamento das ações institucionais previstas no PDI Processo contínuo 

Construção do Relatório de Autoavaliação Institucional/2014 a ser encaminhado 

ao INEP 
30 de março 

Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e 

externa e encaminhamento de recomendações aos cursos de graduação e pós-

graduação e setores envolvidos 

Processo contínuo 

 

Relatórios parciais do processo de autoavaliação institucional Processo contínuo 

Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a 

comunidade acadêmica 
Processo contínuo 

Acompanhamento dos resultados dos cursos que participaram do ENADE, 

constantes dos relatórios circunstanciados divulgados às IES, bem como 

acompanhamento das ações advindas da análise crítica dos referidos 

resultados. 

Fevereiro 

Apoio aos cursos participantes do ENADE 2014 Processo contínuo 
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Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da 

avaliação institucional interna. 
Processo contínuo 

Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os 

momentos do processo de autoavaliação institucional 
Processo contínuo 

Avaliação do docente pelo discente (cursos) Processo contínuo 

Perfil do Ingressante 2014/1 1º semestre 

Perfil do Ingressante 2014/2 2º semestre 

Avaliação Institucional pela Comunidade Externa 1º semestre 

Perfil do Egresso Processo contínuo 

Boletins Processo contínuo 

Participação da CPA no ENEPE/2014 - Encontro de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Unoeste 
Outubro 

Promoção de atividades de meta-avaliação para exame crítico das experiências 

de avaliação concluídas 
Em definição 

Apoio à Instituição/Cursos nos momentos de avaliação externa in loco para fins 

de regulação 
Agenda do INEP/MEC 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a aplicação dos instrumentos de avaliação, a CPA adota a utilização de um 

sistema online de aplicação de questionários, via utilização de formulários eletrônicos. 

Os resultados das avaliações são analisados com o auxílio de ferramentas 

computacionais e procedimentos estatísticos. O sistema online de avaliação (SAV) foi 

desenvolvido internamente pela equipe do departamento de WEB da UNOESTE, 

refletindo as reais necessidades e particularidades institucionais. 

Os acessos ao sistema online de preenchimento dos questionários ocorrem sem 

a identificação dos respondentes, acreditando-se que esse procedimento contribui com 

o nível de fidedignidade das respostas dos atores envolvidos. Para isso, são geradas 

senhas aleatórias para os participantes dos diferentes momentos de avaliação, 

permitindo apenas uma única participação em cada avaliação. Assim, o acesso é 

controlado, de forma que apenas aqueles que possuem as senhas acessem o sistema. 

Uma vez finalizada a participação do respondente, a senha não pode mais ser 

utilizada, evitando vários preenchimentos da avaliação por um mesmo indivíduo, o que 

contribui para a credibilidade dos resultados. 
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Cada senha é impressa e colocada em um envelope que também contém uma 

breve carta com explicação sobre os objetivos, procedimentos, prazos e endereço 

eletrônico de acesso ao respectivo instrumento de avaliação. Esses envelopes são 

devidamente lacrados e separados em grupos de acordo com os cursos/setores aos 

quais, posteriormente, são encaminhados. Cada diretor/coordenador de curso, ou 

chefe de setor, recebe uma carta com explicações sobre a avaliação em andamento e 

orientações sobre os procedimentos a serem adotados para a entrega dos envelopes 

que fica sob a responsabilidade do mesmo. Daí então, cada responsável se encaminha 

às salas de aula do respectivo curso, ou setor, explica sobre os objetivos e 

procedimentos da avaliação e entrega, aleatoriamente, os envelopes aos respondentes 

com senha e carta explicativa. 

Geralmente, os participantes são orientados a utilizar os laboratórios de 

informática da UNOESTE, porém, por tratar-se de um sistema acessível via internet, foi 

possível a participação dos mesmos a partir de outros pontos de acesso à Web, até 

mesmo de seus computadores pessoais.  

Ao acessar o endereço eletrônico indicado no envelope, os participantes inserem 

a senha anônima de avaliação e preenchem o instrumento de autoavaliação 

institucional. Após o término do preenchimento, o sistema exibe uma mensagem de 

agradecimento e informa que o questionário foi preenchido e enviado com sucesso. 

Para as participações dos professores e funcionários, em questionário 

específico, são adotados os mesmos procedimentos para garantia do anonimato. 

Esse procedimento de anonimato dos respondentes requer alguns cuidados 

especiais, porém agrega fidedignidade às respostas e tem sido muito bem sucedido. 

Outro dado que revela a importância do anonimato tem sido o alto índice de 

participantes nas questões do tipo texto (abertas). Nota-se que os respondentes 

sentem-se confortáveis e seguros para inserir seus comentários, alguns, inclusive, com 

textos relativamente extensos e críticos. 

Encerrada a fase da coleta de informações via SAV, a CPA elabora os relatórios 

individuais por curso e por setor com adequado tratamento estatístico, considerando-se 

as dimensões que compõem o processo de autoavaliação. Esses relatórios individuais 

e os gerais (por área ou toda UNOESTE) são encaminhados aos coordenadores, 

diretores e chefes/responsáveis de setores para apreciação, sugestões e tomada de 
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decisões no ambiente de sua responsabilidade, com recomendações para sua 

utilização como apoio na gestão do curso/setor/departamento. 

As coordenações de cursos, bem como, os chefes/responsáveis por: Rede de 

Bibliotecas, Departamento de Web, Laboratórios de Informática, Laboratórios Gerais e 

Específicos, Atividades Físicas, Atividades Culturais, Pró-reitoria de Extensão e Ação 

Comunitária, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Departamento de 

Comunicação, Recursos Humanos, SAA - Setor de Atendimento ao Aluno e Tesouraria, 

recebem os relatórios específicos com as respostas pertinentes a esses 

departamentos/setores, os quais subsidiarão reuniões com discussões e debates entre 

todos os envolvidos em cada departamento/setor, favorecendo a tomada de decisões 

para a constante melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. 

A CPA, então, solicita que cada coordenador de curso de graduação envie 

relatório com informações quanto à divulgação dos resultados da avaliação junto ao 

corpo docente, colegiado de curso, núcleo docente estruturante, corpo discente e corpo 

técnico administrativo; a quantidade de participantes; mecanismos de acesso ao 

questionário na internet; utilização de laboratórios de informática para o preenchimento 

do questionário; e também quanto à leitura e interpretação dos relatórios 

encaminhados, incluindo indicações de ações prioritárias para o constante 

aperfeiçoamento do curso, frente aos resultados da avaliação referida. 

 

III. DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA  
 

1. AVALIAÇÕES INTERNAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2014 
 

Contemplando as dimensões do SINAES, as avaliações planejadas e realizadas 

internamente abrangeram os setores da Instituição, tanto acadêmicos quanto 

administrativos, tendo sido seus resultados socializados, analisados e discutidos, 

indicando e produzindo ações de gestão para a garantia da qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

As avaliações foram realizadas online, por meio de sistema de avaliação próprio 

desenvolvido na Instituição. 

A tabela abaixo apresenta as avaliações internas realizadas pela CPA no ano de 

2014, com os respectivos questionários e modelos utilizados, disponibilizados no 

ANEXO B. 
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Avaliações – 2014 Participações 

2014 - 1º Semestre - Avaliação das Oficinas do VI ENPED - Encontro 

Pedagógico dos Docentes da Unoeste. 
138 participações 

2014 – 1º Semestre - Avaliação Institucional Interna pelo Corpo 

Técnico-Administrativo. 

489 respostas - 65% 

Total: 750 corpo técnico-

administrativo 

2014 - 1º Semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes. 
3.110 respostas - 73% 

Total - 4.266 alunos 

2014 - 2º Semestre - Avaliação Institucional Interna - Alunos 

(Bacharelado). 

5.254 respostas - 53% 

Total - 9.982 alunos 

2014 - 2º Semestre - Avaliação Institucional Interna - Alunos 

(Licenciatura e Superior de Tecnologia). 

1.530 respostas - 61% 

Total - 2.523 alunos 

2014 - 2º Semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes. 
1.247 respostas - 80% 

Total - 1.556 alunos 

2014 - 2º Semestre - CPA - Avaliação ENEPE. 

633 respostas 

555 Participações - Unoeste 

78 - Outras Instituições 

2014 - 2º Semestre - Avaliação da Percepção dos Mestrandos do 

Mestrado em Educação. 
36 participações 

2014 - 2º Semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes do Mestrado em 

Educação. 
22 participações 

2014 - 2º Semestre - Avaliação do Simpósio das Ciências Agrárias de 

Presidente Prudente - SIMCAPP. 
92 participações 

 

 

 

 

 

 

 

Além das avaliações internas apresentadas na tabela acima, cujos resultados 

encontram-se disponibilizados na instituição, a CPA apoiou processos de avaliação 

desenvolvidos por setores específicos e cursos da Instituição, bem como, participou da 

propositura de metas, objetivos e ações a constarem do PDI 2013-2017, e, também, 

participa da Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional – CADI. 

 

 

 

 

2. AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Foram também considerados, para a indicação de ações de melhoria, os 

resultados das avaliações externas: in loco e ENADE, conforme apresentado: 
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2.1. Avaliação de Cursos de Graduação 
 

2014 
 

- Avaliações externas in loco para efeito de reconhecimento: 

 

Período Curso Conceito 

08/05 a 11/05 Engenharia de Produção 4 

 

- Avaliações externas in loco para efeito de renovação de reconhecimento: 

 

Período Curso Conceito 

03/02 a 06/02 Artes Visuais 5 

05/02 a 08/02 Filosofia 3 

09/11 a 12/11 Turismo 4 

 

2.2. Resultados Conceito Preliminar de Curso/2013 (publ. em dezembro de 

2014) 
 
 

INFORMAÇÕES DAS ÁREAS AVALIADAS 
 

INDICADORES INSTITUCIONAIS  

271  
UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA  

UNOESTE  IGC: 4    2013   
 

INDICADORES DE CURSO  

CURSO CPC 

AGRONOMIA 3 

BIOMEDICINA SC* 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 4 

ENFERMAGEM 4 

FARMÁCIA 4 

FISIOTERAPIA 4 

FONOAUDIOLOGIA 3 

MEDICINA 3 

MEDICINA VETERINÁRIA 3 

NUTRIÇÃO 3 
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ODONTOLOGIA 5 

TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS 3 

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 4 

ZOOTECNIA 5 
 

*Curso de Biomedicina – ficou sem conceito por não ter alunos concluintes. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Avaliação da CAPES dos Programas/Cursos de Pós-graduação stricto 

sensu da Unoeste 

 

         TRIÊNIO 2010 – 2012 

 

        Divulgação dos Conceitos - dezembro de 2013 

        Doutorado em Agronomia - conceito 4 (reconhecido) 

  

 

         Mestrado em Agronomia - conceito 4 (reconhecido) 

         Mestrado em Fisiopatologia e Saúde Animal - conceito 4 (reconhecido) 

 Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional - conceito 4 

(reconhecido) 

         Mestrado em Educação - conceito - 3 (reconhecido) 

        

RECOMENDAÇÃO CAPES/2014 

 

Doutorado em Fisiopatologia e Saúde Animal - conceito 4 (recomendado em 22 

de dezembro de 2014) 
 

 

IV - ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, COM 

INDICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES INSTITUCIONAIS 
 

Os resultados dos processos de avaliação institucional interna de 2014, bem 

como os das avaliações externas (conduzidas conforme ciclo SINAES no período) 

foram analisados criticamente pelos cursos e setores, gerando potencialidades e 

fragilidades que subsidiaram as propostas de ações de melhorias. 
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V - AÇÕES DE MELHORIAS EFETIVADAS E PROPOSTAS COMO SUBSÍDIOS AO 

PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 

 

Após discussão pela CPA e por integrantes dos cursos/setores envolvidos, das 

potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos resultados dos processos de 

avaliação institucional interna, bem como das avaliações externas, articulados com o 

momento institucional de acompanhamento do desenvolvimento institucional (CADI), 

foram efetivadas e propostas ações de melhorias, visando a sua incorporação no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa, conforme segue: 

           

1. A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNOESTE 
 

 

- Avaliação, de forma continuada, via CPA, do grau de conhecimento e 

apropriação do PDI pela comunidade acadêmica, com análise de resultados.  

- Ampliação institucional da divulgação e discussão sobre a missão e os 

objetivos, metas e ações do PDI 2013/2017, com a comunidade acadêmica. 

- Acompanhamento do desenvolvimento das ações propostas no PDI para o 

período, por meio dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de 

Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional - CADI (instituída em 2013) 

que se utiliza da ferramenta de organização das informações: TRELLO 

(www.trello.com). 

- Aperfeiçoamento das ações propostas no PDI e inclusão de novas ações para 

garantia do alcance dos objetivos e metas indicados nas dimensões, a partir 

dos resultados dos trabalhos da CADI.  

-  Acompanhamento do trabalho acadêmico desenvolvido nos cursos da 

instituição tendo como referência a formação do egresso conforme requerido 

no perfil estabelecido no PDI e ajustado segundo as especificidades de cada 

curso. 

- (Re)análise do contexto da Instituição acrescentando aos dados 

socioeconômicos da região os dados socioambientais, conforme estabelecido 

em sua missão no PDI. 

- Proposta de reelaboração dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de 

graduação na direção das políticas institucionais de ensino, pesquisa e 

http://www.trello.com/
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extensão, pós-graduação, e políticas ministeriais, para efetivação em meados 

de 2015. 

 
 

2. O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
 

 

2.1. O ENSINO 

2.1.1. Ensino de Graduação  

 

- Fortalecimento do Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico 

(NIDEP) com ações de desenvolvimento pedagógico continuado de gestores, 

docentes e discentes, através de vivências e cursos, em várias modalidades. 

- Ampliação do apoio aos docentes com a criação e desenvolvimento, dentro do 

NIDEP, do serviço de Formação Docente, com atuação direcionada à 

melhoria do ensino, frente às fragilidades apontadas nos relatórios de avaliação 

institucional interna e externa. 

- Disponibilização de um Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA) - 

deashboard eletrônico - com indicativos para visão macro da gestão acadêmica 

dos cursos de graduação. 

- Realização de encontros periódicos sobre práticas pedagógicas inovadoras 

e/ou bem sucedidas, vinculadas aos projetos pedagógicos, no 

ENAENS/ENEPE. 

- Fortalecimento da comunicação junto à comunidade acadêmica, dos 

mecanismos de acesso aos Projetos Pedagógicos de Cursos. 

- Promoção de discussões mais aprofundadas sobre a interdisciplinaridade, 

flexibilização e disciplinas eletivas.  

- Implementação de assessoria técnica e pedagógica aos docentes para o uso 

da ferramenta AVA “Aprender Unoeste”. 

- Revisão da organização curricular para a utilização de técnicas e informações 

disponibilizadas pelas novas tecnologias. 

- Planejamento, por uma comissão organizadora constituída pela Pró-reitoria 

Acadêmica por indicação do NIDEP, do Encontro Pedagógico dos Docentes 

(ENPED) a ocorrer de 26 a 31 de janeiro de 2015, com oficinas temáticas sobre 
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a Taxonomia dos Objetivos Educacionais bem como outros momentos com 

questões específicas de cada curso. 

- Participação do NIDEP na análise das propostas de cursos novos com seus 

projetos pedagógicos elaborados, bem como análise para aprovação das 

propostas de revisão das matrizes curriculares dos cursos já existentes.  

- Manutenção e aprimoramento dos instrumentos internos de avaliação de curso, 

para subsidiar o desenvolvimento das ações definidas no projeto pedagógico. 

- Manutenção dos espaços, nos regulamentos dos cursos, de representação 

discente, estimulando sua participação em todos os colegiados da 

Universidade. 

- Fortalecimento da integração das pró-reitorias por meio de maior participação 

nos espaços acadêmico-institucionais já existentes (CAPEX, CENTEC, 

ENEPE, NIDEP, NIPEM). 

- Fortalecimento da integração com os alunos egressos, aprimorando as formas 

de contato com os mesmos e a contribuição de sua formação para o 

fortalecimento dos projetos pedagógicos. 

- Promoção das atividades acadêmicas (cursos, palestras, seminários e outras) 

e/ou inserção em conteúdos curriculares de questões relacionadas às políticas 

de educação inclusiva, ambiental, das relações étnico-raciais, e dos direitos 

humanos. 

- Criação do curso “Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã” (FEIC) 

para ser oferecido inicialmente a todos os alunos ingressantes de 2015, no 

formato online, abrangendo o desenvolvimento de quatro temas: Direitos 

Humanos; Acessibilidade e Inclusão; Educação para as Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

Educação Ambiental. 

- Inclusão, nos regulamentos das Atividades Complementares dos cursos de 

graduação, do curso de extensão a distância “Fundamentos de uma Educação 

Inclusiva e Cidadã”, em caráter obrigatório para as turmas iniciadas a partir de 

2015. 

- Criação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (NApPE) visando  

abordagem referente a  nivelamento, monitorias, acolhimento, bem como 

outras situações detectadas. 
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- Ampliação, nos cursos reconhecidos, da oferta de disciplinas semipresenciais 

(Portaria 4.059/2004). 

- Continuidade ao processo institucional de remanejamento de vagas 

remanescentes dos cursos de graduação afins ofertados nos processos 

seletivos, conforme seus editais. 

- Criação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (NApPE) visando a 

abordagem referente a  nivelamento, monitorias, acolhimento, bem como 

outras situações detectadas. 

 

2.1.2. Ensino de Pós-Graduação 
 

- Formalização de política interna para docentes pertencentes a programas 

stricto sensu quanto à realização de Pós-Doutorado no Brasil e/ou no exterior. 

Tal política deve estabelecer as bases e regras para pós-doutoramento de 

docentes, principalmente no exterior, no que se refere a auxílios, ausência na 

instituição, retorno, posição e vencimentos, estando em discussão com as 

coordenações de cursos stricto sensu para depois ser tratado junto aos setores 

administrativo e jurídico da UNOESTE. 

- Criação de mecanismos de inserção continuada do debate e conscientização 

das questões de educação inclusiva, étnico-racial, socioambiental e de direitos 

humanos, no contexto acadêmico-científico das atividades da PG stricto sensu 

e na comunidade locorregional. Proposta de ações gerais, coordenadas 

integradamente pelos cursos de PG stricto sensu, para o desenvolvimento de 

atividades de inserção social da comunidade locorregional. As ações e 

mecanismos atualmente utilizados são por meio da organização de eventos 

(por exemplo, ENEPE, Simpósio de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Regional, etc.), visitas de pesquisadores externos, participação em ações de 

extensão e elaboração/execução de projetos de pesquisa que tratem das 

referidas questões. 

- Ampliação da política de internacionalização da PG stricto sensu, para 

celebração de convênios entre cursos e programas de pós-graduação stricto 

sensu de outras IES, institutos de pesquisa e outras instituições públicas ou 

privadas de caráter científico e/ou tecnológico no país e no exterior. 
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Atualmente, em torno de 42 convênios ou protocolos de cooperação técnica 

foram formalizados com diferentes IES da América Latina, América do Norte, 

Europa, Ásia e Oceania. Entretanto, ainda se faz necessário aplicar 

mecanismos que estimulem o intercâmbio de pesquisadores com 

Universidades estrangeiras. 

- Proposta de regulamentação para a recepção de discentes do exterior, 

considerando o aspecto da internacionalização. Propor alterações e/ou 

acréscimos no Regimento Geral para viabilizar as relações interinstitucionais 

(permitir acesso às dependências da universidade, infraestrutura administrativa 

e acadêmica, aproveitando de créditos obtidos em outras IES). Uma proposta 

de regulamentação específica para intercâmbio de discentes já foi sugerida e 

entregue para apreciação dos órgãos máximos da UNOESTE. 

- Criação de programa de experiência docente para os alunos da PG stricto 

sensu em disciplinas de cursos de graduação. Ao invés da criação de um 

programa específico para alunos da PG stricto sensu em disciplinas de 

graduação, ações foram tomadas para estimular a inserção de docentes 

doutores com disciplinas em cursos de graduação nos programas stricto sensu 

(inserção por meio de pesquisador associado). 

- Inserção de discentes nos grupos de pesquisa, dos quais participam os 

orientadores para a produção de publicações conjuntas. Realizar eventos de 

cunho científico e/ou tecnológicos no âmbito dos cursos e programas de PG 

stricto sensu. Eventos de cunho científico e tecnológico foram organizados ou 

sediados pela UNOESTE nos anos anteriores, propiciando meios para que 

publicações conjuntas entre discentes e orientadores ocorram. 

- Contratação de mais docentes para o curso de mestrado existente e/ou inserir 

docentes da graduação da UNOESTE nos referidos cursos, com vistas aos 

pedidos futuros de novos doutorados. Investir em horas de pesquisa para os 

doutores da graduação, e/ou inserir outros docentes da instituição, contribuindo 

para a maior consolidação dos PPGs da UNOESTE. Neste caso, novos 

docentes estão sendo contratados ou vinculados parcialmente para suprir as 

necessidades dos cursos de mestrado e doutorado (principalmente os 

programas de educação e ciência animal). Novos docentes também devem 

entrar nos programas de agronomia e meio ambiente. O curso de doutorado 
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em ciência animal foi aprovado pela CAPES em 2014 para início de 

funcionamento em 2015. O programa em meio ambiente e desenvolvimento 

regional definiu seu projeto interdisciplinar como preparação para pedido de 

doutorado em 2016. Docentes doutores da UNOESTE também estão iniciando 

atividades ou sendo aos poucos integrados aos programas stricto sensu quer 

seja na forma de docente colaborador ou pesquisador associado. 

- Criação de políticas para oferecimento de Curso de pós-graduação lato sensu. 

Consolidar desenvolvimento de infraestrutura funcional para oferecimento e 

crescimento da Pós-Graduação lato sensu. A pós-graduação lato sensu hoje já 

opera normalmente na infraestrutura disponível dos blocos B2 e B3. Além da 

pós-graduação lato sensu, a infraestrutura do bloco B2 hoje também atende a 

cursos de graduação com demandas de laboratórios ou salas de aula. 

- Consolidação de modelos de negócios para fortalecimentos dos cursos de pós-

graduação lato sensu. 

- Desenvolvimento de parcerias para oferecimento de cursos de pós-graduação 

lato sensu dentro e fora do estado de São Paulo. 

- Dotação de setor com departamento comercial para agir na captação de 

candidatos aos cursos. 

- Desenvolvimento de política de atualização do site da Pós-Graduação e 

modelo de apresentação dos novos cursos. 

- Consolidação de maior dotação de recursos ao setor propiciando maior produto 

e atividade tecnológica. 

 
 

2.1.3. Ensino a Distância 
 

- Articulação de equipes para a execução do Plano de Gestão do 

NEAD/Unoeste.  

- Continuidade ao desenvolvimento de cursos, oficinas e outras atividades para 

capacitação do corpo docente na elaboração de materiais didáticos, na atuação 

da docência e na tutoria, tanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Aprender 

Unoeste), como nos polos de apoio presencial, por meio da oferta contínua de 

capacitações referentes a: disciplinas semipresenciais, elaboração de materiais 

didáticos e Aprender Unoeste e do curso de Tutoria em EAD. 
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- Propostas à Rede de Bibliotecas de atualização e ampliação do acervo 

bibliográfico, físico e virtual, na sede e demais polos, sempre que necessário.  

- Ampliação contínua dos recursos humanos do NEAD e adequação da 

infraestrutura física da sede e dos polos de apoio presencial em relação às 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão de acordo com a progressão 

da demanda e oferta de cursos, principalmente a partir do 2º semestre de 2015 

com o provável credenciamento institucional para a graduação a distância. 

- Proposta junto ao Departamento de Comunicação e Marketing de um plano de 

comunicação e marketing para a pós-graduação (início previsto para 

abril/2015) e graduação (início previsto para maio de 2015), na modalidade a 

distância. 

- Ampliação dos mecanismos de logística e comunicação interna com os polos 

de apoio presencial por meio de: desenvolvimento do Sistema Unoeste de 

Polos para a pós-graduação e extensão; as capacitações via webconferências 

(adobe connect); a estruturação dos sistemas para a inclusão de agentes 

comerciais dos Polos; e programação para 2015 da realização de visitas in loco 

nos Polos de Apoio Presencial. 

- Capacitação dos parceiros/polos para o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas e administrativas de acordo com o preconizado no Plano de 

Gestão do NEAD por meio de webconferências e programação de visitas in 

loco nos Polos durante 2015. 

- Avaliação da adequação da infraestrutura física dos polos de apoio presencial 

para garantia da execução plena dos cursos neles ofertados, avaliação esta já 

realizada nos Polos de Graduação (Martinópolis e Dracena). 

- Ampliação contínua do número de disciplinas semipresenciais nos cursos de 

graduação presenciais reconhecidos.  

- Desenvolvimento permanente de atividades de capacitação de docentes para 

fortalecer o uso do AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem “Aprender 

Unoeste”.  

- Ampliação da central de produção de materiais didáticos para atender a 

demanda dos cursos e em andamento o funcionamento do Estúdio de EAD. 
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- Criação de um Banco Interno de Objetos de Aprendizagem no “Aprender 

Unoeste”, em construção pela Comissão Central de Produção de Materiais do 

NEAD. 

- Disponibilização do serviço de webconferência sendo utilizado nos cursos de 

pós-graduação e para as capacitações dos Polos de Apoio Presencial. 

- Em andamento a ampliação e adequação da infraestrutura de TI (recursos 

físicos e lógicos), bem como o pessoal técnico-administrativo, para 

atendimento e suporte de cursos de graduação, pós-graduação e extensão.  

- Aumento do número de Polos de Apoio Presencial para ampliação da 

abrangência de atuação da Unoeste nos cursos de extensão a distância, por 

meio da busca de novas parcerias em diversas regiões do país.  

- Fortalecimento do NEAD no espaço acadêmico-institucional de integração da 

PROEXT para discussão/reflexão, trocas e vivências universitárias.  

- Fortalecimento da participação do NEAD na CAPEX.  

- Inclusão da participação do NEAD no NIDEP/PROACAD. 

 
 
2.2. A PESQUISA 
 

- Aumento da participação de docentes pesquisadores em grupos de pesquisa 

institucionais, já existentes, ou criação de novos grupos em linhas de pesquisa 

ainda não comtempladas e definidas em conjunto com os coordenadores de 

cursos. Segundo censo de 2014 que pode ser consultado no CNPq, a 

UNOESTE hoje possui 43 grupos certificados, com a criação de 10 novos 

grupos de pesquisa no referido ano, contando com a participação de 297 

pesquisadores e 376 alunos inseridos nos grupos. Estes números tendem a 

aumentar com a consolidação de mais PPGs e doutores nos cursos de 

graduação. 

- Divulgação ampla dos grupos e suas linhas de pesquisa (homepages dos 

próprios cursos de graduação e pós- graduação e no portal da PRPPG). 

Fortalecer a realização de projetos e publicações em conjunto, visando à troca 

de experiências e qualidade dos trabalhos. Divulgação e atualização dos 

grupos e linhas de pesquisa são realizadas constantemente, junto com ações 
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para a realização conjunta entre pesquisadores UNOESTE de projetos de 

pesquisa com entidades de fomento ou empresas. 

- Proporcionar espaços físicos e condições de infraestrutura necessárias para a 

realização de atividades dos grupos de pesquisa existentes, em especial, 

aqueles com enfoque experimental. Ação de investimento ocorreu pela 

UNOESTE com a aquisição de equipamento multiusuário PCR Real Time. Para 

o ano de 2015 novos investimentos já estão sendo feitos em infraestrutura 

laboratorial (novos espaços de laboratórios de pesquisa e ampliações dos 

espações existentes), novos equipamentos e pessoal técnico qualificado 

(proposta de criação de novo cargo institucional de técnico em laboratório de 

pesquisa). 

- Implantação e manutenção do fluxo contínuo no cadastramento de projetos de 

pesquisa com custos. Processo de fluxo contínuo já implantado e sendo 

executado junto a CCPq. 

- Adequação do perfil do docente responsável por disciplinas vinculadas à 

pesquisa (MTP, TCC, e outras) para além de ministrar disciplinas, orientar e 

facilitar o processo de elaboração de projetos de pesquisa na graduação e 

interação com a Pós-Graduação. Ações de conscientização já foram realizadas 

junto aos docentes responsáveis para que tenham capacidade de identificar 

trabalhos discentes com potencial de projeto de pesquisa e também de 

encaminhar os projetos elaborados na CCPq. 

- Atualização do regulamento de Iniciação Científica para os alunos de último 

ano possam receber bolsas PROBIC (desde que tenham o projeto cadastrado 

e aprovado no semestre anterior e tenham sido comtemplados com a bolsa). 

Atualização concluída. 

- Conscientização da comunidade acadêmica sobre a Portaria nº 08/2011 – 

Reitoria/UNOESTE referente à obrigatoriedade de que todos os projetos de 

pesquisa, mesmo que sejam TCCs das graduações e pós-graduações, sejam 

cadastrados na Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq). Conscientização 

concluída. 

- Ampliação da cooperação interinstitucional entre a UNOESTE e os institutos de 

pesquisa, nos projetos de pesquisa e nos programas lato e stricto sensu. 

Ampliar a divulgação sobre a obrigatoriedade da formalização das ações 
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colaborativas entre grupos de pesquisa da UNOESTE e de outras instituições 

(documentos padronizados). Atualmente, em torno de 87 convênios ou 

protocolos de cooperação técnica foram formalizados com diferentes IES 

nacionais e internacionais. Novos convênios e protocolos são constantemente 

estimulados. 

- Proposta de atualização do Regimento Geral da Universidade, necessária à 

criação de uma política de intercâmbio nacional e internacional, estimulando a 

ida e vinda de pesquisadores nos diferentes níveis. Uma proposta de 

regulamentação específica para intercâmbio de pesquisadores já foi sugerida e 

entregue para apreciação dos órgãos máximos da UNOESTE. 

- Manutenção e aperfeiçoamento da política de apoio financeiro para 

participação de pesquisadores em eventos nacionais e internacionais, com 

apresentação de trabalho; publicação de pesquisas, sob a forma de livros (com 

chancela da UNOESTE); e artigos em periódicos. Política de apoio financeiro 

mantida, com discussão das sugestões de aperfeiçoamento. 

- Adequação da atribuição de horas-pesquisa na jornada dos docentes de 

graduação, desde que tenham projetos de pesquisa cadastrados e produção 

científica. Item já sendo cumprido com o envio semestral de relatório dos 

projetos de pesquisa cadastrados na CCPq para conferência junto ao 

departamento de pessoal da UNOESTE. 

- Manutenção da adequação dos laboratórios às normas de biossegurança 

estabelecidas pelo CTNBio e demais órgãos reguladores. 

- Adequação da Unidade de Tratamento de Resíduos, dando condições para a 

instalação de toda infraestrutura necessária para a reciclagem de produtos, em 

adição às atividades de descontaminação e descarte já existentes. 

- Promoção de cursos sobre biossegurança e de sustentabilidade ambiental 

incentivando ações que promovam o uso racional e eficiente de recursos 

naturais, bens materiais e energia. 

- Realização de chamadas frequentes para submissão de artigos e realização da 

divulgação dos números publicados das Revistas Colloquium em setores de 

pesquisa, de graduação e de pós-graduação de outras instituições. Chamadas 

periódicas estão sendo cumpridas e divulgação das revistas em outras IES 
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(mais de 10) está sendo feita por meio de um cadastro de colaboradores 

mantido por sistema.  

- Incentivo para que os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) sejam 

elaborados na forma de artigo para publicação nas Revistas Colloquium. 

Incentivar a colaboração dos pesquisadores de graduação e pós-graduação em 

projetos de pesquisa, para submissão dos resultados, em conjunto, às Revistas 

Colloquium. Ações de incentivo para publicação de TCCs nas revistas foram 

realizadas (por exemplo, cursos de fisioterapia e fonoaudiologia estão entre os 

cursos quer submetem TCCs para as revistas). 

- Divulgação contínua junto à comunidade científica local, regional e nacional, 

das recentes conquistas das Revistas Colloquium (periodicidade estável, 

indexações em bases nacionais e internacionais, numeração DOI, elevação na 

classificação WebQualis CAPES). Divulgação constantemente realizada. 

- Ampliação do quadro de pareceristas ad hoc. Ampliação feita constantemente. 

Hoje o quadro de pareceristas conta com mais de 120 colaboradores 

distribuídos entre as 4 revistas. 

- Ampliação do número de indexações das revistas para obtenção do WebQualis 

B3 até 2015 e B2 até 2017. A ampliação dos indexadores foi feita para os 

periódicos CAPES, Google Acadêmico, Diadorim etc. A classificação Qualis 

das revistas ainda deve ser revisada pelos avaliadores CAPES. 

- Promoção de cursos com abrangência mais ampla, para a capacitação de 

professores que desejam se tornar pesquisadores. 

- Revisão da utilidade do NIPEM e atualização da sua forma atuação com o 

intuito de aumentar a participação dos docentes e melhorar os resultados de 

incentivo à iniciação científica. 

- Consulta aos pesquisadores que utilizam o SGP, buscando sugestões para 

aprimorar suas funcionalidades e interfaces. Estabelecer um cronograma e 

iniciar o aprimoramento da estrutura e funções. Os docentes pesquisadores 

foram consultados e os seguintes aprimoramentos estão sendo 

desempenhados: simplificação de documentos exigidos, aumento da 

remuneração do professor que cadastra projetos de pesquisa, melhoria na 

utilização de verba para compra de materiais, assinatura eletrônica de 

documentos pelo SGP, estruturação do sistema para registros de projetos de 
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pesquisa com fomento externo, inclusão de funcionalidades para tratar projetos 

de desenvolvimento e inovação gerados por docentes da universidade etc. 

- Apresentação aos discentes, desde os ingressantes, da importância da 

Iniciação Científica na sua formação profissional. Ações de divulgação em 

eventos ou palestras internas são realizadas. Entretanto é necessário planejar 

ações que sejam mais efetivas para sensibilizar ou evangelizar um maior 

número de discentes quanto à importância de se fazer iniciação científica para 

a carreira profissional. 

- Incentivo à orientação, pelos docentes pesquisadores, de projetos de iniciação 

científica, com ou sem concessão de bolsas – PROBIC, PEIC, PIBIC, FAPESP 

e empresas privadas. Ações de incentivo são constantemente realizadas, 

inclusive com a reorganização dos programas internos de incentivo a iniciação 

científica e o envio de propostas aos órgãos de fomento externo. 

- Estímulo à submissão, participação, divulgação e publicações das pesquisas 

institucionais no ENEPE, em eventos internos e externos, nas Revistas 

Colloquium e em outros periódicos científicos. Ações de incentivo são 

constantemente realizadas. 

- Criação de associação de pesquisadores-empreendedores, na forma de 

Fundação, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

órgão congênere, visando a uma aproximação entre a comunidade cientifica da 

UNOESTE e o setor produtivo, com vistas à realização de atividades de 

pesquisa de interesse mútuo. Diversas ações estão sendo executadas para 

aproximar pesquisadores e setor produtivo: desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos entre pesquisadores e a INTEPP, reorganização da CCPq para tratar 

da propriedade intelectual (patente) e desenvolvimento de novos produtos e 

serviços, fomento a execução de projetos de pesquisa junto a empresas do 

setor privado etc. 

- Estímulo à participação de membros da comunidade científica em redes de 

pesquisa com participantes de instituições públicas e privadas, em especial 

aquelas que forem financiadas por órgãos de fomento nacionais e 

internacionais. Estimular a participação de membros da comunidade científica 

da UNOESTE em sociedades e comunidades representativas de cada área do 

conhecimento, relacionando-os em uma lista no Portal da PRPPG e links para 



39 

 

 
Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2014 

 

as sociedades. Participação em redes de pesquisa, sociedades e comunidades 

representativas nacionais já ocorrem. Necessário ainda fomentar participação 

dos docentes em entidades estrangeiras e publicar uma lista completa no 

Portal PRPPG. 

- Proposta de mecanismos e condições de infraestrutura que permitam a 

elevação do grau e intensidade de comunicação com outros grupos de 

pesquisa de outras instituições (salas de teleconferência, conectividade de alta 

velocidade em laboratórios de pesquisa e outros). Ações de infraestrutura 

foram realizadas com preparação de salas e aquisição de equipamentos para 

colaboração remota entre IESs. 

- Expansão e fomento ao apoio à participação dos pesquisadores em reuniões 

anuais das sociedades e redes de pesquisa, com auxílio financeiro, utilizando 

formulários de pedidos de auxílios financeiros existentes na PROEXT. 

- Ampliação da colaboração para editoração das Revistas Colloquium. Ampliar a 

colaboração para obtenção de novas indexações e divulgação das Revistas 

Colloquium. Ampliar a colaboração para obtenção de acesso a novas bases de 

periódicos/artigos para pesquisa científica (ex. portal de Periódicos da CAPES). 

A ampliação dos indexadores foi feita para os periódicos CAPES, Google 

Acadêmico, Diadorim etc. A UNOESTE hoje conta com acesso disponível a 68 

bases de periódicos CAPES. 

- Ampliação da colaboração para divulgação das publicações institucionais no 

ENEPE e outros eventos acadêmico-científicos. 

 
2.3. A EXTENSÃO 
 

- Promoção do vínculo de projetos e atividades esporádicas, já cadastrados na 

PROEXT, com programas interdisciplinares de mesma temática, visando a 

contemplar várias áreas do conhecimento. 

- Articulação dos programas de extensão que envolvam os cursos de graduação 

e pós-graduação na promoção de ações conjuntas, favorecendo o diálogo 

maior da extensão com a pesquisa. 

- Envolvimento dos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação 

para que indiquem os docentes que possuem horas de atividade de extensão, 
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para que atuem como docentes como articuladores das ações extensivas 

propostas pelas suas respectivas Unidades Proponentes. 

- Incentivo à realização de pesquisas científicas a partir dos resultados obtidos 

das práticas extensivas. 

- Incentivo e facilitação da oferta dos cursos de extensão universitária e 

dinamização da divulgação dos mesmos junto aos meios de comunicação. 

- Proposição e divulgação de projetos ou programas de extensão universitária 

que estimulem trabalhos de conclusão de cursos de graduação, de diversas 

áreas do conhecimento. 

- Elaboração da minuta do regulamento do Núcleo Interdisciplinar de Extensão - 

NIEX e promoção da seleção dos Programas e Projetos para composição dos 

grupos caracterizados por áreas temáticas, que vinculem ensino e pesquisa, no 

intuito de estreitar o relacionamento entre os três pilares da Universidade. 

- Divulgação dos programas de extensão cadastrados na PROEXT, visando à 

agregação de novos participantes dos cursos de graduação e pós-graduação. 

- Socialização dos resultados obtidos nas ações de extensão por meio de 

publicações na homepage da PROEXT, boletins informativos, relatos de 

experiências, apresentados anualmente no ENAEXT, com publicação no 

suplemento da Revista Colloquium. 

 

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

- Elaboração de projetos que favoreçam a formação ampliada e interdisciplinar 

dos estudantes, por meio de atividades/projetos culturais, esportivos e de lazer. 

- Desenvolvimento, nos projetos de cursos, de temas transversais focados na 

responsabilidade social, para vivência e interpretação das políticas públicas 

sociais. 

- Consolidação, por meio da atuação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

(NAI), de uma política institucional de acessibilidade voltada à inclusão dos 

estudantes com deficiência. 

- Efetivação, nos projetos de cursos, da necessidade da formação cidadã para o 

trabalho ao longo dos cursos, com participação de todos os atores envolvidos 

no processo pedagógico.  
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- Ampliação, nos projetos de cursos, de parcerias para os saberes pedagógicos, 

por meio de atividades de integração com as periferias e meio rural. 

- Fortalecimento das ações de acolhimento solidário aos alunos visando auxiliar 

no seu processo de formação acadêmica e cidadã e desenvolvimento de 

estratégias de intervenção (ações de suporte socioeconômico, cultural e 

pedagógico) para minimizar evasão. 

- Fortalecimento do fórum anual sobre responsabilidade social e ambiental, 

inserido na programação do ENEPE/Unoeste, com a integração das Pró-

reitorias responsáveis pelo Ensino, Pesquisa e Extensão. 

- Ampliação das ações acadêmicas (de ensino, pesquisa e extensão) voltadas 

para o atendimento humanizado nas práticas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

- Ampliação da representatividade interna e externa para fortalecimento do 

funcionamento dos comitês e comissões de ética e biossegurança sediados na 

Unoeste. 

- Zelo pela integridade científica na universidade. 

- Fortalecimento do desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de 

extensão nas várias áreas de conhecimento, que abordem as realidades 

regionais, focando as características locais. 

- Fortalecimento do desenvolvimento de projetos e atividades que envolvam o 

ensino, a pesquisa e a extensão, em atendimento aos princípios de uma 

educação inclusiva e de respeito à diversidade humana. 

- Difusão dos resultados obtidos nas pesquisas e extensão com o objetivo de 

fornecer informações úteis para a proposição e implantação de políticas 

públicas. 

- Difusão, nos cursos de graduação e pós-graduação, de tecnologias e 

conhecimentos institucionais inovadores, contribuindo para o desenvolvimento 

acadêmico e social. 

- Aperfeiçoamento e sistematização, nos cursos de graduação e pós-graduação, 

dos programas/projetos de prevenção e combate às drogas e violência, em 

parceria com o Estado e Sociedade Civil, para atendimento às políticas 

internas e externas à universidade. 
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- Zelo, pela gestão institucional, de que as normas internas para acompanhar o 

desenvolvimento pedagógico, social e gerencial da universidade atendam, 

permanentemente, aos preceitos da responsabilidade social e aos da 

responsabilidade ambiental, estabelecidos pelos órgãos públicos. 

- Análise para futura proposta de criação de um Sistema de Gestão Ambiental 

Institucional, com o propósito de minimizar os impactos ambientais na 

universidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, realizando o 

acompanhamento periódico de seus avanços, divulgando melhorias e 

mostrando precauções necessárias em nível institucional e locorregional. 

- Fortalecimento de estudos e práticas voltados ao meio ambiente, dirigidos às 

políticas de preservação e sustentabilidade. 

- Ampliação e consolidação da participação de representantes da instituição no 

processo decisório da comunidade referente às questões do desenvolvimento 

local, social e ambiental, bem como manutenção da participação ativa da 

sociedade civil em ações da universidade. 

- Estreitamento das relações sociais igualitárias entre Estado, Sociedade Civil e 

Universidade para garantia da transparência e reciprocidade nas ações 

conjuntas (parcerias). 

- Contribuição, pela gestão institucional, para o desenvolvimento do capital 

social, compartilhando normas e valores com a sociedade para aumentar a 

qualidade das redes de inclusão social e inserção produtiva, tendo em vista o 

benefício e aperfeiçoamento das instituições e governo local. 

- Fortalecimento e manutenção, pela gestão institucional, da formação cultural 

ampliada de base humanística (além da formação específica), assegurando a 

oferta de oportunidades do convívio universitário, criando espaços e ambientes 

adequados. 

- Proposta de ações integradas de Convivência Sociocultural, para os diversos 

atores da Unoeste. 
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4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 
 

- Continuidade às ações de comunicação institucionais e de divulgação dos 

processos seletivos. 

- Aprimoramento do planejamento e desenvolvimento de campanhas de 

divulgação para Pós-graduação e EAD. 

- Investimento em campanhas de branding (valorização da marca), fortalecendo 

o alinhamento das ações e estratégias de comunicação à missão da Unoeste. 

- Realização do posicionamento da marca Unoeste frente aos públicos de 

interesse, internos e externos, com base em pesquisas de mercado. 

- Intensificação do contato mais próximo entre alunos do ensino médio e 

Unoeste com base em ações de comunicação direcionadas. 

- Manutenção e aprimoramento das campanhas institucionais ao longo dos 

semestres. 

- Proposta à Reitoria/PROADM de criação e implantação de uma comissão de 

gerenciamento de crises (pontuais), para manter a boa imagem da Unoeste. 

- Manutenção dos canais de atendimento à comunidade externa e interna em 

atividade constante: ouvidoria, redes sociais, call center, Canal do Aluno – 

CanAL. 

- Readequação das ações de comunicação, a partir da análise crítica dos 

resultados das pesquisas de autoavaliação fornecidas pela CPA e das 

pesquisas de mercado realizadas, considerando também, as políticas de 

inclusão social, nacional e institucional. 

- Desenvolvimento de relatórios e pesquisas para avaliar o ROI (Retorno sobre 

investimento em publicidade) das campanhas de comunicação. 

- Investimento na capacitação dos integrantes do Departamento de 

Comunicação, através de participação em cursos e palestras voltados à área 

de comunicação. 

- Aprimoramento das pesquisas de mercado já realizadas por meio da criação do 

Departamento de Marketing em 2013. 

- Criação de uma equipe especializada em comunicação digital com foco em 

redes sociais e publicidade na internet por meio de cursos de capacitação. 
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- Aprimoramento do envio de releases à imprensa nacional com o objetivo de 

conseguir publicações de notícias em veículos de comunicação. 

- Desenvolvimento e aplicação do planejamento de comunicação nas redes 

sociais. 

- Implementação de campanhas de valorização do público interno. 

- Implementação de reunião anual de planejamento de comunicação com a 

participação ativa de representantes da gestão institucional. 

- Reestruturação do corpo funcional do Departamento de Comunicação e novas 

contratações com o objetivo de atender as necessidades da Unoeste. 

- Implantação da ferramenta de CRM (Customer Relationship Management - 

Gestão de Relacionamento com o Cliente), voltada à prospecção, manutenção 

e identificação de condutas que antecipem a possível evasão do corpo 

discente. 

- Reestruturação dos formulários e métodos de inscrição nos processos 

seletivos, assim como nos cursos de pós-graduação, extensão e 

aperfeiçoamento com base em uma estrutura da CRM (Customer Relationship 

Management - ou Gestão de Relacionamento com o Cliente). 

- Criação de formas de acompanhamento da evolução dos egressos. 

- Participação, continuada, no processo de reestruturação e aprimoramento dos 

sites do portal Unoeste. 

 

5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

- Análise final, para aprovação dos Colegiados Superiores, da atualização 

realizada do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade com fins de 

adequação à realidade acadêmica do ensino, da pesquisa e da extensão. 

- Prosseguimento ao estudo dos planos de carreira para sua atualização. 

- Análise e reflexão sobre os resultados das avaliações conduzidas internamente  

pela CPA, bem como os dos resultados das avaliações externas conduzidas 

pelo INEP/MEC, como apoio à gestão acadêmico-administrativa da instituição. 

- Continuidade à capacitação de diretores e coordenadores de cursos de 

graduação e pós-graduação, nas suas gestões acadêmicas específicas.  
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- Continuidade às ações de capacitação em serviço do pessoal técnico-

administrativo, com o propósito de melhoria no atendimento oferecido à 

comunidade acadêmica e público em geral, incluindo o atendimento 

diferenciado às pessoas com deficiência, subsidiadas pelos trabalhos do NAI. 

- Continuidade ao programa de auxílio financeiro para capacitação docente 

(PROEXT), buscando atingir a elevação do índice de professores titulados 

stricto sensu. 

- Definição no Estatuto da Universidade de uma política de intercâmbio nacional 

e internacional, estimulando a ida e vinda de pesquisadores nos diferentes 

níveis: iniciação científica, pós-graduação, pós-doutorado e pesquisadores 

visitantes, com apoio administrativo e acadêmico. 

- Manutenção de recursos financeiros para maior participação de docentes e 

estudantes em eventos nacionais e internacionais, com apresentação de 

trabalho e publicação de resultados de pesquisas em livros e/ou periódicos. 

- Criação de política de incentivo à realização de pós-doutorado do corpo 

permanente dos cursos stricto sensu. 

- Revisão permanente do plano de adequação/readequação dos equipamentos 

de ensino, pesquisa e extensão e das salas de aula, em atendimento às 

demandas acadêmico-científicas e pedagógicas. 

- Manutenção, atualização e ampliação do acervo de obras da Rede de 

Bibliotecas, considerando-se as necessidades pedagógico–científicas dos 

cursos. 

- Manutenção do convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia - IBICT na inclusão das dissertações dos mestrados e doutorados 

produzidas pela Unoeste na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD. 

- Aperfeiçoamento do Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA), 

deashboard eletrônico de apoio aos gestores dos cursos. 

- Ampliação dos servidores, equipamentos de rede e quantidade de 

microcomputadores para uso docente e discente. 

- Continuidade à melhoria da estrutura de rede sem fio (Wireless) em toda a 

universidade. 
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- Manutenção e atualização da sinalização para acesso de pedestres e 

motoristas nos campi I e II, e manutenção de suas vias, estacionamentos e 

segurança. 

- Implantação do sistema de localização interna e externa nos campi I e II. 

- Ampliação e adequação da infraestrutura de TI para suporte no atendimento 

acadêmico aos cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, 

ajustando-a, quando necessário, aos aspectos de acessibilidade e inclusão. 

- Ampliação do número de parcerias nacionais e internacionais em todas as 

áreas do conhecimento. 

- Fortalecimento da integração das Pró-reitorias por meio de maior participação 

nos espaços acadêmico-institucionais já existentes. 

- Atualização e reestruturação do site/portais de informações da Unoeste. 

- Manutenção de ampla divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão. 

- Manutenção dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento do 

Desenvolvimento Institucional (CADI). 

- Avaliação anual da execução do Plano de Desenvolvimento Institucional com 

participação da CPA e da CADI. 

- Discussão dos resultados da avaliação anual do PDI e proposta de 

reorientações para cumprimento e/ou adequações necessárias ao mesmo. 

- Revisão da jornada dos docentes (dos cursos de graduação), mediante a 

avaliação da produção acadêmica trienal, com a participação, na definição de 

critérios, das Pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e de Extensão, junto à 

PROACAD. 

- Manutenção de recursos para despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem destinadas aos docentes convidados para participar de atividades 

acadêmicas e científicas na PG stricto sensu. 

- Ampliação de auxílios para publicações, inclusive traduções de trabalhos 

científicos. 

- Implementação continuada de ações de capacitação em serviço, para o  

pessoal técnico-administrativo do Setor de Atendimento aos Alunos, com o 

propósito de oferecer atendimento de qualidade a todos os estudantes.  

- Reestruturação da infraestrutura para atendimento à demanda dos programas 

sociais governamentais e Programa Interno de Bolsas. 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

6.1 . Infraestrutura Física 

 

CAMPUS I         

        

- Acessibilidade - Continuação da instalação de piso tátil externo; construção de 

rampa de acesso ao Bloco D e banheiros; construção de banheiro no piso 

superior e construção de rampa de acesso ao piso inferior no Ginásio de 

Esportes; instalação de plataforma no Bloco H. 

- Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio - renovação do alvará dos 

Blocos A, B e C; instalação de novas luminárias de emergência mais potentes 

nos Blocos B e H. 

- Bloco A - Instalação da nova sala de Diploma e duas salas de reunião. 

- Instalação da nova sala do Marketing. 

- Reforma e ampliação do CPD em 03 etapas, sendo que a última está em fase 

de conclusão. 

- Reforma e modernização em 04 banheiros no Bloco B. 

- Reforma da cabine de energia do Bloco B. 

- Montagem da sala de vídeo no Bloco B. 

- Divisão da sala de Vídeo no Bloco H em 11 salas pequenas para Medicina. 

- Montagem da sala de professores da FIPP no Bloco H. 

- Término da construção da Clinica Odontológica no Bloco C.  

- Reforma da cabine de energia do Bloco I. 

- Montagem dos laboratórios da Estética no Bloco I. 

- Reforma de algumas salas de aula no Bloco E, criando acessibilidade e saída 

de emergência. 

- Reforma nos laboratórios de Análises Clínicas no Bloco E. 

- Montagem em fase final do Laboratório de Pesquisas Odontológicas no Bloco 

G. 

- Instalação de câmeras de vigilância nos Blocos C, D, I.  

- Manutenções diárias diversas.      
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CAMPUS II 

 

- Acessibilidade - Instalação de elevadores no Bloco B1 e no Bloco B2; 

colocação de piso tátil em todos os blocos. 

- Instalação de placas externas de comunicação visual e de trânsito. 

- Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio - Aprovação dos projetos do 

Hospital Veterinário, Bloco B2, Torre de Cristal, Ginásio de Esportes (com 

alvará); renovação dos alvarás dos salões de festas Solarium e Limoeiro. 

instalação de novas luminárias de emergência mais potentes no Bloco B3. 

- Instalação de 20 tomadas em várias salas do Bloco B3. 

- Instalação de ar condicionado em todas as salas de aula do Bloco B1. 

- Término de 20 salas de aula no Bloco B3; divisão de 9 salas de aula ao meio 

no Bloco B3; término de um auditório no Bloco B3. 

- Construção dos laboratórios do curso de Gastronomia no Bloco B3 (cozinhas, 

panificação e chá bar). 

- Reforma e modernização do laboratório de fotografia da FACOPP no Bloco B3. 

- Montagem de 02 laboratórios de informática para a FACOPP no Bloco B3. 

- Montagem de sala de criação para a FACOPP no Bloco B3. 

- Montagem das salas de coordenação no Bloco B3. 

- Reforma e modernização em 08 salas de aula no piso 02 do Bloco B2. 

- Reforma e modernização em 05 laboratórios de informática no Bloco B2. 

- Montagem de estúdio de gravação para o EAD no Bloco B1. 

- Divisão de 04 salas de aula no Bloco B1. 

- Construção em andamento de 02 salas de ginástica no Ginásio de Esportes. 

- Construção de piscina acadêmica coberta e aquecida ao lado do Ginásio de 

Esportes. 

- Término das baias do Hospital Veterinário. 

- Reforma geral em andamento no Hospital Veterinário. 

- Reforma interna do Canil. 

- Construção de sala para conservação de animais no laboratório de Anatomia 

Animal no Bloco Q. 

- Construção das cabines de energia do salão do Limoeiro e Bloco 7 e 

construção em andamento de 02 cabines de energia.  
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- Construção de novo acesso de pedestres. 

- Construção de garagem coberta para caminhões e ônibus na oficina. 

- Reestruturação em andamento da parte elétrica em todo o Campus II. 

- Manutenções diárias diversas. 

- Instalação de câmeras de vigilância no Bloco B1. 

- Ampliação da cabine de geração de energia. 

- Instalação de para-raios no Salão Solarium, marcenaria e serralheria e Ginásio 

de Esportes. 

- Reforma em fase final da represa da ilha do Campus II. 

- Reforço da ponte do córrego do Limoeiro. 

- Construção e mudança do arquivo morto. 

- Construção em fase final do barracão do patrimônio. 

- Construção de novo poço artesiano com interligação com o existente. 

- Construção do tanque de irrigação em frente ao Ginásio de Esportes. 

- Reforma da cozinha da Torre de Cristal. 

- Montagem de estacionamento de motos; adaptação de estacionamento para 

ônibus com construção de quiosque com banheiro. 

 

6.2. Biblioteca 
 

- Atualização e ampliação do acervo de documentos da Rede de Bibliotecas, 

para os cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e 

a distância. 

- Adequação, conforme a demanda, do quadro de bibliotecários e auxiliares 

de Biblioteca. 

- Proposta de um projeto de reforma nos espaços físicos das Unidades de 

Informação 1 e 3, para reorganização do acervo (de estrutura de acervo 

fechado para acervo aberto, para facilitar o acesso dos clientes às estantes 

de livros) e aquisição do sistema antifurto. 

- Proposta de um projeto de construção de uma sede própria para a Unidade 

de Informação 3 no Campus II, com estrutura de acervo aberto. 
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- Fortalecimento da participação dos Bibliotecários nas atividades 

relacionadas ao planejamento acadêmico da instituição (ensino, pesquisa e 

extensão). 

- Proposta para aquisição de um pacote de serviço de mensagem instantânea 

(SMS) para agilidade na comunicação com os usuários. 

 

6.3. Tecnologias da Informação  
 

- Execução do plano de contingência de conexão entre os campi da Unoeste 

(Fibra Óptica e/ou Rádio-frequência). 

- Adequação da sala de servidores de acordo com as normas internacionais 

de segurança (datacenter). 

- Reestruturação, continuada, dos laboratórios de informática (novos espaços, 

equipamentos, softwares, treinamentos). 

- Ampliação da cobertura da rede sem fio. 

- Atualização, continuada, do parque de servidores, storage e equipamentos 

de rede. 

- Estabelecimento e execução do plano de contingência dos servidores e 

storage. 

- Reestruturação/substituição do cabeamento de rede. 

- Manutenção de plano/orçamento mensal para aquisição/manutenção do 

parque computacional (microcomputadores, impressoras e periféricos em 

geral). 

- Proposição de mecanismos e condições de infraestrutura que permitam a 

elevação do grau e intensidade de comunicação com outros grupos de 

pesquisa de outras instituições (salas de teleconferência, conectividade de 

alta velocidade em laboratórios de pesquisa, e outros). 

- Aquisição de ferramentas para gerenciamento de configuração (inventário de 

hardware, software, serviços e licenças). 

- Implantação da política de help desk na instituição para auxiliar o uso dos 

sistemas de informática. 
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- Implementação de assessoria técnica e pedagógica para ampliação 

gradativa do uso da ferramenta “Aprender Unoeste” para todos os cursos da 

Universidade. 

- Adequação/ampliação da infraestrutura de TI (recursos físicos e lógicos), 

bem como pessoal técnico-administrativo para atendimento e suporte de 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão com atenção, também, à 

acessibilidade universal dos estudantes com deficiência. 

- Ampliação da informatização dos serviços prestados pelas secretarias e 

demais setores conforme demanda. 

 

 

6.4. Laboratórios  
 

- Adequação dos Blocos I e J (Curso de Estética) do Campus I para melhor 

atendimento à demanda acadêmica e construção do Laboratório de 

Habilidades Terapêuticas IV e V. 

- Construção do prédio destinado ao funcionamento de uma Clínica 

Odontológica. 

- Construção de uma sala para conservação de animais no Laboratório de 

Anatomia Animal, no Campus II. 

- Oferecimento de suporte para os novos laboratórios destinados exclusivamente 

à realização de pesquisas. 

- Manutenção da infraestrutura necessária e adequada para todos os 

laboratórios (de pesquisa e didáticos) existentes na instituição quanto aos 

aspectos: espaço físico, planos de atualização e de acessibilidade, serviços e 

normas de segurança. 

- Substituição dos microscópios antigos, dos Laboratórios de Parasitologia, 

Microbiologia, Patologia, Biologia Geral e Celular – Campus I, e Laboratórios 

de Fitopatologia e Botânica – Campus II. 

- Fixação de placas de identificação nos Laboratórios e Clínicas nos campi I e II. 

- Reforma das bancadas do laboratório de tecnologia de alimentos para melhor 

atender a demanda de aulas práticas. 

- Reforma da sala de vídeo do bloco B, atual Auditório Jasmim. 

- Concluir a área externa do ginásio de esportes do Campus II. 
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- Construir almoxarifado para guarda de materiais e equipamentos utilizados nas 

aulas práticas do Centro Esportivo do Campus II. 

- Em andamento a instalação de cortinas blecaute nas salas de Tutoria, salas de 

aula 21, 22, 25, 27, 28 e 29-A, Laboratório de Anatomia Humana 1, Laboratório 

de Histologia, ambos bloco H, e, Laboratório de Biologia Geral e Celular, sala 

de Professores, ambos bloco A - Campus I. 

  

7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

- Edição do livro “Os desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA”, como 

forma de apresentar, promover reflexões e divulgar os 10 anos de trabalho da 

CPA na instituição (Figura 1). 

- Continuidade, pela gestão institucional, da articulação já existente entre os 

processos de Avaliação institucional: Autoavaliação e Avaliação Externa. 

- Promoção, sempre que necessário, da readequação das ações pedagógicas e 

administrativas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, 

Projeto Pedagógico Institucional-PPI e Projeto Pedagógico de Cursos, a partir 

da análise crítica dos resultados da autoavaliação e das avaliações externas 

realizadas pelo MEC. 

- Acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento de 

Desenvolvimento Institucional (CADI). 

- Fortalecimento da Comissão que constitui o Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão com o objetivo de efetivação da política de acessibilidade plena a 

pessoas com deficiência. 

- Acompanhamento, por meio da CPA, do desenvolvimento dos trabalhos do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, avaliando-o e propondo atualizações.   

- Atualização regular, pela gestão institucional, da rede de apoio à CPA no que 

tange aos recursos humanos e infraestrutura, dinamizando sua atuação. 

- Manutenção e fortalecimento do funcionamento da CPA dentro das orientações 

previstas no seu regimento interno e na legislação própria do Ministério da 

Educação. 
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- Execução do cronograma anual de procedimentos de autoavaliação proposto 

pela CPA, abrangendo as dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior-SINAES, estabelecendo-se assim, ciclos de autoavaliação 

institucional. 

- Realização de reuniões sempre após a divulgação de resultados das 

avaliações externas, para análise comparativa com a autoavaliação 

institucional, como subsídios para ações pertinentes. 

- Aperfeiçoamento do processo de retroalimentação na autoavaliação 

institucional por meio da interação da CPA com a comunidade acadêmica. 

- Manutenção atualizada da página eletrônica (www.unoeste.br/cpa) sobre a 

dinâmica de avaliação institucional da Unoeste (interna e externa). 

- Continuação da elaboração de comunicados periódicos, sobre os processos e 

resultados das avaliações, por meio de material impresso e on-line. 

- Intensificação do uso do Canal do Aluno (CanAL) como meio para publicização 

dos resultados e ações advindas dos processos de Avaliação Institucional. 

- Organização e análise dos resultados disponibilizados nos pareceres dos 

avaliadores externos (MEC/INEP) sobre a instituição e os cursos, como apoio à 

melhoria de gestão. 

- Reorganização dos procedimentos avaliativos internos como subsídio para (re) 

orientação qualitativa do planejamento da gestão acadêmico-administrativa 

institucional. 

 

8. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

-   Acompanhamento dos atendimentos pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

ao Estudante (NApPE) para avaliação e propostas de melhorias do serviço. 

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção de inclusão dos alunos com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida, dentro das condições internas e 

parcerias com instituições especializadas, por meio do NAI. 

- Aperfeiçoamento dos mecanismos de acesso a todos os alunos, ao Projeto 

Pedagógico do Curso, como forma de relacionar as diretrizes do curso à 

pratica cotidiana. 
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- Fortalecimento dos espaços de representação discente, estimulando sua 

participação nos colegiados da Instituição. 

- Fortalecimento do Canal do Aluno - CanAL, como forma de promoção da 

cultura do relacionamento dos docentes e gestores com os discentes e vice-

versa. 

- Acompanhamento dos Programas de Bolsas estendidas aos alunos: 

Programa Interno de Bolsas; FIES; PROUNI; instituições conveniadas; Escola 

da Família. 

- Acompanhamento das ações da Assessoria para Relações Interinstitucionais 

(estágios, intercâmbios nacionais e internacionais). 

- Aperfeiçoamento da forma de divulgação do Calendário Escolar a todos os 

segmentos da comunidade universitária. 

- Garantia de continuidade do Programa de Pesquisa Semestral com os 

ingressantes dos cursos, visando um reexame das propostas dos cursos, no 

que se refere ao nivelamento, acompanhamento psicopedagógico e monitoria. 

- Aperfeiçoamento de incentivos para a manutenção das já existentes e criação 

de novas empresas juniores, bem como estrutura à incubadora alocada na 

Unoeste (Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente - INTEPP). 

- Reforço do incentivo à participação dos estudantes em projetos científicos 

com os docentes e ações extensionistas. 

- Aperfeiçoamento do mecanismo de análise de dados sobre egressos. 

- Oferecimento de suporte pedagógico, motivacional e informativo aos 

estudantes dos cursos de graduação selecionados para o ENADE conforme 

ciclo SINAES. 

- Parceria institucional com empresa americana para oferta de curso de inglês 

a distância aos estudantes. 

- Recepção humanizada aos alunos ingressantes estimulando o exercício da 

cidadania por meio de, entre outras ações, do Trote do Bem. 

- Aperfeiçoamento das práticas esportivas: torneios, gincanas, competições, 

academia, piscina olímpica, práticas cotidianas, com o fim de propiciar 

espaços de lazer saudáveis na direção da melhoria da qualidade de vida dos 

estudantes. 
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- Desenvolvimento de atividades culturais: música, teatro, dança, literatura, 

artes plásticas, como apoio à ampliação do repertório cultural dos estudantes.   
 

 

9. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

 

Os resultados das últimas avaliações institucionais internas e os das avaliações 

externas (avaliação dos cursos de Graduação e Pós-graduação stricto sensu; 

ENADE/CPC) afirmam que os propósitos de qualidade no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na gestão, integrados de forma sistêmica, têm demonstrado significativa 

melhoria institucional e alcance de sua Missão declarada. 

No orçamento plurianual da Associação Prudentina de Educação e Cultura-

APEC, mantenedora da Unoeste, são previstos recursos alocados ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e à gestão, seguindo um critério interno de distribuição, que leva 

em consideração a performance e o desempenho das unidades acadêmicas, a partir de 

seus projetos. Esses recursos financeiros são captados das mensalidades dos alunos 

de graduação e pós-graduação; serviços e taxas; de agências externas de fomento 

(FAPESP, CNPq), apoio de empresas privadas parceiras e órgãos não 

governamentais. 

Os recursos captados, destinados ao ensino, pesquisa, extensão e gestão, são 

aplicados em folhas de pagamentos de pessoal, investimentos institucionais e demais 

despesas contraídas. A revisão de aplicação dos recursos financeiros acompanha o 

processo de desenvolvimento institucional, no atendimento às necessidades para o 

cumprimento dos objetivos, metas e ações previstas no PDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este relatório de autoavaliação institucional reflete o trabalho integrado da 

Comissão Própria de Avaliação com os integrantes da Reitoria, das Pró-Reitorias, dos 

cursos, dos setores próprios da Instituição, bem como os da comunidade externa. 

Nas reuniões da CPA, os resultados dos processos de avaliação interna, 

combinados com os da avaliação externa, são objeto de análises, reflexões e 

proposições, para a sua incorporação no planejamento da gestão acadêmico-

administrativa, conforme demonstrado neste relatório. 
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O trabalho da CPA, integrado com as propostas de desenvolvimento da 

Instituição, acompanha e monitora a efetivação das ações acadêmicas e de gestão, 

sempre com um olhar avaliativo crítico e formativo. Como culminância dos dez (10) 

anos de envolvimento da CPA com a comunidade acadêmica da Unoeste, foi editado o 

livro “Os Desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA”, obra esta que traz 

pesquisas, esclarecimentos, releituras e inovações sobre a avaliação institucional. 

Dividido em duas partes – “Desafios teóricos e Metodológicos da Avaliação 

Institucional” e “Projetos Voltados à Avaliação Institucional na Unoeste” - este livro 

destina-se à comunidade acadêmica, constituindo um referencial importante para todos 

aqueles que têm estudado, implementado e desenvolvido processos de autoavaliação 

institucionais. 

A CPA desenvolve um trabalho ético, consciente, operacional e integrado, 

investindo continuamente na sensibilização dos integrantes da comunidade 

universitária para o seu envolvimento total no percurso da autoavaliação institucional, 

haja vista que os relatórios que retratam os resultados acompanhados de 

potencialidades e fragilidades detectadas e propostas de ações de melhorias, denotam 

nem sempre existir o compromisso dos setores envolvidos com a qualidade acadêmica 

e efetividade social da instituição. 

Assim, consolidar a cultura de avaliação na instituição no sentido de que todos 

os atores se coloquem em um processo de reflexão e autoconsciência institucional é 

objetivo da CPA. Para o alcance deste, a CPA conta com o apoio dos gestores da 

instituição no desenvolvimento dos seus trabalhos com a perspectiva de melhoria 

institucional. 

Este relatório, como os anteriores, assim que enviado ao INEP, via e-MEC, será 

objeto de ampla divulgação na IES no endereço: 

- http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/Relatorios.aspx 

 

Presidente Prudente, 31 de março de 2014. 
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ANEXO A 

Boletins – CPA 
2014 

 



BOLETIM - CPA
Número 13 - abril 2014

CPA - O que é isso

ENADE 2014

O ENADE, neste ano de 2014, será aplicado para fins de avaliação de desempenho dos estudantes dos

cursos da Unoeste:

I. que conferem diploma de bacharel em: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de

Produção, Engenharia Ambiental, Sistemas de Informação.

II. que conferem diploma de bacharel ou licenciatura em: Ciência da Computação, Ciências Biológicas,

Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química.

III. que conferem diploma de licenciatura em: Artes Visuais, Educação Física, Letras – Português e

Inglês, Música, Pedagogia.

IV. que conferem diploma de tecnólogo em: Redes de Computadores.

O ENADE 2014 será aplicado no dia 23 de novembro de 2014, com início às 13 horas. Para mais

informações, ver Portaria Normativa nº 8, de 14 de março de 2014 

http://www.unoeste.br/Site/enade/

VESTIBULAR DE INVERNO

Os processos seletivos de Inverno da Unoeste ocorrerão em:

Curso de Medicina – provas no dia 11 de junho e no dia 15 de junho.

Demais Cursos – prova no dia 15 de junho.

Início das inscrições: 07 de abril.

Para mais informações, consulte a página da Unoeste. http://www.unoeste.br/site/vestibular/

Perfil do Aluno Ingressante
1/2014

Em fevereiro deste ano, a CPA aplicou um

questionário para levantamento do “Perfil do

Aluno Ingressante” dos cursos de graduação, e

os resultados indicaram que 73% dos alunos

ingressantes responderam o questionário.

Dentre os alunos respondentes:

57,36% são do sexo feminino.

88,03% são solteiros.

A maioria escolheu fazer o curso nesta

Universidade pela qualidade de ensino.

94,55% indicaram que o início do curso

está de acordo com as suas expectativas.

32,93% avaliaram a recepção aos calouros

como excelente e 53,19% como boa.

99,06% já acessaram o site da Unoeste

para obter informações.

Para saber mais sobre os resultados deste

levantamento, fale com o Coordenador do seu

Curso.

Avaliação da Unoeste pelo
corpo técnico-administrativo

De 27 de janeiro a 15 de fevereiro de 2014, a

CPA aplicou um questionário junto aos

funcionários para avaliação da Unoeste. Os

resultados estão sendo analisados para o

encaminhamento aos setores. A participação

dos funcionários é muito importante na

proposta de melhorias para a instituição.

Ligue-se no Mundo Virtual

Conheça as Bases de Dados para acesso a

artigos científicos e Biblioteca Virtual,

AULA DADA - AULA ESTUDADA - HOJE

No dia 11 de março, 2.841 alunos ingressantes dos cursos participaram das palestras proferidas pelo

Professor Pier (manhã e noite) sobre “Aprendendo inteligência”. A maioria dos alunos aprovou a

iniciativa dos gestores da Unoeste.

No período da tarde, o Professor Pier falou para 132 professores sobre “Ensinando Inteligência”.

Parabéns aos participantes!

CanAL (Canal do Aluno) e Ouvidoria

Se você, aluno, tem sugestões a dar sobre o seu curso/instituição, solicitações, reclamações, elogios, fale

com o representante do CanAL da sua sala. Ele ouvirá e procederá o encaminhamento da solicitação às

instâncias superiores. Caso prefira, utilize a Ouvidoria da Unoeste para comunicar as suas sugestões

e/ou reclamações. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como acompanhar os processos

externos de avaliação conduzidos pelo MEC.
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procurando uma das Unidades da Biblioteca

para mais informações.

Parabéns!

O Curso de Artes Visuais foi avaliado in loco

pelo MEC, para Renovação de Reconhecimento,

em fevereiro deste ano, tendo obtido o conceito

máximo 5 (cinco).

Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão – NAI

Estão a pleno vapor os trabalhos do NAI, que

tem por objetivo desenvolver políticas internas

de acessibilidade às pessoas com deficiência,

promovendo ações para garantia da inclusão

aos programas e serviços desenvolvidos na

Unoeste.

http://www.unoeste.br/Site/Contato/Contato.aspx?dest=ouvidoria@unoeste.br

Ultrapasse os limites da sua Carreira!

A Unoeste oferece oportunidades para você aprofundar seus conhecimentos e se qualificar melhor para

o trabalho. Após a graduação, ingresse em curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu. Saiba mais. 

http://www.unoeste.br/site/cursos/DefaultPos.aspx

Relatório de Autoavaliação Institucional – 2013

Foi depositado no sistema e-MEC em 27 de março de 2014, em atendimento à legislação própria. Este

relatório informa ao INEP/MEC os processos internos de avaliação da Unoeste conduzidos em 2013,

juntamente com as propostas de ações de melhorias, considerando a missão e as finalidades da

Instituição.

Para acessar o relatório, consulte a página da Unoeste. 

http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-MEC-2013.pdf

CPA na CADI

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) participa ativamente dos trabalhos da Comissão de

Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional (CADI), que tem por finalidade avaliar, anualmente,

a execução das metas e ações do Desenvolvimento Institucional, discutir os resultados desta avaliação e

propor reorientações para cumprimento e/ou adequações necessárias no Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI).



BOLETIM ‐ CPA
Número 14 ‐ dezembro 2014

CPA ‐ O que é isso

VESTIBULAR – DIVULGUE
O Processo Seletivo de Verão da Unoeste, para
os cursos de graduação com vagas
remanescentes, ocorrerá em:

‐ Prova no dia 24 de janeiro de 2015.

Para mais informações, consulte a página da
Unoeste. http://www.unoeste.br/site/vestibular/

Parabéns!
Em novembro deste ano, o Curso de Turismo
foi avaliado in loco pelos especialistas do
INEP/MEC para Renovação de Reconhecimento
e o Curso de Administração a Distância
também foi avaliado in loco para Autorização.
Os dois cursos receberam dos avaliadores o
conceito 4 que significa Muito Bom.

ENADE ‐ 2014
Os estudantes dos cursos selecionados pelo
INEP/MEC participaram no dia 23 de novembro
do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes 2014 ﴾ENADE﴿, marco importante
para a sua trajetória profissional.

 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Avaliação do Professor pelo Aluno
Em outubro/novembro de 2014, a CPA aplicou um questionário junto aos alunos para avaliação dos
professores. Os resultados estão sendo analisados pelos coordenadores e professores para serem
utilizados nas propostas de ações de melhorias de cada curso. A participação dos alunos dos cursos de
Bacharelado foi de 53% e dos cursos de Licenciatura e Superiores de Tecnologia foi de 61%.

Avaliação do ENEPE ‐ Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Unoeste
De 21 a 31 de outubro de 2014, a CPA aplicou um questionário junto aos participantes do ENEPE ‐
2014. A avaliação teve 633 respostas, sendo 555 participantes da UNOESTE e 78 participantes de
outras instituições. Os resultados foram analisados pelos organizadores do evento e subsidiarão as
melhorias para o ENEPE ‐ 2015.

Parabéns para a CPA da UNOESTE pela conquista da elaboração
e da publicação do LIVRO:

OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: o papel da CPA

No dia 16 de dezembro às 11horas, no auditório Buriti, no Campus II da
Unoeste, será o lançamento desta obra institucional.

Ela traz pesquisas, esclarecimentos, releituras e inovações sobre a avaliação
institucional. Se destina, em especial, à comunidade acadêmica, com
destaque para autores conscientes da importância de se considerar novas
modalidades de construção do conhecimento que correspondam à
complexidade dos problemas colocados pela sociedade e atingem
sinergicamente processos e capacidades institucionais.

Dividido em duas partes‐ “Desafios Teóricos e Metodológicos da Avaliação
Institucional” e “Projetos Voltados à Avaliação Institucional na Unoeste”‐ este
livro destina‐se à comunidade acadêmica, constituindo um referencial
importante para todos aqueles que têm estudado, implementado e

desenvolvido processos de autoavaliação institucionais, contribuindo para o desenvolvimento
institucional no Brasil.

Editora CRV: http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909

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 institucional conduzidos pelo MEC.

http://www.unoeste.br/site/vestibular/
http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909
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Avaliação: Avaliação da Oficina - Docência no Ensino Superior e as Novas Tecnologias. 

Professora Dra. Adriana Terçariol

O trabalho desenvolvido na Oficina atendeu as suas expectativas?

Sim

Não

Se não, por quais razões.

É possível aplicação prática da proposta desta oficina nas suas aulas?

Sim

Não

Se não, quais as dificuldades para aplicação?

Você gostaria de dar continuidade a trabalhos dessa natureza?

Sim

Não

Se sim, sugira temáticas para novas oficinas.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: Avaliação da Oficina - Demandas Educacionais do Ensino Superior - Elementos Dinâmicos para Educação da Nova
Geração 

Professora Dra. Ieda Maria M. Benedetti

O trabalho desenvolvido na Oficina atendeu as suas expectativas?

Sim

Não

Se não, por quais razões?

A temática desenvolvida nesta oficina subsidiará o seu trabalho docente?

Sim

Não

Se não, por quais razões?

Você gostaria de dar continuidade a trabalhos dessa natureza?

Sim

Não

Se sim, sugira temáticas para novas oficinas.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: Avaliação da Oficina - Didática no Ensino Superior 

Professora Msc. Olga Boscoli

O trabalho desenvolvido na Oficina atendeu as suas expectativas?

Sim

Não

Se não, por quais razões?

A temática desenvolvida nesta oficina subsidiará o seu trabalho docente?

Sim

Não

Se não, por quais razões?

Você gostaria de dar continuidade a trabalhos dessa natureza?

Sim

Não

Se sim, sugira temáticas para novas oficinas.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: Avaliação da Oficina - Semipresencial: Do Regulamento à Prática. 

O trabalho desenvolvido na Oficina atendeu as suas expectativas?

Sim

Não

Se não, por quais razões.

É possível aplicação prática nas suas aulas da proposta desta oficina sobre
semipresencialidade?

Sim

Não

Se não, quais as dificuldades para aplicação?

Você gostaria de dar continuidade a trabalhos dessa natureza?

Sim

Não

Se sim, sugira temáticas para novas oficinas.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: 2014 -1º Semestre - Avaliação Institucional pelo Corpo Técnico-Administrativo 

Os momentos de avaliação institucional interna são organizados e
coordenados pela CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste. A
realização da avaliação da Unoeste pelo seu corpo técnico-
administrativo é um desses momentos e, após a sua finalização, os
resultados serão tratados pela CPA e divulgados aos setores
avaliados para a proposta de novas ações de melhoria da Unoeste.

O setor no qual você atua está alocado no:

Campus I

Campus II

Qual o seu maior grau de formação escolar?

ensino fundamental completo 

ensino fundamental incompleto

ensino médio completo

ensino médio incompleto

ensino superior completo

ensino superior incompleto

pós-graduação lato sensu

pós-graduação stricto sensu

Há quanto tempo você é funcionário da Unoeste?

menos de 1 ano

1 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

mais de 20 anos

A Unoeste oferece oportunidades para o seu crescimento e desenvolvimento profissional?

Sim

Parcialmente

Não

Caso deseje, comente:

Suas tarefas profissionais lhe dão satisfação pessoal?

Sim

Parcialmente

Não

Caso deseje, comente:

De um modo geral, as condições físicas de trabalho no seu setor são satisfatórias?

 péssimo ruim regular bom ótimo não sei

limpeza

sala de convivência

espaço físico do seu local de trabalho

equipamentos de trabalho

acessibilidade para pessoas com deficiência

Caso deseje, comente:
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Caso deseje, comente:

O número de funcionários do seu setor é suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos?

Sim

Não

Caso deseje, comente:

Você é tratado com respeito e consideração pelos seus colegas de trabalho?

Sim

Não

Caso deseje, comente:

Avalie o seu relacionamento com:

 péssimo ruim regular bom ótimo

os seus superiores

os funcionários do seu setor

os funcionários dos outros setores

os professores

os alunos

Caso deseje, comente:

O que deve ser mudado EM VOCÊ para melhor desenvolver o seu trabalho? (Você poderá
escolher uma ou mais repostas)

Grau de formação escolar

Comprometimento com o trabalho

Relacionamento com os colegas

Maior motivação para o desenvolvimento profissional

Melhor organização quanto ao cumprimento dos horários

Não há nada a melhorar

Caso deseje, comente:

Como você fica sabendo das atividades/ações desenvolvidas na Unoeste?

Site da Unoeste

Cartazes, Folderes, Faixas

TV, Rádio, Jornal

Boletins informativos e Avisos em quadros

Memorandos e Cartas internas

Reuniões, Encontros e Palestras com os superiores

Conversando com os outros colegas de serviço

Não fico sabendo

Caso deseje, comente:
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Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da Unoeste (PDI)?

Sim

Não

Caso deseje, comente:

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI encontra-se
disponível para o seu conhecimento no link:
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/documentos/PDI_2013-
2017.pdf

Você conhece a Missão da Unoeste?

Sim

Não

Caso deseje, comente:

O seu desempenho no trabalho favorece o desenvolvimento com qualidade da Missão da
Unoeste?

Sim

Parcialmente

Não

Caso deseje, comente:

Você considera que a Unoeste contribui para o desenvolvimento local, regional e nacional?

Sim

Parcialmente

Não

Caso deseje, comente:

Para você, a imagem que a sociedade tem da Unoeste é:

positiva

negativa

não sei responder

Caso deseje, comente:

Você indicaria a Unoeste a um amigo ou parente para trabalhar?

Sim

Não

Caso deseje, comente:
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De maneira geral, você está satisfeito com as condições de trabalho oferecidas pela Unoeste?

Sim

Parcialmente

Não

Caso deseje, comente:

Dê sugestões para a melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos no setor em que atua,
indicando, se quiser, o nome dele.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: 2014 - 1º Semestre - CPA - Perfil dos Alunos Ingressantes 

Em qual curso você está matriculado?

Administração 

Agronomia 

Agronegócio 

Arquitetura e Urbanismo 

Artes Visuais 

Biomedicina 

Ciência da Computação 

Ciências Biológicas - Bacharelado 

Ciências Biológicas - Licenciatura 

Ciências Contábeis 

Comunicacao Social: Jornalismo 

Comunicacao Social: Publicidade e Propaganda 

Design de Interiores 

Direito 

Educação Física - Bacharelado 

Educação Física - Licenciatura 

Enfermagem 

Engenharia Ambiental e Sanitária 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Estética e Cosmética 

Farmácia 

Física 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Gastronomia 

Geografia 

Gestão Comercial 

Gestão da Tecnologia da Informação 

Gestão de Recursos Humanos 

História 

Letras: Português/Ingles 

Matemática 

Medicina 

Medicina Veterinária 

Música - Licenciatura 

Nutrição 

Odontologia 

Pedagogia 

Psicologia 

Química - Bacharelado 

Química - Licenciatura 

Produção Sucroalcooleira 

Radiologia 

Redes de Computadores 

Sistemas de Informação 

Sistemas para Internet 

Turismo com Ênfase em Hotelaria 

Zootecnia

Você já tem diploma de outro curso superior?

Sim

Não

Qual o seu sexo?

Masculino

Feminino

Qual a sua idade?
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Dica: Digite apenas números.

Qual o seu estado Civil?

Solteiro(a)

Casado(a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Outros

Seu curso de nível médio foi realizado:

Todo em escola particular

A maior parte em escola particular 

Todo em escola pública

A maior parte em escola pública

Tipo de ensino médio concluído:

Regular

Supletivo

Você frequentou curso pré-vestibular:

Na escola de nível médio da APEC

Outra escola de ensino médio de Presidente Prudente

Outra escola de ensino médio fora de Presidente Prudente

Não frequentei curso pré-vestibular

Você prestou vestibular:

Apenas na Unoeste

Na Unoeste e em outras instituições de Ensino Superior

Como você mora?

Com a própria família

Com parentes

Sozinho(a)

Em pensionato

Em república

Outros

Qual meio de transporte você mais utiliza?

Carro

Moto

Bicicleta

Ônibus

Carona

Não utilizo

Qual o grau de escolaridade de seu pai?

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior

Pós-Graduação

Nenhuma das opções

Qual o grau de escolaridade de sua mãe?

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior

Pós-Graduação

Nenhuma das opções

Sua renda familiar se enquadra em qual das faixas?
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Sua renda familiar se enquadra em qual das faixas?

Menos de 1 salário mínimo

de 1 a 3 salários

de 4 a 6 salários

Mais de 6 salários

Sua família reside:

Em Presidente Prudente 

Nos arredores de Presidente Prudente (até 100Km) 

No interior do Estado de São Paulo (além de 100Km) 

Na capital do Estado de São Paulo 

No Estado do Paraná 

No Estado de Mato Grosso do Sul 

No Estado de Mato Grosso 

No Estado do Acre 

No Estado de Alagoas 

No Estado do Amapá 

No Estado do Amazonas 

No Estado da Bahia 

No Estado do Ceará 

No Estado do Espírito Santo 

No Estado de Goiás 

No Estado do Maranhão 

No Estado de Minas Gerais 

No Estado do Pará 

No Estado da Paraíba 

No Estado do Pernambuco 

No Estado do Piauí 

No Estado do Rio de Janeiro 

No Estado do Rio Grande do Norte 

No Estado do Rio Grande do Sul 

No Estado de Roraima 

No Estado de Rondônia 

No Estado de Santa Catarina 

No Estado de Sergipe 

No Estado do Tocantins 

Distrito Federal

Se você não é de Presidente Prudente, cite as dificuldades que você tem encontrado para
adaptar-se a esta cidade.

Como você teve conhecimento do curso no qual está matriculado na Unoeste?

Site da Unoeste

Google

Televisão

Jornais impressos

Facebook

Rádio

Por outros alunos da instituição

Funcionários da instituição

Outros

Se `Outros`, por favor, defina:

Motivo de escolha do curso nesta Universidade:

Qualidade de ensino 

Localização 

Custo 

Influência de familiares ou amigos 
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Número de vagas por candidato 

Não fui aprovado em outros vestibulares 

Outros 

Se `Outros`, por favor, defina:

Como pretende manter-se durante o curso universitário?

Recursos dos pais ou responsáveis

Recursos do cônjuge

Com meu trabalho e ajuda dos pais ou responsáveis

Bolsa de estudo ou financiamento

Recursos próprios

Qual é a opinião dos seus pais na escolha de seu curso?

Aprovam fortemente

Aprovam

São indiferentes

Não aprovam 

Não sabem da minha escolha

Escolha os principais motivos que o levaram a escolher esta formação profissional (profissão):

O mercado de trabalho

Boa remuneração

Afinidade com a área/ Realização pessoal

Influência de familiares ou amigos

Dificuldade financeira para frequentar outro curso

Outro

Se `Outros`, por favor, defina:

Como está seu processo adaptativo ao curso?

Encontrando muitas dificuldades

Encontrando algumas dificuldades

Não estou encontrando dificuldade

Quais dificuldades?

Nesse início de curso, os conteúdos e as atividades trabalhados em sala de aula estão de
acordo com o que você esperava para sua formação profissional?

Sim

Não

Nos primeiros dias de aula você recebeu informações gerais sobre o curso, corpo docente,
conteúdos das disciplinas, critérios de avaliação, bibliografias, enfim, informações de como o
curso será desenvolvido?

Sim

Parcialmente

Não

Foram-lhe apresentadas as instalações físicas de apoio para o desenvolvimento das atividades
curriculares - laboratórios, clínicas, empresas juniores, salas ambientes, biblioteca, etc?

Sim

Parcialmente

Não

Como você avalia a recepção aos calouros promovida pela Unoeste?
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Como você avalia a recepção aos calouros promovida pela Unoeste?

Excelente

Boa

Regular

Ruim

Péssimo

Qual programa você costuma fazer em horários diversos às aulas?

Barzinhos

Pizzarias/Lanchonetes/Restaurantes

Shoppings Centers

Cinema

Viajar

Filme em casa

Reunião com amigos/família (churrasco)

Programa religioso

Não gosto de sair

Outros

Como você obtém informações gerais (notícias) sobre o Brasil e o Mundo?

Telejornais

Revistas

Jornais

Internet

Conversas com amigos

Não me interesso

Dica: Você pode escolher mais de uma opção.

Na televisão, que tipo de programa você costuma assistir com maior frequência?

Telejornais

Novelas

Reality show

Filmes

Programas de auditório

Desenhos

Documentários

Humor

Esportes

Variedades

Quantas horas por semana você costuma assistir televisão?

Não assiste

Menos de 1 hora

De 1 a 5 horas

Mais de 5 horas

Que tipo de leitura você prefere?

Autoajuda

Ficção científica

Gibi

Literatura didática (livros relacionados ao curso)

Textos religiosos

Revistas

Jornais

Romances

Outros

Nenhum

Com que frequência semanal você pratica algum tipo de esporte?

Até 2 vezes

De 2 a 4 vezes

Acima de 4 vezes 

Não pratica
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Não pratica

Exerce ou já exerceu algum trabalho humanitário de forma voluntária?

Sim

Não

Você fala, lê ou escreve em outro idioma?

Sim

Não

Qual(is)? (indique no máximo 2)

Inglês

Espanhol

Japonês

Francês

Italiano

Mandarim

Outros

Se `Outros`, por favor, defina:

Como é seu conhecimento no uso das ferramentas de informática abaixo:

 Básico Intermediário Avançado Não possuo conhecimento

Word

Excel

Power Point

Internet Explorer

Quantas horas por semana você costuma navegar na internet?

Não acessa

Menos de 1 hora

De 1 a 5 horas

Mais de 5 horas

Você tem e-mail?

Sim

Não

Você tem microcomputador?

Sim

Não

Você tem o hábito de acessar internet pelo celular?

Sim, pela praticidade

Sim, para checar e-mails constantemente

Não tem esse hábito

Qual rede social você mais acessa?

Facebook

Google +

Linkedin

Orkut

Twitter

Não acesso

O que mais gosta de fazer na internet?

Pesquisas de assuntos relacionados ao curso
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Bate-papo

Redes sociais (orkut, facebook, etc)

Curiosidades gerais

Atualidades

Jogos eletrônicos/virtuais

Esportes

Outro

Não acesso a Internet

Você já acessou o site da Unoeste para obter alguma informação?

Sim

Não

Você trabalha?

Sim, em área relacionada ao curso que frequento

Sim, fora da área relacionada ao curso que frequento

Não

Qual é a sua expectativa profissional após a conclusão do curso que faz?

Em que área/especialidade/ramo do curso pretende atuar?

O que você sabe sobre a formação profissional que escolheu:

Relacione as competências que você considera ter para fazer um bom curso:

Relacione as dificuldades que você precisa superar para fazer um bom curso:

Para garantir uma boa formação profissional, o que você espera do curso que faz e da
Unoeste?

Quanto a esta avaliação:

 Sim Parcialmente Não

Você achou fácil acessar a pesquisa na internet?

As questões foram bem compreendidas?

Você sentiu satisfação em participar dessa pesquisa? 

Você gostaria de inserir alguma pergunta neste questionário?

Você gostaria de adicionar algum comentário?
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Você gostaria de adicionar algum comentário?

A Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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AGESSANDER MANOEL ALAN RODRIGO BICALHO

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO ALVARO COSTA JARDIM NETO

ANDRE JUNIOR SILVA WIEZZEL ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA

CARMEN LUCIA DIAS EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

ERIKA MAYUMI KATO CRUZ FABIO LUIS NOGUEIRA

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO GUILHERME SAADE FLOETER

HELTON MOLINA SAPIA ISABEL CRISTINA RAVAZZI FERNANDES NOGUEIRA

IVAN MARCIO GITAHY JUNIOR JERSON JOAQUIM DA SILVA

JOSELENE LOPES ALVIM JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

LECHAN COLARES SANTOS LINDOMAR TEIXEIRA LUIZ

LUIZ ROBERTO DARBEN MARCEL ADILSON MARANGONI

MARCOS MEDEIROS DE SOUZA MARCOS PAULO RUFINO DA COSTA

MARILANI SOARES VANALLI MOISES DA SILVA MARTINS

MUNIR JORGE FELICIO NANCY OKADA

NILMAER SOUZA DA SILVA PAULO ROBERTO IACIA

PEDRO LUIS BILHEIRO PEDRO TEOFILO DE SA

REINALDO DE OLIVEIRA NOCCHI RENATO CARLOS CAMACHO NEVES

ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA ROGERIO FRANCO COELHO

SONIA SANAE SATO THAIS RUBIA FERREIRA

VALDECIR CAHONI RODRIGUES VIVIANI TAGLIARI MAGRO

WAGNER APARECIDO CAETANO WILSON ROBERTO LUSSARI

WLADEMIR CECCHETTI SALGUEIRO

Avaliação: 2014  2º Semestre  Avaliação docente pelo discente  Administração 
Selecione o(s) professor(es) com quem você tem aula(s) no curso de Administração:

Leia com atenção os itens abaixo e pontue de 1(menor valor) a 5(maior valor) a alternativa
que melhor corresponde à sua opinião. Avalie o professor quanto a:

  1 2 3 4 5
Pontualidade.

Clareza de comunicação.

Comprometimento com a aprendizagem dos alunos.

Apresentação e incentivo para a participação dos alunos.

Apresentação e discussão do programa/objetivo da disciplina.

Apresentação e discussão antecipada dos critérios de avaliação.

Apresentação e análise dos resultados das avaliações (vista de prova).

Utilização da bibliografia referente à disciplina.

Utilização do Aprender Unoeste.

Relacionamento da(s) disciplina(s) ministrada(s) com as outras do currículo do curso.

Você gostaria de ter aulas novamente com este professor em outras disciplinas?

sim

não

Aponte pontos positivos e pontos negativos (da aula ou do professor)?

Sugestões e/ou comentários:

De maneira geral, você está safisfeito com a atuação dos seus professores?

Sim

Não
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Se você quiser oferecer contribuição para a melhoria do seu curso e/ou da Unoeste, escreva
aqui:

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) agradece sua participação.
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ALBA REGINA AZEVEDO ARANA ANA PAULA ALVES FAVARETO

ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN ANA RITA PALADINO TUMITAN

ANDRÉ FELLIPE FREITAS RODRIGUES ANTONIO FLUMINHAN JUNIOR

APARECIDA CARMEN TICIANELLI TERAZAKI ARMINDO DAGUANO PEREIRA

CARLOS TAKAO TERAZAKI CARMEN LUCIA KOHL MARTINEZ PAZ

CESAR VANDERLEI NASCIMENTO DANIELA VANESSA MORIS

DECIO LIMA DE VASCONCELOS JUNIOR DIEGO ARIÇA CECCATO

HAROLDO ALBERTI HERMANN BREMER NETO

HILTON FABRÍCIO VITOLO LEANDRO LOPES HAIDAMUS

LUCIANA ALVARES CALVO PENHA LUIS GUSTAVO RODRIGUES IEMMA

LUIZ WALDEMAR DE OLIVEIRA MARCEL ADILSON MARANGONI

MARCOS LUPERCIO RAMOS MARIA HELENA PEREIRA

PAULO ANTONIO DA SILVA REBECA DELATORE SIMOES

RODRIGO METZKER PEREIRA RIBEIRO SILVERIO TAKAO HOSOMI

SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO VANIA MARIA RAMOS

VINICIUS MARQUES GOMES WILLYAM DE LIMA VIEIRA

WILSON LUIZ PRETTI

Avaliação: 2014  2º Semestre  Avaliação docente pelo discente  Ciências Biológicas  Licen. 
Selecione o(s) professor(es) com quem você tem aula(s) no curso de Ciências Biológicas 
Licenciatura:

Leia com atenção os itens abaixo e pontue de 1(menor valor) a 5(maior valor) a alternativa
que melhor corresponde à sua opinião. Avalie o professor quanto a:

  1 2 3 4 5
Pontualidade.

Clareza de comunicação.

Comprometimento com a aprendizagem dos alunos.

Apresentação e incentivo para a participação dos alunos.

Apresentação e discussão do programa/objetivo da disciplina.

Apresentação e discussão antecipada dos critérios de avaliação.

Apresentação e análise dos resultados das avaliações (vista de prova).

Utilização da bibliografia referente à disciplina.

Utilização do Aprender Unoeste.

Relacionamento da(s) disciplina(s) ministrada(s) com as outras do currículo do curso.

Você gostaria de ter aulas novamente com este professor em outras disciplinas?

sim

não

Aponte pontos positivos e pontos negativos (da aula ou do professor)?

Sugestões e/ou comentários:

De maneira geral, você está safisfeito com a atuação dos seus professores?

Sim

Não

Se você quiser oferecer contribuição para a melhoria do seu curso e/ou da Unoeste, escreva
aqui:
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) agradece sua participação.
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ALAN RODRIGO BICALHO ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO

ANA CLAUDIA AMBIEL CORRAL CAMARGO ANDERSON CIRILO DE PAULA SOUZA

ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA

CLAUDIO JOSÉ DONATO DALILA ROSA SOUZA ESPINHOSA

EDNA ANTONIA TORQUATO DE AGOSTINI FERNANDA FORLI

HALLAN VALERIO PATA ORIKASSA IRENE CAIRES DA SILVA

IVAN MARCIO GITAHY JUNIOR JOAO MENEZES DE SOUZA NETO

JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI LECHAN COLARES SANTOS

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO MARILICE ZUNDT ASTOLPHI

MOISES DA SILVA MARTINS NEIMAR ROTTA NAGANO

PAULO CLAUDEIR GOMES DA SILVA PEDRO LUIZ FIEL RINALDI

PEDRO TEOFILO DE SA PEDRO VERIDIANO BALDOTTO

RICARDO LUCAS DELLI COLLI SAILE DAYANI FARIAS

SHEILA MERLO GARCIA FIRETTI

Avaliação: 2014  2º Semestre  Avaliação docente pelo discente  CST  Agronegócio 
Selecione o(s) professor(es) com quem você tem aula(s) no curso de Agronegócio:

Leia com atenção os itens abaixo e pontue de 1(menor valor) a 5(maior valor) a alternativa
que melhor corresponde à sua opinião. Avalie o professor quanto a:

  1 2 3 4 5
Pontualidade.

Clareza de comunicação.

Comprometimento com a aprendizagem dos alunos.

Apresentação e incentivo para a participação dos alunos.

Apresentação e discussão do programa/objetivo da disciplina.

Apresentação e discussão antecipada dos critérios de avaliação.

Apresentação e análise dos resultados das avaliações (vista de prova).

Utilização da bibliografia referente à disciplina.

Utilização do Aprender Unoeste.

Relacionamento da(s) disciplina(s) ministrada(s) com as outras do currículo do curso.

Você gostaria de ter aulas novamente com este professor em outras disciplinas?

sim

não

Aponte pontos positivos e pontos negativos (da aula ou do professor)?

Sugestões e/ou comentários:

De maneira geral, você está safisfeito com a atuação dos seus professores?

Sim

Não

Se você quiser oferecer contribuição para a melhoria do seu curso e/ou da Unoeste, escreva
aqui:

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) agradece sua participação.
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Avaliação: 2014  2º Semestre  CPA  Perfil dos Alunos Ingressantes 
Em qual curso você está matriculado?

AGRONEGÓCIO 

ADMINISTRAÇÃO 

AGRONOMIA 

ARQUITETURA E URBANISMO 

BIOMEDICINA 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  BACHARELADO 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNALISMO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL: PUBLICIDASDE E PROPAGANDA 

DESIGN DE INTERIORES 

DIREITO 

EDUCAÇÃO FÍSICA  LICENCIATURA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  BACHARELADO 

ENFERMAGEM 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

ENGENHARIA CIVIL 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  BACHARELADO 

ESTÉTICA E COSMÉTICA 

FARMÁCIA 

GASTRONOMIA 

GESTÃO COMERCIAL 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

FISIOTERAPIA 

FONOAUDIOLOGIA 

MEDICINA 

MEDICINA VETERINÁRIA 

MÚSICA 

NUTRIÇÃO 

ODONTOLOGIA 

PEDAGOGIA 

PSICOLOGIA 

QUÍMICA  BACHARELADO 

RADIOLOGIA 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

SISTEMAS PARA INTERNET 

ZOOTECNIA

Você já tem diploma de outro curso superior?

Sim

Não

Qual o seu sexo?

Masculino

Feminino

Qual a sua idade?

Dica: Digite apenas números.

Qual o seu estado Civil?

Solteiro(a)

Casado(a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Outros
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Seu curso de nível médio foi realizado:

Todo em escola particular

A maior parte em escola particular 

Todo em escola pública

A maior parte em escola pública

Tipo de ensino médio concluído:

Regular

Supletivo

Você frequentou curso prévestibular:

Na escola de nível médio da APEC

Outra escola de ensino médio de Presidente Prudente

Outra escola de ensino médio fora de Presidente Prudente

Não frequentei curso prévestibular

Você prestou vestibular:

Apenas na Unoeste

Na Unoeste e em outras instituições de Ensino Superior

Como você mora?

Com a própria família

Com parentes

Sozinho(a)

Em pensionato

Em república

Outros

Qual meio de transporte você mais utiliza?

Carro

Moto

Bicicleta

Ônibus

Carona

Não utilizo

Qual o grau de escolaridade de seu pai?

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior

PósGraduação

Nenhuma das opções

Qual o grau de escolaridade de sua mãe?

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior

PósGraduação

Nenhuma das opções

Sua renda familiar se enquadra em qual das faixas?

Menos de 1 salário mínimo

de 1 a 3 salários

de 4 a 6 salários

Mais de 6 salários

Sua família reside:

Em Presidente Prudente 
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Nos arredores de Presidente Prudente (até 100Km) 

No interior do Estado de São Paulo (além de 100Km) 

Na capital do Estado de São Paulo 

No Estado do Paraná 

No Estado de Mato Grosso do Sul 

No Estado de Mato Grosso 

No Estado do Acre 

No Estado de Alagoas 

No Estado do Amapá 

No Estado do Amazonas 

No Estado da Bahia 

No Estado do Ceará 

No Estado do Espírito Santo 

No Estado de Goiás 

No Estado do Maranhão 

No Estado de Minas Gerais 

No Estado do Pará 

No Estado da Paraíba 

No Estado do Pernambuco 

No Estado do Piauí 

No Estado do Rio de Janeiro 

No Estado do Rio Grande do Norte 

No Estado do Rio Grande do Sul 

No Estado de Roraima 

No Estado de Rondônia 

No Estado de Santa Catarina 

No Estado de Sergipe 

No Estado do Tocantins 

Distrito Federal

Se você não é de Presidente Prudente, cite as dificuldades que você tem encontrado para
adaptarse a esta cidade.

Como você teve conhecimento do curso no qual está matriculado na Unoeste?

Site da Unoeste

Google

Televisão

Jornais impressos

Facebook

Rádio

Por outros alunos da instituição

Funcionários da instituição

Programa "Mais Unoeste" (Prog. Institucional de Recepção às Escolas na Unoeste)

Outros

Se `Outros`, por favor, defina:

Motivo de escolha do curso nesta Universidade:

Qualidade de ensino 

Localização 

Custo 

Influência de familiares ou amigos 

Número de vagas por candidato 

Não fui aprovado em outros vestibulares 

Outros 

Se `Outros`, por favor, defina:
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Como pretende manterse durante o curso universitário?

Recursos dos pais ou responsáveis

Recursos do cônjuge

Com meu trabalho e ajuda dos pais ou responsáveis

Bolsa de estudo ou financiamento

Recursos próprios

Qual é a opinião dos seus pais na escolha de seu curso?

Aprovam fortemente

Aprovam

São indiferentes

Não aprovam 

Não sabem da minha escolha

Escolha os principais motivos que o levaram a escolher esta formação profissional (profissão):

O mercado de trabalho

Boa remuneração

Afinidade com a área/ Realização pessoal

Influência de familiares ou amigos

Dificuldade financeira para frequentar outro curso

Outro

Se `Outros`, por favor, defina:

Como está seu processo adaptativo ao curso que está iniciando?

Encontrando muitas dificuldades

Encontrando algumas dificuldades

Não estou encontrando dificuldade

Quais dificuldades?

Nesse início de curso, os conteúdos e as atividades trabalhados em sala de aula estão de
acordo com o que você esperava para sua formação profissional?

Sim

Não

Nos primeiros dias de aula você recebeu informações gerais sobre o curso, corpo docente,
conteúdos das disciplinas, critérios de avaliação, bibliografias, enfim, informações de como o
curso será desenvolvido?

Sim

Parcialmente

Não

Foramlhe apresentadas as instalações físicas de apoio para o desenvolvimento das atividades
curriculares  laboratórios, clínicas, empresas juniores, salas ambientes, biblioteca, etc?

Sim

Parcialmente

Não

Como você avalia a recepção aos calouros promovida pela Unoeste?

Excelente

Boa

Regular

Ruim
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Péssimo

Qual programa você costuma fazer em horários diversos às aulas?

Barzinhos

Pizzarias/Lanchonetes/Restaurantes

Shoppings Centers

Cinema

Viajar

Filme em casa

Reunião com amigos/família (churrasco)

Programa religioso

Não gosto de sair

Outros

Como você obtém informações gerais (notícias) sobre o Brasil e o Mundo?

Telejornais

Revistas

Jornais

Internet

Conversas com amigos

Não me interesso
Dica: Você pode escolher mais de uma opção.

Na televisão, que tipo de programa você costuma assistir com maior frequência?

Telejornais

Novelas

Reality show

Filmes

Programas de auditório

Desenhos

Documentários

Humor

Esportes

Variedades

Quantas horas por semana você costuma assistir televisão?

Não assisto

Menos de 1 hora

De 1 a 5 horas

Mais de 5 horas

Que tipo de leitura você prefere?

Autoajuda

Ficção científica

Gibi

Literatura didática (livros relacionados ao curso)

Textos religiosos

Revistas

Jornais

Romances

Outros

Nenhum

Com que frequência semanal você pratica algum tipo de esporte?

Até 2 vezes

De 2 a 4 vezes

Acima de 4 vezes 

Não pratica

Exerce ou já exerceu algum trabalho humanitário de forma voluntária?

Sim

Não
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Você fala, lê ou escreve em outro idioma?

Sim

Não

Qual(is)? (indique no máximo 2)

Inglês

Espanhol

Japonês

Francês

Italiano

Mandarim

Outros

Se `Outros`, por favor, defina:

Como é seu conhecimento no uso das ferramentas de informática abaixo:

  Básico Intermediário Avançado Não possuo conhecimento
Word

Excel

Power Point

Internet Explorer

Quantas horas por semana você costuma navegar na internet?

Não acessa

Menos de 1 hora

De 1 a 5 horas

Mais de 5 horas

Você tem email?

Sim

Não

Você tem microcomputador?

Sim

Não

Você tem o hábito de acessar internet pelo celular?

Sim, pela praticidade

Sim, para checar mensagens constantemente

Não tenho esse hábito

Qual rede social você mais acessa?

Facebook

Google +

Linkedin

Twitter

Não acesso

O que mais gosta de fazer na internet?

Pesquisas de assuntos relacionados ao curso

WhatsApp

Redes Sociais (facebook, Google +, Linkedin, etc)

Curiosidades gerais

Atualidades

Jogos eletrônicos/virtuais
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Esportes

Outro

Não acesso a internet

Você já acessou o site da Unoeste para obter alguma informação?

Sim

Não

Você trabalha?

Sim, em área relacionada ao curso que frequento

Sim, fora da área relacionada ao curso que frequento

Não

Qual é a sua expectativa profissional após a conclusão do curso que faz?

Em que área/especialidade/ramo do curso pretende atuar?

O que você sabe sobre a formação profissional que escolheu:

Relacione as competências que você considera ter para fazer um bom curso:

Relacione as dificuldades que você precisa superar para fazer um bom curso:

Para garantir uma boa formação profissional, o que você espera do curso que faz e da
Unoeste?

Quanto a esta avaliação:

  Sim Parcialmente Não
Você achou fácil acessar a pesquisa na internet?

As questões foram bem compreendidas?

Você sentiu satisfação em participar dessa pesquisa? 

Você gostaria de inserir alguma pergunta neste questionário?

Você gostaria de adicionar algum comentário?

A Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: 2014  2º Semestre  CPA  Avaliação ENEPE 

CPA: Avaliação ENEPE  2014

Você é:

Aluno

Docente

Outros

Identifiquese:

UNOESTE

Outra Instituição

Avalie “Sessão de Abertura”:

Organização e relevância do tema da Sessão de Abertura de ENEPE

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização e relevância do tema da Sessão de Abertura de ENAENS

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização e relevância do tema da Sessão de Abertura de ENAPI

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização e relevância do tema da Sessão de Abertura de ENAEXT

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Comentários:

Avalie “Minicursos e Palestras/Mesasredondas”:

Organização dos Minicursos

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade dos Minicursos

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização das Palestras/Mesasredondas

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade das Palestras/Mesasredondas

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização das Comunicações Orais

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade das Comunicações Orais

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização e Apresentação de Painéis

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Organização da Sessão de Lançamento de Livros

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Comentários:
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Avalie “o evento de forma geral”:

Recepção, credenciamento e entrega do material

Ótimo Bom Regular Ruim

Comunicação do Núcleo Administrativo do evento com os participantes

Ótimo Bom Regular Ruim

Carga Horária do evento

Ótimo Bom Regular Ruim

Instalações Físicas

Ótimo Bom Regular Ruim

Sinalização dos locais

Ótimo Bom Regular Ruim

Coffee break

Ótimo Bom Regular Ruim

Valor da Inscrição

Ótimo Bom Regular Ruim

Comentários:

Sobre sua "participação":

Como soube do ENEPE?

Cartaz

Folder

Site da Unoeste

Outdoor

Redes Sociais

email

Coordenador/Professor do curso

Jornal

Colega

Outro

Se outro, qual?

O que o motivou a participar do ENEPE?

Tema

Programação

Apresentação de trabalho

Cargahorária

Palestrante(s)convidados(s)

Minicursos

Incentivo do Coordenador/professor do curso

Organização

Prêmios científico e de extensão

Tradição do evento

Números de participantes

Interação com outros participantes

Outro

Se outro, qual?
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Em termos de contribuição para sua formação e/ou atividade profissional, qual sua percepção
sobre o ENEPE?

Ótimo Bom Regular Ruim

Tem intenção de participar de próximas edições do ENEPE?

Sim Talvez Não

Tem sugestão de tema(s) para próximas edições do ENEPE?

Tem sugestão de palestrante(s) para próximas edições do ENEPE?

Tem sugestão de minicurso(s) para próximas edições do ENEPE?

Outras críticas/sugestões:

A CPA  Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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Avaliação: 2013 e 2014  Percepção dos Mestrandos em Educação  CPA 
Ano de Ingresso no Mestrado

Qual sua Idade (anos)?

Sexo

Masculino

Feminino

Estado Civil

Solteiro(a)

Casado(a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Outros

Sua renda familiar se enquadra em que faixa?

Até R$500

De R$501 a R$1500

De R$1501 a R$3000

De R$3001 a R$4500 

De R$4501 a R$6000

Mais de R$6000

Você reside:

Em Presidente Prudente

Nos arredores de Presidente Prudente (até 100Km)

No interior do Estado de São Paulo (além de 100Km)

Na capital do Estado de São Paulo

No Estado do Paraná

No Estado de Mato Grosso do Sul

No Estado de Mato Grosso

No Estado do Acre

No Estado de Alagoas

No Estado do Amapá

No Estado do Amazonas

No Estado da Bahia

No Estado do Ceará

No Estado do Espírito Santo

No Estado de Goiás

No Estado do Maranhão

No Estado de Minas Gerais

No Estado do Pará

No Estado da Paraíba

No Estado do Pernambuco

No Estado do Rio de Janeiro

No Estado do Rio Grande do Norte

No Estado do Rio Grande do Sul

No Estado de Roraima

No Estado de Santa Catarina

No Estado do Tocantins

Distrito Federal

Você atua profissionalmente na área de educação?

Sim

Não
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Se sim, Indique a função e o nível de ensino:

Se não, trabalho em:

O seu curso de graduação (ou tecnológico) foi em instituição:

Pública

Privada

um período em cada

Qual o curso de graduação:

No curso de graduação (ou tecnológico) você participou de projeto de iniciação científica?

Sim

Não

Na sua graduação (ou curso tecnológico) houve trabalho de conclusão de curso:

Sim

Não

Você fez curso de especialização?

Sim

Não

Qual área?:

Com monografia?

Sim

Não

Seus estudos de graduação se centraram em (pode haver mais de uma alternativa):

Anotações de Aula

Textos Xerocados

Livros

Internet

Outros

Se outros:

Você lê:

Frequentemente

às vezes

Tipo de leitura

Como você teve conhecimento do Mestrado em Educação da Unoeste?

Por meio de alunos ou exalunos da instituição

Internet

Jornais Impressos
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Revistas, Rádio ou Televisão

Outros

Pretendemos formar mestres com sólida formação teóricometodológica, crítica e ética,
capazes de cooperar na construção de sua área de conhecimento, com perspectiva
interdisciplinar, prontos a atuar como pesquisadores, docentes e profissionais com intervenção
crítica na realidade. Perguntase: em quais destes aspectos seu programa é forte? Em quais
deixa a desejar? Selecione no quadro abaixo e comente.

  Pontos Fortes Pontos Fracos
Sólida formação teóricometodológica

Sólida formação crítica

Sólida formação ética

Construção de sua área de conhecimento

Perspectiva interdisciplinar

Desenvolvimento do pesquisador

Desenvolvimento do docente

Desenvolvimento do profissional

Intervenção crítica na realidade

Comente os pontos fortes:

Você é capaz de identificar o relacionamento das disciplinas e atividades que você vem fazendo
com as linhas de pesquisa do programa e com o seu projeto de pesquisa? Comente

Como você avalia a infraestrutura da pósgraduação em razão de seus estudos e pesquisa?
Secretaria, biblioteca, equipamentos de informática, locais de atendimento etc.

Você participa de algum grupo de pesquisa ou de algum projeto de pesquisa? Se não, por quê?
Se sim, comente seu aproveitamento nesse grupo.

Você tem participado em eventos com professores de outras instituições?

Sim

Não

Quais?

Cursos

Palestras

Seminários

Outros – Indique a seguir

se outros, indique:

Considerando as inovações de conteúdo nas disciplinas ministradas, você avalia que:

Desconhecia a maior parte dos conteúdos.

Desconhecia a menor parte dos conteúdos

Desconhecia totalmente os conteúdos. 
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Quais recursos e técnicas didáticas os docentes usam para incentivar e colaborar no processo
de aprendizagem nas aulas?

Dinâmica de Grupo 

Aulas expositivas

Recursos audiovisuais 

Recursos de informática 

Internet

Seminários

Outros: indique:

Quais:

O processo de avaliação proposto pelas disciplinas tem ajudado o aluno a aprender?

Comente sua participação em aula.

O processo de orientação está sendo realizado de modo a encaminhar os problemas e
dificuldades próprias do mestrado e apóialo para desenvolver a pesquisa?

Quantas horas por semana você efetivamente usa para realizar as atividades extraclasse
demandadas pelo curso?

O Programa de Mestrado lhe tem propiciado mudanças significativas no campo pessoal e/ou
profissional? Comente.

O Programa de Mestrado tem atendido suas expectativas?

Sugestões e/ou comentários:
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Avaliação: 2013 e 2014  Perfil do Ingressante  Mestrado em Educação  CPA 
Ano de Ingresso no Mestrado

Qual sua Idade (anos)?

Sexo

Masculino

Feminino

Estado Civil

Solteiro(a)

Casado(a)

Separado(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Outros

Sua renda familiar se enquadra em que faixa?

Até R$500

De R$501 a R$1500

De R$1501 a R$3000

De R$3001 a R$4500 

De R$4501 a R$6000

Mais de R$6000

Você reside:

Em Presidente Prudente

Nos arredores de Presidente Prudente (até 100Km)

No interior do Estado de São Paulo (além de 100Km)

Na capital do Estado de São Paulo

No Estado do Paraná

No Estado de Mato Grosso do Sul

No Estado de Mato Grosso

No Estado do Acre

No Estado de Alagoas

No Estado do Amapá

No Estado do Amazonas

No Estado da Bahia

No Estado do Ceará

No Estado do Espírito Santo

No Estado de Goiás

No Estado do Maranhão

No Estado de Minas Gerais

No Estado do Pará

No Estado da Paraíba

No Estado do Pernambuco

No Estado do Rio de Janeiro

No Estado do Rio Grande do Norte

No Estado do Rio Grande do Sul

No Estado de Roraima

No Estado de Santa Catarina

No Estado do Tocantins

Distrito Federal

Você atua profissionalmente na área de educação?

Sim

Não
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Se sim, Indique a função e o nível de ensino:

Se não, trabalho em:

O seu curso de graduação (ou tecnológico) foi em instituição:

Pública

Privada

um período em cada

Qual o curso de graduação:

No curso de graduação (ou tecnológico) você participou de projeto de iniciação científica?

Sim

Não

Na sua graduação (ou curso tecnológico) houve trabalho de conclusão de curso:

Sim

Não

Você fez curso de especialização?

Sim

Não

Qual área?:

Com monografia?

Sim

Não

Seus estudos de graduação se centraram em (pode haver mais de uma alternativa):

Anotações de Aula

Textos Xerocados

Livros

Internet

Outros

Se outros:

Você lê:

Frequentemente

às vezes

Tipo de leitura

Como você teve conhecimento do Mestrado em Educação da Unoeste?

Por meio de alunos ou exalunos da instituição

Internet

Jornais Impressos
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Revistas, Rádio ou Televisão

Outros

Como pretende manterse durante o curso:

Recursos dos pais ou responsáveis

Recursos do cônjuge 

Trabalho e ajuda dos pais ou responsáveis

Bolsa de estudos ou crédito educativo 

Recursos próprios

Você participou do processo seletivo do Mestrado de outra instituição?

Não, apenas na Unoeste

Sim, em outras instituições particulares

Sim, em instituições públicas

Motivos que levaram você a fazer Mestrado em Educação:

Continuidade dos estudos

Interesse pela àrea Acadêmica

Busca de conhecimentos pedagógicos

Promoção na carreira profissional

Exigência Institucional

Não existência de mestrado na área de formação específica

Motivo de escolha do curso de Mestrado em Educação nesta universidade:

Custo

Influência de familiares ou amigos

Localização

Não fui aprovado(a) em outros mestrados;

Número de vagas por candidato

Outros

se outros:

Como avalia a recepção aos ingressantes promovida pelo Mestrado em Educação da Unoeste?

ótimo (a)

Bom (a)

Regular

Ruim

Péssimo (a)

Não sei dizer

Como está seu processo adaptativo ao curso?

Encontrando muitas dificuldades

Encontrando algumas dificuldades

Não estou encontrando dificuldade

Comente:

Já foram apresentadas as instalações físicas de apoio para as atividades curriculares –
laboratórios, biblioteca, sala discente, secretaria etc?

Sim

Parcialmente

Não

Nos primeiros dias de aula você recebeu informações sobre a organização didática do curso, o
corpo docente, rol de disciplinas, orientações etc?

Sim
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Parcialmente

Não

Qual a sua disponibilidade semanal para dedicarse ao curso?

Até 2 horas

de 2 a 5 horas

de 5 a 10 horas

mais de 10 horas

Só nos finais de semana

Relacione as dificuldades que você precisa superar para fazer um bom curso.

Para garantir uma boa formação profissional, o que você espera do Mestrado?

Qual a sua expectativa profissional após concluir o Mestrado?

Você gostaria de acrescentar algum comentário?
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Avaliação: 2014  2º Semestre  CPA  Avaliação do Simpósio das Ciências Agrárias de Presidente Prudente  SIMCAPP 

CPA: Avaliação do Simpósio das Ciências Agrárias de Presidente
Prudente  SIMCAPP  2014

Você é:

Aluno

Docente

Outros

Identifiquese:

UNOESTE

Outra Instituição

Avalie “Entrega de Material”:

Comentários:

Avalie "Abertura do Evento":

Comentários:

Avalie “Minicursos”:

Organização dos Minicursos

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade dos Minicursos

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Tema dos Minicursos

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Avalie "Palestras"

Organização das Palestras

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade das Palestras

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Tema das Palestras

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Avalie “Fórum"

Organização do Fórum

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade do Fórum

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Temas abordados no Fórum

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei
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Avalie "Dia de Campo"

Organização do Dia de Campo

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Qualidade do Dia de Campo

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Tema abordado no Dia de Campo

Ótimo Bom Regular Ruim Não participei

Tem sugestão de palestras e palestrante(s) para próximas edições do SIMCAPP?

Tem sugestão de minicurso(s) para próximas edições do SIMCAPP?

Tem sugestão de Fórum para próximas edições do SIMCAPP?

Tem sugestão de Dia de campo para próximas edições do SIMCAPP?

Outras críticas/sugestões:

A CPA  Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua
participação.
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