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II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório, que expressa o processo de autoavaliação institucional desenvolvido 

em 2010 na Universidade do Oeste Paulista, foi construído pela Comissão Própria de 

Avaliação, apoiada pelos cursos/setores na análise crítica do desenvolvimento institucional 

e nas propostas de ações a serem incorporadas na gestão acadêmico-administrativa. 

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. 

2051, 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 CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) da UNOESTE, 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). 

A primeira CPA da UNOESTE foi instituída pela Portaria nº. 013/2004 – Reitoria, de 

09 de junho de 2004. Considerando o Regimento Interno da CPA, homologado pelo 

Conselho Universitário em 17 de agosto de 2004, em 08 de outubro de 2007, novas 

reformulações na composição da CPA aconteceram: 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; e, a atual, Portaria nº. 059/2010 – Reitoria, de 

28 de julho de 2010. 

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. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA UNOESTE E SUA INSERÇÃO REGIONA L 

 

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 janeiro de 1972. Recentemente, 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”, segundo os avaliadores. 

O IGC – Índice Geral de Cursos, criado pela Portaria nº 12, de 05 de setembro 

de 2008, publicado no DOU de 8 de setembro de 2008, é 3 (três). 

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.   

Os cursos de graduação oferecidos somam 50 (cinquenta), incluindo as 

Licenciaturas, Bacharelados e Cursos Superiores de Tecnologia, assim apresentados: 

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, 

Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação 

Social: Jornalismo/Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas 

de Informação, Turismo com ênfase em Hotelaria, Zootecnia, Biomedicina, Engenharia 

de Produção.  
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Cursos Superiores de Tecnologia: Design de Interiores, Gestão Comercial, 

Produção Fonográfica, Produção Sucroalcooleira, Radiologia, Saneamento Ambiental, 

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

Agronegócio, Design de Produto, Estética e Cosmética.  

Atualmente a UNOESTE possui três Cursos de Mestrado recomendados pela 

CAPES e aprovados pelo MEC: Mestrados em Educação, Agronomia e Ciência Animal; 

aproximadamente 50 cursos de especialização; centenas de cursos de extensão; e 

cursos a distância (extensão, aperfeiçoamento e especialização) conforme 

credenciamento da IES pelo MEC.  

Este complexo universitário conta com: Hospital Veterinário; Fazenda 

Experimental; Farmácia-Escola e Farmácia Comunitária; Clínicas de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Odontologia e Psicologia; um complexo de mais de 250 laboratórios 

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

com 03 unidades nos Campi I e II; Ginásio de Esportes, Teatro Universitário ‘César 

Cava’; Teatro de Arena ‘Timochenco Wehbi’; espaços de convivência; Empresas 

Juniores; Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente. 

A UNOESTE concentra em Presidente Prudente uma população estudantil, 

docente e de funcionários de aproximadamente 15 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 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 e material 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 UNOES TE: 

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” e nele estão indicadas as diretrizes 

que deveriam nortear a 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 UNOESTE, mas 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 da UNOESTE, 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, na UNOESTE. 
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Todos esses eventos traduziam 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 

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, que havia sido implantado no 2º semestre de 1993. Plenamente 

integrada a essa nova proposta do governo, a UNOESTE elaborou seu Projeto de 

Avaliação Institucional e protocolou-o no MEC-SESu para ingressar  no PAIUB. 

Sequencialmente, a UNOESTE 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 na 

UNOESTE, 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, que foi composto pelo Conselho Universitário, por meio da 

Resolução nº 02/98, de 08/05/1998. Todo trabalho de avaliação continuou sendo 
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acompanhado pelos dois consultores externos. A primeira avaliação dos cursos de 

graduação ocorreu no 2º semestre de 1998, cujos resultados refletiam 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 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, iniciou-se 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 

2010. 

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 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 comunidade acadêmica de forma geral, foram realizados, 

e assim definidos 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, vários processos básicos de avaliação são implementados pela 

CPA da UNOESTE: 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 pela 

comunidade externa, e outros específicos. 

Pesquisas e avaliações específicas têm sido realizadas de acordo com as 

solicitações dos cursos e departamentos/setores.
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4. OBJETIVOS, METODOLOGIA, RECURSOS HUMANOS E MATER IAIS 

 
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, com os seguintes objetivos geral e específicos 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. 

- 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. 
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- 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 as informações, para subsidiar a tomada de decisões na 

Instituição. 

- 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; e 

- 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 educativo, de interações sócio-culturais e de investigação científica têm para 

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

ambientes administrativos/acadêmicos da Universidade. 

 A avaliação consiste numa construção social. É na cultura que as pessoas 

encontram-se 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), como, 

também, o resgate do processo social geral que surge nos contextos particulares é 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.  
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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, procurou 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 as propostas 

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

documentos pessoais, 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 estatísticas adequados. 

 

Design, estratégias e instrumentos de operacionaliz ação do projeto 
 

O Projeto edifica-se, simultaneamente, sobre 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. 
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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. 

- atualização de licença de software específico de pesquisa e análise de 

dados. 

- desenvolvimento de ferramenta online pela Unoeste para aplicação de 

questionários e análise de dados - Sistema de Avaliação. 

- delineamento de um plano estratégico de operacionalização da 

investigação dos indicadores de potencialidades e fragilidades nas 

dimensões consideradas na autoavaliação institucional da UNOESTE; 

- discussão do plano com a Reitoria e representantes de diversos setores. 

- 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. 
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- socialização dos resultados com os gestores, GT’s, diretores, 

coordenadores e chefes de setores. 

- reuniões para discussões e debates sobre as interpretações dos 

resultados. 

- ações imediatas e propostas em função dos resultados. 

- encaminhamento à CPA, por parte dos GT’s, de documentos 

sistematizados constando as potencialidades, pontos que requerem 

melhorias, ações imediatas, ações propostas e observações em alguns 

casos. 

- socialização de resultados do processo e das avaliações do INEP/MEC, 

com toda a comunidade acadêmica. 
 

c) Recursos 
 

Humanos 
 

Para execução do projeto de Autoavaliação conta com: 

- os integrantes da Comissão Própria de Avaliação. 

- assessores acadêmicos da Reitoria. 

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

administrativos. 

- 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. 
 

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). 

Nesse 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. 
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Operacionais 
 

Atualização de licença do Software Sphinx, ferramenta de suporte à pesquisa e 

análise de dados. 

Microsoft Office (2000). 

Cursos de capacitação/aperfeiçoamento. 

Desenvolvimento de ferramenta online pela Unoeste para aplicação de 

questionários e análise de dados - Sistema de Avaliação. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMA ÇÕES E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a aplicação dos instrumentos de avaliação, a CPA tem adotado a utilização 

de um sistema online de aplicação de questionários, via utilização de formulários 

eletrônicos. Os resultados das avaliações têm sido analisados com o auxílio de 

ferramentas computacionais e procedimentos estatísticos. O sistema online foi 

desenvolvido internamente, pela equipe do departamento WEB da Unoeste, refletindo 

nossas reais necessidades e particularidades. 

Foi definido pela CPA, que os acessos ao sistema online de preenchimento dos 

questionários ocorram sem a identificação dos respondentes, acreditando que esse 

procedimento contribui com o nível de fidedignidade das respostas dos atores 

envolvidos. Para isso, são geradas senhas de avaliação distintas para todos os alunos, 

professores, coordenadores e diretores dos cursos de graduação da UNOESTE, que 

permitem apenas uma participação em cada avaliação. Assim, o acesso é controlado, 

de forma que apenas aqueles que possuem as senhas acessam o sistema. Uma vez 

finalizado o questionário, a senha não pode mais ser utilizada, evitando vários 

preenchimentos da avaliação por um mesmo indivíduo, o que contribui para a 

credibilidade dos resultados. 

Cada senha é impressa 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. Estes envelopes são devidamente 

lacrados e separados em grupos de acordo com os cursos aos quais, posteriormente, 
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são encaminhados. Cada diretor/coordenador de curso de graduação 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 

responsabilidade do mesmo. Daí então, cada diretor/coordenador encaminha-se às 

salas de aula do respectivo curso, explica sobre os objetivos e procedimentos da 

avaliação e entrega, aleatoriamente, os envelopes aos alunos. 

Geralmente, os alunos 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 ao aluno 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. 

 

ELABORAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS  

 

Dentro das dimensões que compõem o Processo de Autoavaliação da 

UNOESTE, foram elaborados relatórios individuais por curso e por setor, considerando 

as respostas dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica. Os respectivos 

relatórios individuais e os gerais (por área ou toda UNOESTE) foram encaminhados a 



19 
 
 
 
 

 
Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2010 

 

todos coordenadores, diretores e chefes/responsáveis de setores para apreciação, 

sugestões e tomada de decisões no ambiente de sua responsabilidade. 

Para a entrega desses relatórios, geralmente, são realizadas reuniões com os 

responsáveis, reforçando o sentido e importância da Autoavaliação Institucional e 

passadas orientações para leitura, análise e discussão dos resultados, bem como de 

sua utilização para apoio na gestão do curso/setor/departamento. Mensagens 

eletrônicas também são encaminhadas aos diretores/coordenadores de cursos de 

graduação e chefes/responsáveis por departamentos/setores com orientações sobre a 

utilização dos resultados do processo. 

Os chefes/responsáveis por: Departamento de Web, Laboratórios de Informática, 

Laboratórios gerais, Atividades Físicas, Atividades Culturais, Pró-reitoria de extensão e 

ação comunitária, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Marketing, Recursos 

Humanos, SAA e Tesouraria, recebem os relatórios específicos com as questões 

pertinentes a esses departamentos/setores, subsidiando reuniões com discussões e 

debates entre todos os envolvidos em cada departamento/setor, favorecendo a tomada 

de decisões visando a constante melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. 

Cada coordenador de curso de graduação recebe um documento no qual 

enviam para a CPA informações quanto à divulgação dos resultados da pesquisa junto 

ao corpo docente, inclusive o colegiado de curso, 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 ainda indicações de ações 

prioritárias para o constante aperfeiçoamento do curso, frente aos resultados dessa 

avaliação referida. 

Foi definido o endereço eletrônico www.unoeste.br/cpa para disponibilizar 

informações sobre a atuação da Comissão Própria de Avaliação. 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 da UNOESTE; como ocorre o uso dos 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 
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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; assim como e-mail de contato com a mesma. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - INTERNA E EXTERNA 

 

Todos os coordenadores/diretores de cursos de graduação e 

chefes/responsáveis por departamentos/setores recebem os respectivos relatórios 

individuais contendo as respostas e tratamentos estatísticos das participações de 

alunos e professores no instrumento geral de avaliação. 

Para documentar a divulgação, cada coordenador/diretor/responsável/chefe de 

setor encaminha o documento à CPA, declarando o recebimento dos relatórios com os 

resultados e a divulgação interna no curso/departamento/setor de sua 

responsabilidade. 

São também encaminhadas à CPA, planilhas contendo explicações quanto às 

interpretações dos resultados de cada curso/departamento/setor, citando as ações 

imediatas e propostas em decorrência dos estudos dos relatórios recebidos. Esse 

material é analisado pela CPA, para composição de relatório final encaminhado à 

CONAES. 

Para as avaliações realizadas em 2010, cada coordenador/diretor ou chefe de 

setor/departamento tem realizado procedimento pelo qual os mesmos recebem um 

documento elaborado pela CPA, contendo questões específicas sobre cada processo 

de avaliação que ocorre. Nesse documento são encaminhados à CPA, comentários 

acerca do desenvolvimento da respectiva avaliação em seu curso ou 

setor/departamento, como, por exemplo, a quantidade de participações, os 

mecanismos de acesso aos formulários, envolvimento e motivação e também inclui 

impressões, discussões e conclusões  diante dos resultados obtidos. 

A CPA disponibilizou em Maio de 2008, o endereço eletrônico 

www.unoeste.br/cpa, no qual foram publicadas informações, tais como, objetivo, 

funcionamento, uso dos resultados, importância da existência da CPA, composição da 

CPA, socialização dos procedimentos utilizados, cronograma de avaliações e ações 

que tem ocorrido em função dos resultados da Avaliação Institucional. 
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Todos os resultados, após compilados e analisados são compartilhados com a 

comunidade acadêmica e com os setores administrativos. Essa socialização é 

realizada de várias formas: reuniões com coordenadores de cursos, docentes, com 

alunos, informações no site da Unoeste, Boletins CPA, os quais são disponibilizados à 

comunidade interna e externa. 
 

III. DESENVOLVIMENTO 
 

1. AVALIAÇÕES INTERNAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2 010 
 

Contemplando as dimensões do SINAES, as avaliações planejadas e realizadas 

internamente cobrem os setores da Instituição, tanto acadêmicos quanto 

administrativos, e seus resultados são socializados, produzindo ações de gestão que 

garantam a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.  

As avaliações são realizadas online, por meio de sistema desenvolvido na 

Instituição. 

A tabela abaixo apresenta as avaliações internas realizadas pela CPA em 2010, 

com os respectivos questionários anexados. 

Avaliações – 2010 Participações 

Perfil dos Alunos Ingressantes 1º semestre de 2010 
1810 respostas - 64% 

Total - 2789 alunos 
 

Perfil dos Alunos Ingressantes 2º semestre de 2010 595 respostas - 60% 
Total - 900 alunos 

2010 - 2º Semestre - Avaliação do Professor pelo Aluno 3834 respostas - 40% 
Total - 9494 alunos 

2010 - 2º Semestre - CPA - Avaliação Institucional Interna 436 respostas - 62% 
Total - 700 participantes 

2010 - 2º Semestre - CPA - Autoavaliação Docente 
371 respostas - 53% 

Total - 700 professores 

2010 - 2º Semestre - Avaliação do ENEPE 
235 respostas 

164 Participações - Unoeste 
71 - Outras Instituições 

Percepção dos Mestrandos em Educação 40 respostas 

Percepção dos Egressos - Mestrado em Educação - CPA 19 respostas 

Percepção dos Mestrandos em Educação - CPA 12 respostas 
 

Além das avaliações internas apresentadas na tabela acima, a CPA apoia 

processos de avaliações desenvolvidas por setores específicos e cursos da Instituição. 
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2. POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DETECTADAS EM CAD A 

DIMENSÃO SINAES 
 

Os resultados dos processos de avaliações institucionais interna de 2010 que 

consideraram as dimensões do SINAES e que fazem parte deste relatório foram 

analisados criticamente pelos cursos e setores, gerando as seguintes potencialidades e 

fragilidades: 

 

A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  DA 

UNOESTE 
 

Potencialidades 
 

- o PDI e a Missão surgiram de um processo de construção coletiva, 

portanto, sua exequibilidade é alta. 

- projetos Pedagógicos de Cursos consubstanciados no PDI; 

- metas estabelecidas no PDI gradativamente cumpridas. 

- conhecimento da Missão da Unoeste por parte do corpo docente, 

principalmente pelos integrantes do NDE. 

- PDI em consonância com a realidade institucional. 

 

Fragilidades 
 

- falta maior divulgação e discussão sobre a Missão e o PDI com a 

comunidade universitária. 

- estatuto da Unoeste, Regimento Geral e Plano de Carreira necessitando de 

revisão. 

- propostas importantes do PDI ainda não implantadas. 

- missão e PDI pouco conhecidas entre os discentes e funcionários. 
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A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇ ÃO, A 

EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇ ÃO, 

INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO  

ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DE MAIS 

MODALIDADES 
 

Ensino 
 

Potencialidades 
 

- docentes dedicados e comprometidos com a formação de seus alunos. 

- articulação dos PPCs com a missão da Unoeste, com o PDI e com o perfil 

profissional do egresso. 

- corpo docente capacitado. 

- conceitos elevados no ENADE em alguns cursos de graduação. 

- desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. 
 

Fragilidades 
 

- ingressantes dos cursos com baixo nível de formação básica. 

- apoio psicopedagógico não atende a maioria dos estudantes com 

dificuldades acadêmicas. 

- estrutura em alguns laboratórios didáticos ainda carente. 

- pouca articulação da graduação com a pós-graduação. 

- falta de atualização e modernização da prática pedagógica. 

- falta de preparo do docente para questões comportamentais e atitudinais 

do discente 

- didática do corpo docente. 

- pontualidade de docentes e cumprimento integral das atividades de ensino. 

- utilização insuficiente da ferramenta “Aprender”. 

- alunos sem hábito de leitura. 

- busca de melhoria da qualificação docente. 

- intensificar a discussão sobre a Jornada de Trabalho na Instituição. 
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Pesquisa 
 

Potencialidades 
 

- em virtude da qualidade e experiência docente em pesquisa e do espaço 

multidisciplinar da instituição, bem como infraestrutura adequada para 

algumas linhas, existem possibilidades de aumentar o montante de 

pesquisa e desenvolvimento de pesquisa de qualidade. 
 

Fragilidades 
 

- carência de estrutura física (laboratórios e equipamentos) para muitas áreas 

de pesquisa, além da falta de recursos para material de consumo para 

pesquisas experimentais.  

- falta quantidade de docentes qualificados em várias áreas do conhecimento 

para orientação científica.  

- a atribuição de horas para atividade de pesquisa, quando existente, não é 

estimulante e suficiente. 

- falta de espaços formadores e de planejamento da pesquisa nos cursos de 

graduação. 

- necessidade de maior articulação da pesquisa com o ensino e a extensão. 

- falta de integração entre a pesquisa de graduação e pós-graduação (restrita 

a poucos cursos na instituição). 

- falta de uma cultura de pesquisa científica em nível institucional. 

- necessidade de maior reconhecimento de mérito de produção para 

atribuição de auxílios em geral aos docentes. 
 

Extensão 
 

Potencialidades 
 

 

- integração da Extensão com o Ensino e a Pesquisa pela integração 

Administrativa das Pró-Reitorias: Administrativa, PROACAD, PROEXT e 

PRPPG. 

- PROEXT como Centro articulador das Diversas Modalidades Extensivas. 

- gestão dos recursos destinados às ações extensivas.  
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- aperfeiçoamento na gestão e ampliação dos recursos (humanos, 

econômicos e materiais/equipamentos) internos destinados à extensão 

universitária da UNOESTE. 

- incentivo à captação de recursos financeiros. 

- apoio financeiro à formação de docentes e funcionários técnico-

administrativos (Cursos e Reuniões). 

- apoio à participação em eventos, viagens e visitas técnicas e científicas. 

- gestão e Orientação na oferta de cursos de extensão nas modalidades 

gratuitas e não gratuitas (presenciais, e não presenciais – EAD). 

- planejamento interno participativo das ações extensivas por todos os 

Setores do Acadêmico e do Administrativo. 

 - confirmação da natureza transdisciplinar da extensão, fortalecendo-se as 

relações entre os Cursos/Faculdades e o intercâmbio com instituições e 

empresas diversas, promover e priorizar a realização de Programas/ 

Projetos. - Ações Extensivas de natureza diversa, que atendam aos 

interesses universitários, da comunidade regional e de temática Nacional. 

- estabelecimento de critérios de gerenciamento das atividades de extensão 

desenvolvidas pelos docentes e discentes da Universidade. 

- avaliação (Institucional e Comunitária) dos resultados das ações extensivas 

desenvolvidas. 

- divulgação da extensão universitária. 
 

Fragilidades 
 

 

- faltam ainda, Políticas para maior integração da Extensão com o Ensino e a 

Pesquisa em toda Universidade. 

- falta de um sistema online de gestão dos formulários cadastrados na 

PROEXT. 

- faltam informações externas (no início de cada semestre letivo) de quais 

docentes possuem hora/aula atribuída para extensão nas graduações. 

- indefinição de quais projetos ou programas de extensão são prioritários 

para recebimento de recursos financeiros. 
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- uso inadequado pelos docentes das graduações, dos valores atribuídos 

aos materiais e equipamentos que são colocados nos formulários das 

ações extensivas, conforme tabela disponibilizada pelo setor de 

infraestrutura. 

- falta de participação efetiva (dos Cursos/Faculdades) das chamadas 

públicas de editais e concursos e demais formas de oferecimento de 

recursos públicos e privados; Maioria de Editais de recursos públicos não 

contemplam as Universidades particulares. 

- falta normatização dos critérios que contemplam a destinação dos recursos 

financeiros disponibilizados.  

- dificuldade na disponibilização de Viaturas e ônibus para viagens devido à 

significativa demanda. 

- pouca divulgação dos cursos de extensão nos meios de comunicação (TV, 

Jornal Impresso, Rádio e Outdoor). 

- dificuldade de entendimento no Setor de Infra-estrutura quanto à 

disponibilidade de infra-estrutura da UNOESTE para a oferta de ações 

extensivas em espaços físicos da Instituição, em virtude do uso 

concomitante (em especial dos anfiteatros e Hotel). 

- carência de veículos da UNOESTE para locomoção dos participantes até 

os locais onde se realizam as ações extensivas. 

- significativo número de docentes e discentes foram deslocados até os 

locais das atividades com veículos dos parceiros ou veículos próprios. 

- falta de direcionamento, da parte dos proponentes das ações extensivas, 

que devem ser fomentadas por linhas temáticas Nacionais. 

- inexpressiva  participação de atores externos no processo de avaliação das 

ações extensivas realizadas através das parcerias. 

- divulgação insuficiente dos resultados obtidos com os programas e projetos 

de extensão. 
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Pós-Graduação 
 

Potencialidades 
 

- os cursos de pós-graduação Stricto sensu e os Lato sensu indicam a 

potencialidade da Universidade na formação continuada de seus egressos. 

- participação dos Cursos Stricto Sensu nas instâncias acadêmicas com 

direito voz/voto. 

- credenciamento pelo MEC para oferta de cursos de pós-graduação Lato 

sensu a distância. 

- constante investimento em novos cursos e contratações de docentes 

indicam a potencialidade da universidade na jornada continuada de seus 

egressos. 

- participação representativa de docentes em comissões na PRPPG: 

CEUA,CEP, CAPI, corpo de consultores científicos da Revista Colloquium e 

comitê cientifico e organizador do ENEPE. 

- oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em áreas de interesse dos 

alunos egressos para sua formação continuada. 
 

Fragilidades 
 

- fortalecimento de investimentos financeiros para capacitação continuada de 

docentes dos programas Stricto Sensu. 

- falta de estrutura geral e de docentes dos cursos de graduação qualificados 

para a criação de novos programas de Pós-Graduação (Mestrados) e 

fortalecimento para Doutorado. 

- deficiência em infraestrutura física, equipamentos mais atualizados e 

recursos humanos para os cursos de pós-graduação lato sensu. 
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERA DA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO E M 

RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ MICO E 

SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTU RAL, DA 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

Potencialidades 
 

- corpo docente qualificado, o que permite o desenvolvimento de projetos 

que podem contribuir com o desenvolvimento regional como um todo, com 

a defesa do meio ambiente e produção artística e cultural. 

- a Unoeste tem marcante presença local e regional, e suas decisões têm  

grande repercussão na comunidade. 

- coerência na execução de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

contemplam a responsabilidade social. 

- projetos ligados à responsabilidade social, desde o trote do bem até 

projetos de atendimento gratuito realizados em vários bairros da cidade e 

localidades próximas. 

- a Unoeste como instituição cumpre o seu papel de contribuir na formação 

do cidadão, através de suas políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

- mutirão de lixo eletrônico. 
 

Fragilidades 
 

- falta de cronograma de ação integrado, que permita participação plena de 

todos os cursos. 

- a ausência de maior discussão sobre essas questões dentro da 

universidade. 

- impressões desnecessárias de documentos. 

- fortalecer a consciência ambiental e conservação da natureza exercitadas 

no interior da Universidade. 
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COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

Potencialidades 
 

- disponibilidade de estrutura física e tecnológica que facilita a criação de 

canais de comunicação internos e externos. 

- site atualizado diariamente. 

- serviço de Ouvidoria atuante. 

- serviço de Assessoria de Imprensa no site, com atendimento prioritário à 

imprensa, inclusive com envio de material jornalístico diário. 

- produção bimestral de jornal institucional, bem como distribuição deste 

material. 

- produção de material publicitário para divulgação institucional e promocional 

dos processos seletivos, eventos e pós-graduação. 

- produção de material para comunicação interna – funcionários/acadêmicos. 

- Implantação de comunicação nas redes sociais. 

- participação em eventos de destaque regional. 

- espaços televisivos de prestação de serviços à comunidade (foco em 

orientação profissional). 

- relacionamento direto com o Call Center em casos específicos de 

divulgação (processos seletivos e comunicações internas e externas). 

- acompanhamento e pesquisa sobre assuntos divulgados nos veículos de 

comunicação. 
 

Fragilidades 
 

- maior aproximação com diretores e coordenadores dos cursos. 

- pesquisas específicas na área de comunicação. 

- adequações em algumas áreas do site da Unoeste. 

- atualização de todas as logomarcas da Unoeste em materiais internos. 

- melhoria do posicionamento da marca Unoeste. 

- ampliação dos serviços de comunicação interna. 

- aprimoramento do relacionamento com o público-alvo dos processos 

seletivos. 

- implantação de Mídia Trainning. 
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- criação de ferramentas para Gerenciamento de Crise. 

 

AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCE NTE E DO 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TR ABALHO 
 

Potencialidades 
 

- trabalho da comissão instituída em 2009 para a revisão e aperfeiçoamento 

dos Planos de Carreira do Corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

conforme PDI. 

- bom clima organizacional. 

- contratação de pessoas qualificadas e incentivos para continuidade nos 

estudos. 

- treinamento admissional para apresentação da estrutura física, normas, 

direitos e segurança no trabalho. 

- treinamento contínuo de qualificação, envolvendo temas como qualidade no 

atendimento, relacionamento interpessoal e motivação. 

- acompanhamento ergonômico para melhor adaptação do funcionário. 

- ginástica laboral realizadas nos setores. 

- massoterapia para promover alívio nas regiões mais sobrecarregadas. 

- promoção Interna e adequação de pessoas qualificadas. 

- promoção de eventos para funcionários. 

- ações de responsabilidade social. 

 

Fragilidades 
 

- dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, com perfil adequado, 

principalmente para trabalhos específicos, como construção civil. 

- limitação em nosso espaço físico, dificultando organização e ampliação do 

quadro de funcionários de nosso setor, para responder às necessidades da 

empresa. 

- avaliação de desempenho contínua. 

- demora no processo seletivo em relação a documentos e medicina do 

trabalho. 
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- consolidação de um plano de carreira estruturado, atendendo às 

expectativas dos funcionários e dos docentes. 

- falta de autonomia. 

- incentivo para aperfeiçoamento e titulação. 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENED ORA, E 

A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSI TÁRIA 

NOS PROCESSOS DECISÓRIOS  
 

Potencialidades 
 

- participação democrática nos Colegiados Superiores (CONSEPE,CONSU) 

com representatividade de todos os segmentos da comunidade 

universitária. 

- revisão do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade, a fim de 

adequá-los à realidade acadêmica. 

- incentivo à atuação dos órgãos colegiados deliberativos e respectivas 

representações. 

- atuação efetiva da Pró-Reitoria Acadêmica junto aos cursos. 

- sistema de registro acadêmico com funcionamento adequado. 

- investimento na comunicação e circulação da informação, na gestão central 

ou, quando necessário, em todos os níveis. 
 

Fragilidades 
 

- limitada autonomia dos órgãos colegiados em questões administrativas 

que, por sua vez, dificultam ações acadêmicas. 

- dificuldade em reunir membros dos colegiados de curso. 

- baixa participação dos alunos nos processos decisórios. 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMU NICAÇÃO 
 

Potencialidades 
 

- reconhecida existência de parque de equipamentos atualizados e 

suprimentos, em especial para a área de informática. 

- espaço físico amplo, que permite o desenvolvimento de diversas iniciativas 

para o melhor desempenho dos profissionais envolvidos. 

- ambientes e formas de trabalho melhorados visando estabelecer a 

Segurança e Saúde do Trabalhador e Aluno. 

- trabalho preventivo no controle de acidentes e doenças ocupacionais. 

- possibilidade de crescimento e atualização mensal de acervo de Biblioteca. 

- funcionários da Biblioteca empenhados em desenvolver trabalhos em 

consonância com a missão da universidade. 

- reforma Geral do Ginásio de Esportes, incluindo aquisição de placar 

eletrônico e sistema de iluminação LED. 

- disponibilidade de rede sem fio em todos os ambientes da universidade. 

- quadro de pessoal técnico-administrativo destinado para o uso e 

manutenção das instalações/infraestrutura. 
 

Fragilidades 
 

- salas de aula amplas e com espaços ociosos que poderiam ser melhor 

aproveitados. 

- falta destinação de espaços específicos para a pesquisa. 

- distribuição desigual dos equipamentos da Instituição. 

- carteiras das salas de aula inadequadas. 

- necessidade de mais projetores de multimídia. 

- substituição de condicionadores de ar antigos. 

- alterações nos setores sem a devida análise do SEESMT quanto à 

segurança e saúde. 

- falta de assentos e de espaço para crescimento do acervo nas Unidades 

de Informação 1 e 2 da Rede de Biblioteca. 
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- excesso de ruído externo dificultando estudo e pesquisa na Unidade de 

Informação 1. 

- disponibilidade de laboratórios de informática em determinados horários, 

para os Cursos de Graduação. 

- atualização de alguns softwares e aquisição de outros. 

- qualidade e quantidade de insumos para impressoras. 

- melhorar a capacidade de docentes na utilização de equipamentos e 

tecnologias pertinentes. 

- falta de laboratórios de informática de uso exclusivo de determinados 

cursos que exigem sistemas e ferramentas direcionadas ou específicas. 

- banda de Internet (20 MBPS) já não atende adequadamente a demanda. 

 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE OS PROCESSO S, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONA L 
 

Potencialidades 
 

- implementação do processo de autoavaliação institucional como subsidio 

para o planejamento e gestão da Instituição. 

- promoção da articulação entre os processos de avaliação institucional: 

autoavaliação e avaliação externa. 

- efetividade da relação do PDI com o PPI e com os projetos pedagógicos 

dos cursos. 

- processo de autoavaliação institucional transparente e permanente. 

- planejamento dos processos de avaliação em consonância com as ações 

do PDI. 

- análise continua das potencialidades e fragilidades detectadas nos 

resultados dos processos de autoavaliação para as propostas de ações 

institucionais de gestão e planejamento. 

- aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos que garantam a 

retroalimentação do processo de autoavaliação por meio da interação da 

CPA com a comunidade acadêmica. 

- atualização permanente da rede de apoio à CPA no que tange aos 

recursos  humanos e de infraestrutura, dinamizando sua atuação. 
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- participação docente e discente significativa nas avaliações. 
 

Fragilidades 
 

- dificuldade na incorporação das ações por alguns setores para a melhoria 

continua. 

- dificuldade de gerar juízos críticos sobre a instituição. 

- participação parcial dos segmentos da universidade na discussão dos 

resultados e dos relatórios. 

- necessidade de análise mais aprofundada dos resultados obtidos. 

 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

Potencialidades 
 

- apoio psicopedagógico estruturado em diversos Cursos de Graduação. 

- atendimento adequado e recursos disponíveis na biblioteca. 

- programas de bolsas para os estudantes. 

- acesso facilitado dos alunos dos setores da instituição e aos funcionários, 

docentes e coordenação dos cursos. 
 

Fragilidades 
 

- falta de sensibilidade e capacitação dos professores em detectar as 

dificuldades do aluno e encaminhá-lo ao apoio psicopedagógico. 

- frágil participação do egresso na instituição. 

- maior apoio à participação dos alunos em atividades de pesquisa e em 

eventos científicos. 

- atendimento pouco receptivo aos alunos por parte de alguns setores. 

- ausência de um programa efetivo de acompanhamento dos egressos. 

- horário noturno não disponível aos alunos no SAA – Setor de Atendimento 

ao Aluno. 

- programa de monitoria é efetivo em apenas alguns cursos. 

- dificuldade no atendimento de alunos com problemas de aprendizagem. 
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

Potencialidades 
 

- equilíbrio entre receita e despesa garantindo a sustentabilidade financeira. 

- critérios consistentes para a análise da viabilidade financeira de cada 

curso. 

- construção de “curvas de sobrevivência” para os alunos dos cursos em 

diferentes períodos, o que possibilita um acompanhamento das condições 

de oferta e demanda dos cursos, bem como a caracterização dos 

períodos mais críticos no que diz respeito à evasão. 

- dados financeiros compondo o planejamento da gestão da instituição com 

adequação ao PDI e PPI.  

- aplicação de recursos aos programas de ensino, pesquisa e extensão. 

- pagamento regular dos salários dos docentes e dos técnico-

administrativos. 

- integração com os grupos de trabalho para desenvolvimento e avaliação 

do PDI. 

- destinação de verbas para ações de desenvolvimento do PDI e demandas 

outras da IES, sem burocracia que acarrete morosidade. 
 

Fragilidades 
 

- em planejamento as políticas de capacitação e alocação de recursos. 

 

3. INCORPORAÇÃO DOS RESULTADOS NO PLANEJAMENTO DA G ESTÃO 

ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

 

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

potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos resultados dos processos de 

avaliação institucional interna, bem como das avaliações externas, foram propostas as 

ações de desenvolvimento institucional 2010, visando a sua incorporação no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa. 

As ações de desenvolvimento propostas nas dimensões institucionais (SINAES) 

referem-se ao trabalho efetivado em 2010, considerando-se que o planejamento da 
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gestão acadêmico-administrativa é continuado, portanto, trata-se de um recorte no 

período de vigência do PDI 2008 – 2012. 

 

A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  DA 

UNOESTE 
 

- apresentação e reflexão sobre a Missão e alguns pontos do PDI, aos 

docentes e técnico-administrativos, em momentos de reuniões e encontros. 

- revisão e discussão dos projetos pedagógicos de cursos, visando maior 

integração com a missão, PPI e PDI. 

- reuniões periódicas com discentes dos cursos e funcionários para 

apresentação das metas a serem alcançadas pela Instituição propostas no 

PDI. 
 

 

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇ ÃO, A 

EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇ ÃO, 

INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À PRODUÇÃO  

ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DE MAIS 

MODALIDADES 
 

Ensino 
 

- estímulo ao senso crítico dos alunos, através de discussão de casos 

clínicos, artigos científicos e participação em eventos científicos. 

- projeto de nivelamento instituído em vários cursos. 

- apoio pedagógico aos docentes do NDE para multiplicação junto ao corpo 

docente de cada curso. 

- manutenção de avaliação do docente pelo discente, criando a “cultura de 

avaliação”. 

- discussão permanente, com avaliação dos PPCs, pelos NDEs. 

- intensificação do ENPED (Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste) 

no início de cada semestre letivo. 

- incentivo e motivação do corpo docente para a melhoria da qualificação. 
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- intensificação dos programas de apoio psicopedagógico, nivelamento e 

monitoria nos cursos. 
 

 

Pesquisa 
 

- criação do Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares (NIPEM) e 

elaboração de projetos temáticos envolvendo diferentes áreas do 

conhecimento em diferentes cursos de graduação da Unoeste. 

- criação do Programa de auxílio financeiro para publicações científicas em 

periódicos. 

- melhorias na plataforma online do Sistema Gestor de Pesquisa. 

- ampliação do corpo editorial das Revistas Colloquium e indexação na base 
Fonte Acadêmica. 

- solicitação e obtenção de aumento do valor da bolsa PROBIC. 

- possibilidade de cadastramento de Relatos de Casos para avaliação pelo 

CEP. 

- inicio do funcionamento da CEUA. 

- criação do Informe CCPq para comunicação e divulgação científica com a 

comunidade acadêmica. 

- publicação de artigos completos que foram submetidos ao ENEPE nas 

Revistas Colloquium. 

- criação de Workshops para a discussão da Metodologia da Pesquisa nas 

diferentes áreas do conhecimento. 
 

Extensão 
 

- integração da PROEXT foi fomentada por meio de ações administrativas 

conjuntas, como por exemplo: Criação e participação na CAPEX – Câmara 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

- participação nas Comissões de Trabalho do ENEPE; nos Fóruns Regionais 

de Meio Ambiente e de Saúde. 

- participação da Pró-Reitora como membro da CPA- Comissão Própria de A 

- avaliação e do  CENTEC – Centro de Estudos avançados em Bioenergia e 

Tecnologia Sucroalcooleira. 
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- representação no CAPI- Comitê Assessor de Pesquisa Institucional; no 

CEP- Comitê de Ética em Pesquisa; na CEUA – Comissão de Ética no Uso 

de Animais. 

- participações coletivas de natureza extensiva geral e político-acadêmica, 

tal como na realização de eventos (campanhas), programas, projetos, 

atividades e serviços diversos. 

-  planejado, discutido e criado o Sistema gestor informatizado das ações 

extensivas. 

- foi emitido, pela PROEXT, um QUADRO INFORMATIVO (Documento), 

indicando em quais modalidades extensivas participaram os docentes 

constantes da lista enviada pelo Departamento de Pessoal. 

- foi realizada atualização da Tabela de Valores pelo Setor competente, 

tendo sido distribuída para todas as graduações. 

- encaminhamento pela PROEXT (com apoio da PROACAD) a todas as 

graduações dos Editais de chamadas públicas, concursos e outras formas 

de oferecimento de recursos públicos e privados destinados à Extensão 

Universitária. 

- a UNOESTE vem mantendo apoio financeiro aos docentes e técnicos para 

capacitações e representações em reuniões técnicas, eventos, viagens 

culturais e científicas. 

- em 2010, foi sugerido e aprovado pela CAPEX - Ofício de determinação de 

critérios/porcentagens para concessões destes auxílios financeiros.  

- revisão e atualização dos formulários de planejamento e relatórios de todos 

os Cursos. 

- planejamento e Criação do Sistema online de gestão dos Cursos. 

- iniciado procedimento de conciliação dos espaços físicos da instituição 

junto ao Setor Central de infraestrutura. 

- foi dada continuidade aos Projetos que se constituem de parcerias externas 

e ações conjuntas das Unidades Universitárias. 

- aumento significativo de parcerias desta natureza interinstitucional. 

- reuniões para Agrupamentos de algumas ações extensivas por linhas 

temáticas. 
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- atualizações do regulamento  e do Regimento da PROEXT 

- discussão sobre a criação de instrumentos de avaliação das ações 

extensivas, contemplando a participação dos parceiros. 

- iniciada a divulgação dos resultados das ações extensivas, através das 

publicações dos relatos de experiências no Site da UNOESTE e na Revista 

Colloquium – Suplemento. 
 

Pós-Graduação 
 

- contratações docentes e elaboração de propostas para cursos de 

doutorado. 

- criação de comissão de articulação de duas novas propostas de 

mestrados: Ciências da Saúde e Meio Ambiente. 

- interação e discussão conjunta dos regulamentos dos programas de 

mestrado da Unoeste. 

- reorganização do espaço físico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação. 

- melhoria da infraestrutura para o funcionamento dos cursos lato sensu. 

- implantação do Núcleo de Educação a Distância – NEAD, em 2010, com o 

intuito de proporcionar melhores condições de acesso ao ensino a um 

maior contingente de pessoas. 

 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERA DA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO E M 

RELAÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ MICO E 

SOCIAL, À DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTU RAL, DA 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

- disseminação, na imprensa, das atividades realizadas pela IES, ofertando 

maior visibilidade à população das ações inclusivas. 

- espaços de discussão sobre questões relacionadas à responsabilidade 

social da instituição. 

- projeto desenvolvido utilizando o esporte como ferramenta de inclusão. 
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- inclusão, nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-

graduação, de formação ampliada e interdisciplinar, através de 

atividades/projetos culturais, esportivos e de lazer. 

- adequação continuada de infraestrutura institucional para favorecer a 

inclusão de estudantes/professores/funcionários com deficiências e/ou 

mobilidade reduzida. 

- atendimento continuado de contratação de pessoal (docente e 

administrativo) com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

- desenvolvimento continuado do Curso de LIBRAS para docentes, 

funcionários e alunos interessados. 

 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

- implantação de ações nas redes sociais (Twitter e YouTube) – com serviço 

de Ouvidoria ativo e ação promocional para processo seletivo. 

- ação promocional e institucional com distribuição de brindes. 

- realização de eventos voltados ao público interno, com a distribuição de 

brindes. 

- suporte na área de comunicação dos eventos extensionistas. 

- inclusão de novos conteúdos no site da Unoeste (com destaque para 

programa de profissões). 

- criação de espaços específicos para canais de divulgação dos cursos (TV 

Facopp Online, Web Rádio Facopp, sites das faculdades). 

- produção e utilização de novas mídias para as campanhas de processos 

seletivos e institucionais. 

- produção de material dos cursos de pós-graduação para divulgação. 

- participação e apoio a eventos que valorizam a educação, cultura e 

esporte. 

- análise de reputação da marca nas redes sociais. 
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AS POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO DOCE NTE E DO 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TR ABALHO 
 

- treinamento admissional realizados todos os meses. 

- treinamento com encarregados, com o tema: o papel do gestor. 

- treinamento nos setores de atendimentos, com o tema: Valores. 

- treinamento no setor de construção civil, com o tema: Relacionamento 

Interpessoal. 

- treinamento no setor de higiene e limpeza, com o tema: Relacionamento 

Interpessoal. 

- treinamento específico para setor de tesouraria. 

- treinamento com Vigilantes, com o tema: Convivendo com o Estresse. 

- comemoração de datas como: dia da mulher, dia das mães, dia dos pais e 

confraternização de Natal. 

- realização do VIII Torneio de Pesca para funcionários. 

- intensificação e expansão dos horários de ginástica laboral. 

- contratação de um fisioterapeuta ergonomista para realização. 

- contínua de orientação e elaboração de laudos.  

- curso de Libras.  

- campanha de conscientização sobre Pressão Arterial: Eu sou 12x8. 

- vacinação contra gripe. 

- campanha do agasalho. 

- campanha doação de brinquedo. 

- apoio docente nas capacitações promovidas pela IES e pelos cursos. 

- estímulo permanente à participação em eventos científicos na área do 

docente. 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENED ORA, E 

A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSI TÁRIA 

NOS PROCESSOS DECISÓRIOS 
 

- atuação mais efetiva dos membros dos Colegiados Superiores 

(CONSEPE,CONSU) e dos Colegiados dos cursos. 

- continuidade do trabalho de revisão do Estatuto e do Regimento Geral da 

Unoeste, conforme previsão no PDI. 

- organograma institucional em revisão e reconstrução. 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMU NICAÇÃO 
 

- constante adequação de infraestrutura da instituição em função das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

- em função da grande atualização de hardware e software realizada pela 

mantenedora em 2009, em 2010 foram poucas as ações de melhorias 

(computadores e periféricos). 

- gestões para aumento de Banda de Internet para atender aumento da 

demanda. 

- disponibilidade de laboratórios adicionais para atender determinados 

cursos de graduação. 

- conclusão da Reforma Geral do Ginásio de Esportes – Campus-I 

- continuidade do trabalho de integração da Bibliografia Básica constante 

nos planos de ensino com o acervo das Unidades de Informação da Rede 

de Bibliotecas. 

- reinstalação da Unidade de Informação 2 no Hospital Regional de 

Presidente Prudente para atender aos alunos da Unoeste e residentes. 

- participação na inclusão das Revistas Colloquium Humanarum, Vitae, 

Agrariae e Exactarum na Base de Dados Fonte Acadêmica. 
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- continuidade dos serviços prestados pela pelas Unidades de Informação da 

Rede de Bibliotecas: empréstimo entre Bibliotecas da Rede; empréstimo 

entre Bibliotecas de outras Universidades; levantamento bibliográfico; 

orientação e treinamento de calouros, e outros treinamentos. 

- realização de trabalho de revisão de normas documentárias do artigo 

cientifico (Revistas Colloquium), seguindo as normas da ABNT e 

Vancouver. 

- promoção de palestras pelo setor de segurança do Trabalho com intuito 

preventivo. 

-  continuidade de adequação e adaptação da infraestrutura para 

professores, alunos e funcionários com deficiência e/ou com mobilidade 

reduzida. 

 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE OS PROCESSO S, 

RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONA L 
 

- readequação contínua das ações pedagógicas e administrativas constantes 

do PDI, PPI e PPCs, a partir da análise crítica dos resultados da 

autoavaliação e avaliações externas. 

- manutenção do funcionamento da CPA dentro das orientações previstas no 

seu regimento interno e na legislação própria do MEC. 

- construção de cronograma dos procedimentos de autoavaliação. 

- realização, por convocação da CPA, de reuniões, sempre após a 

divulgação de resultados de avaliação externas, para análise comparativa 

com a  autoavaliação, como subsídio para ações pertinentes. 

- continuidade de processo de autoavaliação institucional como subsídio 

para o planejamento Geral da Instituição. 

- implementação das formas de divulgação dos resultados da autoavaliação 

institucional. 
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POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 
 

- aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de promoção de inclusão dos 

alunos com deficiência e/ou mobilidade reduzida, dentro das condições 

internas e parcerias com instituições especializadas. 

- aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos de acesso, a todos os alunos, 

ao Projeto Pedagógico do Curso, de forma que possam relacionar as 

diretrizes do curso à pratica cotidiana. 

- fortalecimento continuado dos espaços de representação discente, 

estimulando sua participação nos colegiados da Instituição. 

- acompanhamento dos Programas de Bolsas estendidas aos alunos: 

Programa Interno de Bolsas; FIES; PROUNI; PROUNO; instituições 

convencionadas; Escola da Família. 

- acompanhamento das ações da Assessoria para Relações 

Interinstitucionais (estágios, intercâmbios). 

- utilização de meios impressos e eletrônicos para ampla divulgação do 

calendário Escolar. 

- continuação 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. 

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

de novas empresas - júnior; e estrutura à incubadora existente. 

- reforço de incentivo à participação dos estudantes em projetos com o 

docentes. 

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

- desenvolvimento da capacidade e sustentabilidade financeira da 

Mantenedora – APEC, em 2010: 

- Total das receitas: R$ 105.047.349,85 

- Total das Despesas: R$ 98.321.648,17 

- Sustentabilidade: R$ 6.725.701, 68 
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IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório de autoavaliação institucional reflete o trabalho integrado da 

Comissão Própria de Avaliação com a Reitoria, as Pró-Reitorias e os setores próprios 

da Instituição. 

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

combinados com os da avaliação externa, são discutidos, para a sua incorporação no 

planejamento da gestão acadêmico-administrativa demonstrada neste relatório. 

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

ainda encontra alguma dificuldade na sensibilização dos integrantes da comunidade 

universitária para o envolvimento total no percurso da autoavaliação institucional. A 

sistematização de relatórios que retratem os resultados com potencialidades e 

fragilidades detectadas e as propostas de ações de melhorias, nem sempre denota o 

compromisso dos setores envolvidos com a qualidade acadêmica e efetividade social 

da instituição. 

Consolidar a cultura de avaliação na instituição exige um trabalho integrado, 

comprometedor e formativo no sentido de que todos os atores se coloquem em um 

processo de reflexão e autoconsciência institucional. Para isso, a Unoeste, através de 

seus gestores, continua apoiando e acreditando no desenvolvimento dos trabalhos da 

CPA com a perspectiva de melhoria institucional. 



46 
 
 
 
 

 
Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2010 

 

 

Presidente Prudente, 30 de março de 2011. 

 

Coordenador(a) da CPA: 

Aparecida Darcy Alessi Delfim 

 

Membros da CPA: 

Alba Regina Azevedo Arana 

Ana Claudia Ambiel Corral Camargo 

Cristiane Maciel Rizo 

Eduardo Henrique Rizo 

Jerson Joaquim da Silva 

Jerson Valdemar de Melaré Belaz 

José Clodoaldo da Silva 

Lucimara Carvalho de Andrade Sanches 

Luis do Nascimento Ortega 

Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez 

Maria Nilda Camargo de Barros Barreto 

Marília Gomes Campos Libório 

Moacir Del Trejo 

Richard dos Santos Minelli 

Wagner Luiz Pense 
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ANEXOS 



 
 

Avaliação: 2010-2sem-CPA-Perfil do Ingressante  

Em qual curso você está matriculado?

 

Administração  

Agronomia  

Arquitetura e Urbanismo  

Ciências Biológicas - Bacharelado  

Ciências Contábeis  

Comunicação Social: Jornalismo/Publicidade e Propaganda  

Direito  

Educação Física - Bacharelado  

Educação Física - Licenciatura  

Enfermagem  

Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil  

Farmácia  

Fisioterapia  

Gestão Comercial - Curso Superior de Tecnologia  

Gestão da Tecnologia da Informação - Curso Superior de Tecnologia 

 

Medicina  

Medicina Veterinária  

Nutrição  

Odontologia  

Pedagogia - Licenciatura  

Psicologia  

Química - Bacharelado  

Radiologia - Curso Superior de Tecnologia  

Redes de Computadores - Curso Superior de Tecnologia  

Sistemas de Informação  

Sistemas para Internet - Curso Superior de Tecnologia  

Zooctenia 

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 

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:
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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 

Em outras instituições particulares 

Em outras instituições públicas 

No curso de ensino médio quais foram os meios mais utilizados para estudo?

 

Livros 

Anotações de aulas 

Apostilas 

Nenhum 

Como você mora?

 

Com a própria família 

Com parentes 

Sozinho(a) 

Em pensionato 

Em república 

Outros 

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?

 

Até R$ 510,00 

de R$ 510,01 a R$ 1.530,00 

De R$ 1.530,01 a R$ 3.060,00 

De R$ 3.060,01 a R$ 4.590,00 

de R$ 4.590,01 a R$ 6.120,00 

Mais de R$ 6.120,00 

Sua família reside em:

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 
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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 

Em qual bairro de Presidente Prudente sua família reside?

 
Comente sobre as dificuldades que você tem encontrado para adaptar-se à cidade de 
Presidente Prudente:

 
Como você teve conhecimento do curso no qual está matriculado na Unoeste?

Dica: Você pode escolher mais de uma opção. 
 

Televisão 

Internet 

Jornais impressos 

Revistas 

Rádio 

Por outros alunos da Instituição 

Funcionários da Instituição 

Outros 

Se `Outros`, por favor, defina:

 
Motivo de escolha do curso nesta Universidade:

Dica: Você pode escolher mais de uma opção. 
 

Localização 

Custo 

Influência de familiares ou amigos 

Qualidade de ensino 

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  

Trabalho e ajuda dos pais ou responsáveis 

Bolsa de estudos ou crédito educativo  

Recursos próprios 

Qual é a opinião de seus pais na escolha de seu curso?
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Escolha os principais motivos que o levaram a escolher esta 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 trabalhadas 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 sobre o projeto pedagógico do curso, 
corpo docente, conteúdos das disciplinas, critérios de avaliação, bibliografias, enfim, 
informações de como o curso será desenvolvido?

 

Sim 

Parcialmente 

Não 

Já lhe foram apresentadas as instalações físicas de apoio para o desenvolvimento das 
atividades curriculares - laboratórios, clínicas, empresas juniores, salas ambientes, 
biblioteca, etc?

 

Sim 

Parcialmente 

Não 

Você participou do ´Trote do Bem`?

 

Sim 

Não, pois não quis participar 

Não tive conhecimento 

Como avalia a recepção aos calouros promovida pela Unoeste?

 

Excelente 

Boa 

Regular 

Ruim 

Péssimo 

Você tem o hábito de frequentar:

Cinema 

Teatro 

Exposição de artes 

Museu 

Apresentação musical 
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Nenhuma das opções 

Como você obtém informações gerais (notícias) sobre o Brasil e o Mundo?

Dica: Você pode escolher mais de uma opção. 
 

Telejornais 

Revistas 

Jornais 

Internet 

Conversas com amigos 

Não me interesso 

Na televisão, a que tipo de programa você costuma assistir com maior frequência?

 

Telejornais 

Novelas 

Filmes 

Programas de auditório 

Desenhos 

Documentários 

Humor 

Esportes 

Que tipo de leitura você prefere?

 

Auto-ajuda 

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 

Você fala, lê ou escreve em outro idioma?

 

Sim 

Não 

Qual(is)? (indique no máximo 2)

Dica: Selecione o idioma 
 

Inglês 

Espanhol 

Japonês 

Francês 

Italiano 

Outros 

De acordo com o idioma selecionado responda:

 
 Pouco Razoavelmente Bem

Fala 
 

Lê 
 

Escreve 
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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 micro-computador?

 

Sim 

Não 

O que mais gosta de fazer na internet?

 

Pesquisas de assuntos relacionados ao curso 

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 exerce outras atividades além daquelas como aluno?

 

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 profissão 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:
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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?

 

Página 7 de 7Sistema de Avaliação - SAv

03/02/2011http://www.unoeste.br/sav/visualizar_perguntas.php?codigo=206&nome=2010-2sem-...



 
 

Avaliação do professor pelo aluno  

 

1 - Leia com atenção os itens abaixo e pontue de 0 a 5 a alternativa que melhor corresponde à sua 

opinião. 

 

Avalie o professor quanto a:  0 1 2 3 4 5 

Pontualidade       

Clareza de comunicação       

Comprometimento com a aprendizagem dos alunos       

Motivação e incentivo na 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       

Relacionamento da(s) disciplina(s) ministrada(s) com as outras do currículo 

do curso 
      

 

2 - Você gostaria de ter aulas novamente com este professor? 

( ) sim  ( ) não 

 

Espaço para seus comentários/sugestões:_____________________________________________ 

 



 
 

Avaliação: 2010 - 2ºSem - CPA - Avaliação Institucional Interna  

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Unoeste, propõe esta 
Avaliação Institucional Interna conforme as dimensões 
estabelecidas pelo SINAES. Os seus resultados comporão o relatório 
da CPA a ser enviado ao INEP em março de 2011 e servirão de 
parâmetro para as propostas de novas ações institucionais. Muito 
obrigado pela sua participação nesse processo.
 
Qual o seu sexo?

 

Masculino 

Feminino 

Qual a sua idade?

 

21 anos a 25 anos 

26 anos a 30 anos 

31 anos a 35 anos 

36 anos a 40 anos 

41 anos a 50 anos 

mais de 50 anos 

Você é:

 

Docente 

Diretor de Faculdade (opte unicamente por esta ocupação, mesmo se também docente) 

Coordenador de Curso (opte unicamente por esta ocupação, mesmo se também docente) 

Assinale o(s) curso(s) em que atua (se docente, mais de um se for o caso; se coordenador 
ou diretor, os cursos que coordena ou dirige).

Administração 

Agronegócio 

Agronomia 

Arquitetura e Urbanismo 

Artes Visuais - Licenc. 

Ciência da Computação 

Ciências Biológicas - Bacharelado 

Ciências Biológicas - Licenciatura 

Ciências Contábeis 

Comunicação Social 

Comunicação Social: Jornalismo 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda 

Design de Interiores 

Design de Produto 

Direito 

Educação Artística - Licenciatura 

Educação Física - Bacharelado 

Educação Física - Licenciatura 

Enfermagem 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Farmácia 

Filosofia - Licenciatura 

Física - Licenciatura 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Geografia - Licenciatura 

Gestão Comercial 

Gestão da Tecnologia da Informação 

História - Licenciatura 

Letras: Português/Ingles - Licenciatura 

Licenciatura em Pedagogia 

Página 1 de 6Sistema de Avaliação - SAv

03/02/2011http://www.unoeste.br/sav/visualizar_perguntas.php?codigo=275&nome=2010 - 2ºSe...



 

Matemática - Licenciatura 

Medicina 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Odontologia 

Pedagogia 

Produção Fonográfica 

Produção Sucroalcooleira 

Psicologia 

Química - Bacharelado 

Química - Licenciatura 

Radiologia 

Redes de Computadores 

Saneamento Ambiental 

Sistemas de Informação 

Sistemas para Internet (Web) 

Turismo com Ênfase em Hotelaria 

Zootecnia 

Indique, para o(s) curso(s) no(s) qual(is) atua, o seu grau de satisfação:

 

Muito satisfeito 

Satisfeito 

Pouco satisfeito 

Insatisfeito 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Qual sua maior titulação?

 

Graduado 

Especialista 

Mestre 

Doutor 

Pós-Doutor 

Livre docente 

Você conhece a missão, objetivos e compromissos da Unoeste, declarados nos seus 
documentos oficiais: PDI, Estatuto, Regimento Geral.

 

Sim 

Não 

Você considera que as práticas pedagógicas e administrativas desenvolvidas na Unoeste 
estão relacionadas com os seus objetivos centrais?

 

Sim 

Parcialmente 

Não 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie as seguintes atividades desenvolvidas na Universidade: atribuir conceito de 1
(péssimo) a 10(excelente).

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Não tenho 

conhecimento para 
responder

ENSINO: práticas pedagógicas, corpo docente, 
currículos dos cursos, inovações didático-
pedagógicas. 
 

PESQUISA: políticas e práticas institucionais de 
pesquisa e iniciação científica; articulação da 
pesquisa com as demais atividades acadêmicas. 
 

EXTENSÃO: articulação da extensão com o ensino 
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e a pesquisa e demandas sociais; participação de 
estudantes e professores na extensão. 
 

PÓS-GRADUAÇÃO: qualidade dos cursos de pós-
graduação (lato sensu e stricto sensu) 
desenvolvidos; integração entre graduação e pós-
graduação. 
 

Sugestões e/ou comentários relacionados aos itens da pergunta anterior.

 
Avalie a responsabilidade social da Unoeste, no que se refere à sua contribuição em relação 
à(ao): atribuir conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Promoção da cidadania e ética profissional. 
 

Inclusão social. 
 

Desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e educacional da 
região e da nação. 
 

Defesa do meio ambiente. 
 

Sugestões e/ou comentários relacionados aos itens da pergunta anterior.

 
Avalie a comunicação da Unoeste com a sociedade: meios e canais de comunicação 
utilizados para divulgar as atividades da instituição na comunidade externa - mídia falada e 
televisiva, internet, jornais, etc. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie a comunicação interna da Unoeste: comunicação entre os setores da instituição; 
comunicação entre alunos, professores, funcionários. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 10
(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie a imagem pública da Unoeste na sociedade. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 10
(excelente).

1 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, 
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Atribuir 
conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie o ambiente de trabalho da Instituição e a integração entre os membros. Atribuir 
conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie os procedimentos institucionais de organização e de condução dos processos de 
tomada de decisões: estatuto, regimento, regulamentos internos, normas acadêmicas, 
funcionamento dos órgãos colegiados. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 
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Avalie a adequação da infraestrutura: salas de aula, instalações administrativas, 
bibliotecas, laboratórios, áreas de lazer, equipamentos de informática, rede de informações, 
e outros, em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atribuir conceito de 1
(péssimo) a 10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Avalie a adequação e adaptação das instalações físicas para os estudantes, professores e 
funcionários com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 
10(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sugestões e/ou comentários: 

 
Quanto aos programas de atendimento aos estudantes, avalie cada um dos quesitos: 
atribuir conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apoio à participação dos estudantes em atividades de ensino, pesquisa 
e iniciação científica, extensão. 
 

Atendimento e apoio psicopedagógico para os estudantes que 
apresentam dificuldades acadêmicas. 
 

Apoio à participação dos estudantes em eventos acadêmicos. 
 

Programas sistemáticos de bolsas de estudo, de pesquisa e de 
extensão. 
 

Participação dos egressos na vida da instituição. 
 

Sugestões e/ou comentários relacionados aos itens da pergunta anterior.

 
Avalie as atividades desenvolvidas nos seguintes ambientes da Unoeste (somente os que 
você conhece): atribuir conceito de 1(péssimo) a 10(excelente).

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Não tenho 

conhecimento para 
responder

Hospital Veterinário. 
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Centro de Ciências Agrárias (centro zootécnico, 
centro agronômico, centro de tecnologia de 
alimentos, piscicultura, fazenda experimental). 
 

Ginásio de Esportes. 
 

Teatro César Cava. 
 

Sugestões e/ou comentários relacionados aos itens da pergunta anterior.

 
De modo geral, que conceito você atribui à Unoeste. Atribuir conceito de 1(péssimo) a 10
(excelente).

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Outras Observações:
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Sistema de Avaliação - SAv 
 
 
 
 
 

 
Caro professor, esta avaliação é composta de dois m omentos: o  
primeiro momento refere-se ao(s) curso(s) no(s) qua l(is) atua e, o  
segundo momento, refere-se a sua atuação docente. A  CPA  
agradece a sua participação nesse processo.  
 
Selecione o(s) curso(s) em que você atua:  

Administração  

Agronegócio  

Agronomia  

Arquitetura e Urbanismo  

Artes Visuais - Licenc.  

Biomedicina  

Ciência da Computação  

Ciências Biológicas - Bacharelado  

Ciências Biológicas - Licenciatura  

Ciências Contábeis  

Comunicação Social: Jornalismo/Publicidade e Propaganda  

Design de Interiores  

Design de Produto  

Direito  

Educação Artística - Licenciatura  

Educação Física - Bacharelado  

Educação Física - Licenciatura  

Enfermagem  

Engenharia Ambiental  

Engenharia Civil  

Engenharia de Produção  

Estética e Cosmética  

Eventos  

Farmácia  

Filosofia - Licenciatura  

Física - Licenciatura  

Fisioterapia  

Fonoaudiologia  

Geografia - Licenciatura  

Gestão Comercial  

Gestão da Tecnologia da Informação  

História - Licenciatura  

Letras: Português/Ingles - Licenciatura  

Licenciatura em Pedagogia  

Matemática - Licenciatura  

Medicina  

Medicina Veterinária  

Música - Licenciatura  

Nutrição  

Odontologia  

Pedagogia  

Produção Fonográfica  

Produção Sucroalcooleira  

Psicologia  

Química - Bacharelado  

Química - Licenciatura  

Radiologia  

Redes de Computadores  

Saneamento Ambiental  

Sistemas de Informação  

Sistemas para Internet (Web)  
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Sistema de Avaliação - SAv 
 
 
 
 
Turismo com Ênfase em Hotelaria  

Zootecnia  

 
Dê sugestões para a melhoria do curso avaliado:  
 
Projeto Pedagógico do Curso (objetivos do curso, pe rfil do egresso, matriz curricular,  
outras):  

 
 
 
Gestão do Curso (coordenador/colegiado/NDE):  

 
 
 
Secretaria do Curso:  

 
 
 
Infraestrutura (salas de aula, sala de professores,  laboratórios de informática e  
especializados):  

 
 
 
Biblioteca:  

 
 
 
Outras considerações:  

 
 
 
 
Autoavaliação de sua atuação docente.  
 
PONTUALIDADE: é definida como cumprimento e término  do horário de aulas:  

é pontual  

comparece mas não respeita os horários das aulas  

é faltoso e não respeita os horários das aulas  

 
CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: evidencia preocupação em se  fazer entender pelos alunos:  

comunica-se de forma pouco clara, dificultando o entendimento  

comunica-se de forma clara facilitando a compreensão  

 
COMPROMETIMENTO COM A APRENDIZAGEM: evidencia seu c omprometimento com a  
efetiva aprendizagem dos alunos:  

não demonstra se preocupar se os alunos estão aprendendo  

preocupa-se com a aprendizagem de alguns alunos  

procura garantir a aprendizagem de todos os alunos  

 
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS: incentiva a participação d os alunos nas atividades  
programadas:  

não incentiva e/ou não aceita a participação dos alunos nas atividades programadas  

incentiva e aceita a participação dos alunos nas atividades programadas  

 
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: apresenta e discute a pro gramação da disciplina:  

apresenta e discute a programação da disciplina  

não apresenta e não deixa claro os objetivos da programação da disciplina  

 
DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO: trabalha os conteúdos relevantes para o  
desenvolvimento da disciplina indicando aplicações práticas:  

não trabalha conteúdos relevantes para o desenvolvimento da disciplina e não indica aplicação prática  

desenvolve conteúdos relevantes para a disciplina mas não indica aplicação prática  

desenvolve conteúdos relevantes para a disciplina e indica aplicação prática  

 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se ao conjunto de pro cedimentos para motivar a  
aprendizagem dos alunos:  

utiliza metodologia que não motiva para a aprendizagem  
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Sistema de Avaliação - SAv 
 
 
 
 
às vezes utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem  

sempre utiliza metodologia que motiva para a aprendizagem  

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: apresenta e discute, previa mente, os critérios de avaliação:  

apresenta e discute os critérios das avaliações antes de sua realização  

apresenta os critérios das avaliações após a sua realização  

 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: apresenta  e analisa com os alunos os  
resultados das avaliações, orientando-os na superaç ão de dificuldades:  

não analisa os resultados das avaliações  

analisa os resultados das avaliações com os alunos, mas não orienta a superação de dificuldades  

analisa os resultados das avaliações com os alunos e orienta a superação de dificuldades  

 
BIBLIOGRAFIA: indica e utiliza bibliografia em suas  aulas:  

indica e utiliza bibliografia em suas aulas  

indica bibliografia mas não a utiliza em suas aulas  

não indica bibliografia em suas aulas  

 
INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO: relaciona a sua discipl ina com as outras do currículo do  
curso:  

não relaciona a sua disciplina com outras do currículo do curso  

relaciona a sua disciplina com outras do currículo  
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Avaliação: 2010-2ºSemestre-CPA/ENEPE  

Avaliação ENEPE - 2010
 
Identifique-se:

 

UNOESTE 

Outra Instituição 

Avalie o evento de forma geral:

 

 

 Ótimo Bom Regular Ruim

Organização do evento 
 

Local do evento 
 

Instalações físicas 
 

Relevância dos temas 
 

Carga horária 
 

Cofeebreak 
 

Críticas/Sugestões:

 

A Comissão Própria de Avaliação da Unoeste agradece a sua 
participação.
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Avaliação: 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 

Página 1 de 4Sistema de Avaliação - SAv

28/03/2011http://www.unoeste.br/sav/visualizar_perguntas.php?codigo=286&nome=Percepção d...



 
Não 

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 ex-alunos da instituição 

Internet 

Jornais Impressos 

Página 2 de 4Sistema de Avaliação - SAv

28/03/2011http://www.unoeste.br/sav/visualizar_perguntas.php?codigo=286&nome=Percepção d...



 

Revistas, Rádio ou Televisão 

Outros 

Pretendemos formar mestres com sólida formação teórico-metodológica, 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. Pergunta-se: 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 teórico-metodológica 
 

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 pós-graduação 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.  

Quais recursos e técnicas didáticas os docentes usam para incentivar e colaborar no 
processo de aprendizagem nas aulas?
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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 apóia-lo 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: Percepção dos Egressos - Mestrado em Educação - CPA  

Ano de Ingresso no Mestrado

 
Ano de Defesa da Dissertação:

 
Qual sua idade?

 
Sexo:

 

Masculino 

Feminino 

Você atua profissionalmente na área de educação? 

 

Sim 

Não 

Se sim, Indique a função; o nível de ensino e o local:

 
A instituição é:

 

Pública 

Privada 

Se não, trabalho em:

 
Quanto tempo tem de magistério?

 

menos de 1 ano 

de 1 a 5 anos 

de 6 a 10 anos 

de 11 a 20 anos 

mais 20 anos 

Seu salário se enquadra em que faixa?

 

Até R$ 1.500,00 

de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 

de R$ 3.000,00 a R$ 4.500,00 

Mais de R$ 4.500,00 

Quais eram suas expectativas ao decidir fazer o curso de mestrado?

 
Como você avalia seu grau de envolvimento durante o curso?

 
Quais as suas principais dificuldades durante o período do curso?

 
Qual o seu sentimento ao final do curso?

Insatisfeito 

Parcialmente satisfeito 

Satisfeito 
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Plenamente satisfeito 

Justifique:

 
O que você mudaria se pudesse voltar ao Mestrado?

 
Indicaria o curso para algum conhecido?

 

Sim 

Não 

Qual o destino que você procurou dar aos resultados de sua dissertação?

 

Publicação de artigos em revistas especializadas 

Divulgou em Congresso da área 

Fez palestras 

Ainda não consegui produzir algo a partir da dissertação 

Não senti necessidade de dar prosseguimento ao estudo 

Outros 

Se Outros, por favor, descreva:

 
Qual sua trajetória depois do mestrado?

 

Comecei a lecionar 

Continuei a lecionar 

Parei de lecionar 

Ingressei no doutorado 

Ingressei em grupos de pesquisa 

Outros 

Se Outros, por favor, descreva:

 
Descreva alguma experiência inovadora que você tenha implantado em sua sala de aula em 
seu campo de trabalho como educador a partir das reflexões do mestrado.

 
Qual ou quais os efeitos do curso de mestrado em Educação da Unoeste sobre sua vida? (o 
que mudou no ponto de vista profissional, pessoal e no trabalho coletivo).

 
Que sugestão você me daria visando aprimorar a qualidade de ensino praticado no 
Mestrado?

 
Escolha uma imagem, objeto, frase, música que represente o significado do mestrado em 
sua vida.

 
Quais os seus planos de futuro profissional?
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