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LISTA DE SIGLAS
APEC – Associação Prudentina de Educação e Cultura
CanAL – Canal do Aluno
CAPEX – Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
CAPI – Comitê Assessor de Pesquisa Institucional
CCPq – Coordenadoria Central de Pesquisa
CEP – Comitê de Ética em Pesquisa
CEUA – Comissão de Ética no uso de Animais
CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSU – Conselho Universitário
CPA – Comissão Própria de Avaliação
EAD – Educação a Distância
ENAENS – Encontro Anual de Ensino
ENAEXT – Encontro Anual de Extensão
ENAPI – Encontro Anual de Pesquisa Institucional e Iniciação Científica
ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão
ENPED – Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste
NDE – Núcleo Docente Estruturante
NEAD – Núcleo de Educação a Distância
NIDEP – Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PEIC – Programa Especial de Iniciação Científica
PPC – Projeto Pedagógico de Cursos
PPD – Programa de Pesquisa Docente
PPG – Programa de Pesquisa de Pós-Graduação
PPI – Projeto Pedagógico Institucional
PROACAD – Pró-Reitoria Acadêmica
PROBIC – Programa de Bolsas de Iniciação Científica
PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária
PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
SAA – Setor de Atendimento ao Aluno
UNOESTE – Universidade do Oeste Paulista
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I - DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome/Código da IES: UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – Usuário Máster 0271

Caracterização da IES:
- Instituição Privada
- Sem fins lucrativos
- Universidade
Estado: São Paulo

Município: Presidente Prudente

Mantenedora: Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, fundada em 10 de
janeiro de 1972.
Autorização da primeira faculdade – Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente
Prudente – Decreto nº 71.190, de 03 de outubro de 1972, DOU de 04/10/1972
Início das atividades da IES: 21 de outubro de 1972
Credenciamento da Unoeste: Portaria Ministerial nº 83/87, de 12/02/87, D.O.U. de 16/02/87
Endereços: Campus I - Rua José Bongiovani, nº 700 – Cidade Universitária
CEP: 19050-920 – Fone (18) 3229-1000
Campus II - Rodovia Raposo Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro
CEP: 19067-175 – Fone (18) 3229-2000
Endereço eletrônico: www.unoeste.br

IDENTIFICAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE
Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE
REITORA
Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima
VICE-REITORA
Ana Cristina de Oliveira Lima
PRÓ-REITOR ACADÊMICO
José Eduardo Creste
PRÓ-REITORA ADMINISTRATIVA
Maria Regina de Oliveira Lima
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA
Angelita Ibanhes de Almeida Oliveira Lima
PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez
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COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Aparecida Darcy Alessi Delfim

Coordenadora CPA

CPF 069.770.098-45

Alba Regina Azevedo Arana

Corpo Técnico-Administrativo

CPF 052.444.948-13

Luis do Nascimento Ortega

Corpo Técnico-Administrativo

CPF 475.036.101-15

Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez

Corpo Técnico-Administrativo

CPF 017.603.208-89

Moacir Del Trejo

Corpo Técnico-Administrativo

CPF 726.582.588-87

Ana Claudia Ambiel Corral Camargo

Corpo Docente

CPF 139.413.408-83

Jerson Joaquim da Silva

Corpo Docente

CPF 013.899.639-34

Maria Nilda Camargo de Barros Barreto

Corpo Docente

CPF 063.399.818-44

José Clodoaldo da Silva

Corpo Discente

CPF 252.329.958-55

Richard dos Santos Minelli

Corpo Discente

CPF 352.560.568-40

Wagner Luiz Pense

Corpo Discente

CPF 141.902.218-05

Jerson Valdemar de Melaré Belaz

Sociedade Civil Organizada

CPF 031.724.498-15

Ondina Barbosa Gerbasi

Sociedade Civil Organizada

CPF 031.503.218-91

Cristiane Maciel Rizo

Assessoria de Planejamento

CPF 538.457.548-63

Lucimara Carvalho de Andrade Sanches

Assessoria de Planejamento

CPF 121.102.198-07

Eduardo Henrique Rizo

Analista de Sistemas

CPF 256.016.038-20

Período de Mandato da CPA: 3 Anos para Corpo Técnico-Administrativo e Docente.
2 Anos para Corpo Discente e Sociedade Civil Organizada.
*Ambos podem ser renovados por igual período.

Ato de Designação da CPA: Portaria da Reitoria da UNOESTE nº. 11/2012, de 08/05/2012.
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II. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. APRESENTAÇÃO
O Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade do Oeste Paulista
(UNOESTE), referente ao exercício de 2012, organizado e construído pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA), apresenta análise crítica dos resultados dos processos de
avaliação interna e externa desenvolvidos na Instituição, bem como propostas de
ações incorporadas (ou a serem) na gestão acadêmico-administrativa.
Importante ressaltar que o estudo das fragilidades e potencialidades apontadas
nos relatórios de autoavaliação anteriores foi realizado pela CPA, como ponto de
partida para as propostas de melhorias indicadas no atual relatório.
Outro ponto considerado na construção deste relatório foi a articulação dos
resultados dos processos de avaliação institucional com os objetivos, metas e ações
propostos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
Destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento, pela comunidade
acadêmica, da autoavaliação como um processo formativo, necessário e contínuo, o
que garante um envolvimento institucional cada vez mais significativo.
Desde 2004, o processo de avaliação institucional na UNOESTE tem seguido as
orientações do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior),
instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentado pela Portaria
Ministerial nº. 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 primeira
composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da UNOESTE- Portaria
nº013/2004-Reitoria, de 09 de junho de 2004, responsável pela condução dos
processos internos da instituição; pela sistematização, interpretação e avaliação das
informações recolhidas, considerando a missão e as finalidades da Instituição
estabelecidas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); e pela prestação
das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP).
O Regimento Interno da CPA foi homologado pelo Conselho Universitário em 17
de agosto de 2004. Reformulações na composição da CPA aconteceram: Portaria nº.
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03/2006 - Reitoria, de 19 de abril de 2006; Portaria nº. 023/2007 – Reitoria, de 08 de
outubro 2007; Portaria nº. 03/2009 - Reitoria, de 27 de março de 2009; Portaria nº.
059/2010 - Reitoria, de 28 de julho de 2010 e, a atual, Portaria nº. 11/2012 - Reitoria,
de 08 de maio de 2012.
A CPA atua com autonomia, no âmbito de sua competência, em relação a
conselhos e demais órgãos colegiados existentes na UNOESTE, buscando sempre
sensibilizar a comunidade universitária para o cumprimento das exigências legais
referentes à avaliação institucional e o seu envolvimento permanente na construção da
proposta avaliativa da UNOESTE.

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNOESTE E SUA INSERÇÃO REGIONAL
A Universidade do Oeste Paulista-UNOESTE, com sede e foro na cidade de
Presidente Prudente, foi reconhecida pela Portaria Ministerial ME nº 83, de 12 de
fevereiro de 1987, e é regida pelos seus Estatuto e Regimento Geral. A entidade
mantenedora é a Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, entidade
beneficente de assistência social, fundada em 1º de janeiro de 1972. Em maio de 2009,
passou esta Universidade por criteriosa avaliação externa, com a seguinte observação
final por parte dos avaliadores:
“Considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente, nas diretrizes da CONAES, no instrumento de avaliação utilizado e nas
orientações do MEC, para a avaliação, esta IES apresenta um perfil ‘satisfatório’ de
qualidade”.
A UNOESTE, em 2010 e 2011, obteve o IGC igual a 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. Sua missão é a de “desenvolver a educação num ambiente
inovador e crítico-reflexivo, pelo exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico,
contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos com a
responsabilidade social e ambiental”.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vigência 2008-2012, construído
a partir das potencialidades e as fragilidades detectadas pela Avaliação Institucional,
apresenta a missão da Unoeste e os objetivos, metas e ações quanto a: ensino,
pesquisa, extensão, gestão, responsabilidade social e avaliação.
Como documento central que estabelece as políticas para o ensino, a pesquisa,
a extensão, a gestão e a responsabilidade social, a Unoeste conta com o Projeto
Pedagógico Institucional – PPI, instrumento permanente de recorrência da instituição
educacional.
A Unoeste possui, atualmente, 14 mil e 700 alunos. Oferece quarenta e oito (48)
cursos de graduação, 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,
Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis,
Comunicação Social: Jornalismo, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda,
Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação,
Turismo com ênfase em Hotelaria, Zootecnia.
Cursos Superiores de Tecnologia: Design de Interiores, Gestão Comercial,
Produção

Sucroalcooleira,

Radiologia,

Sistemas

para

Internet,

Redes

de

Computadores, Tecnologia da Informação, Agronegócio e Estética e Cosmética.
Atualmente a UNOESTE possui um Programa de Doutorado em Agronomia e
quatro Programas de Mestrado recomendados pela CAPES: Mestrados em Educação,
Agronomia,

Ciência

Animal,

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento

Regional;

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; parceria com o
Hospital Regional de Presidente Prudente; Fazenda Experimental; Farmácia-Escola e
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Farmácia Comunitária; Clínicas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e
Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética; Laboratório de Habilidades e Simulação
(LHabSim); um complexo de mais de 250 laboratórios específicos de ensino e de
pesquisa para os cursos das diversas áreas do conhecimento; Rede de Bibliotecas
com 03 unidades de informação nos Campi I, II, e no Hospital Regional de Pres.
Prudente; Ginásios de Esportes, Teatro Universitário ‘César Cava’; Teatro de Arena
‘Timochenco Wehbi’; Auditórios; espaços de convivência; Empresas Juniores;
Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente (INTEPP).
A UNOESTE concentra em Presidente Prudente uma população estudantil,
docente e de funcionários de, aproximadamente, 17 mil pessoas, aparelhando suas
instalações para atendimento, não só dessa clientela, como também da população em
geral nas áreas de saúde, judiciária, agrária, de engenharia, educacional, psicológica e
tecnológica, constituindo um polo de atendimento e difusão do conhecimento.
A área de abrangência geográfica da UNOESTE compreende o sudoeste do
Estado de São Paulo, com 53 municípios, constituindo a 10ª Região Administrativa de
Governo e que envolve as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista, espaço
este que contém um contingente populacional próximo de um milhão de habitantes, dos
quais 207 mil, aproximadamente, estão em Presidente Prudente. Trata-se, portanto, de
um importante polo de desenvolvimento geoeducacional - Distrito - 27 - o qual serve de
referência para uma vasta região. Contudo, a sua influência não se restringe apenas a
este espaço, alcança o sul do Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná.
A Universidade do Oeste Paulista, segundo afirmação da reitora, Ana Cardoso
Maia de Oliveira Lima, mantém o propósito: “Nosso maior desafio é fazer de cada
estudante um profissional pronto para atuar com competência e senso de justiça,
contribuindo para o desenvolvimento humano, científico e tecnológico do país. Esse é
um compromisso que vem se renovando ao longo de toda a nossa existência. A busca
por um futuro melhor traduz o espírito da UNOESTE”.
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3. PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNOESTE:
RETROSPECTIVA

A UNOESTE vem construindo o conhecimento sobre sua realidade institucional
desde o início da década passada. Já em 1993, assessores da Reitoria reuniram-se
para planejar a avaliação geral das atividades da Universidade, com o propósito de
definir diretrizes e criar meios de ação necessários para a efetivação de uma
comunidade acadêmica atualizada, competente e apoiada em um clima organizacional
harmonioso e solidário. Foi editado um documento que registra todo esse trabalho,
intitulado “Linhas básicas de ação da UNOESTE” com a indicação das diretrizes da
política acadêmica para os anos subsequentes (diretrizes de política acadêmica,
diretrizes para a pesquisa, para a extensão, diretrizes da política de planejamento
acadêmico e administrativo, diretrizes para avaliação institucional, para estrutura
organizacional e acadêmica, para modernização administrativa, para ocupação e
dinamização do espaço físico, diretrizes da política da informação e documentação,
diretrizes da política de relações interinstitucionais, da política de comunicação social e
diretrizes da política de gestão financeira e patrimonial). Este documento foi publicado
pela própria instituição e sua divulgação foi a mais ampla possível, tanto junto à
comunidade acadêmica, quanto aos setores educacionais locais e regionais.
Para desenvolver estratégias que viabilizassem a operacionalização das
propostas contidas neste documento, foram promovidas sessões de “Vivência
Universitária”, bem como “Seminários de Sensibilização”, todos sob a responsabilidade
da Assessoria da Reitoria e de integrantes do corpo docente do Programa de Mestrado
em Educação, ficando designado, em 1994, o Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão como órgão responsável pela avaliação institucional, tendo sido nomeada a
Comissão inicial, da qual faziam parte dois consultores externos: Prof. Dr. Davi Ferreira
de Barros, PHD em Administração Universitária, da UNIMEP e Profª. Dr.ª Dulce
Consuelo Andreatta Whitacker, doutora em Ciências Sociais, da UNESP/Araraquara.
Paralelamente, foram realizadas palestras sobre avaliação institucional com
professores especializados desta e de outras universidades.
Todos esses eventos traduziram o esforço conjunto da Reitoria e demais
segmentos da instituição e deles participaram diretores, coordenadores de cursos,
corpo docente, discente e técnico-administrativo, além do Reitor, Pró-Reitores e
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assessores, denotando um envolvimento coletivo na busca do aprimoramento de toda
a Universidade.
Nesse período, estava em andamento no Brasil, o Programa de Avaliação
Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, obra conjunta do MEC-SESu e das
universidades, implantado no 2º semestre de 1993. Plenamente integrada a essa nova
proposta do governo, esta IES elaborou seu Projeto de Avaliação Institucional e
protocolou-o no MEC-SESu para ingressar no PAIUB. Sequencialmente, recebeu a
visita da Profª. Maria Dulva Dalla Costa (MEC-PAIUB) que iniciava em Presidente
Prudente a disseminação do PAIUB por todo território nacional. Registrou a professora,
na ocasião, o fato da UNOESTE ser a primeira universidade privada do país a aderir ao
PAIUB. Posteriormente, a equipe de avaliação institucional da UNOESTE apresentou
seu projeto no I Seminário de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, na
UNICAMP (1997).
Continuando os trabalhos, a equipe participou do Seminário de Avaliação
Institucional na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) promovido pelo PAIUB,
no segundo semestre de 1998, apresentando seu projeto de avaliação institucional.
Uma cultura favorável à efetivação do processo avaliativo já estava instalada
internamente, o que, também, pode ser constatado pela criação do Núcleo de Apoio
Pedagógico, em 1998, e pela composição do Comitê de Avaliação Institucional, no
mesmo ano. O Núcleo, órgão auxiliar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE, foi criado pela Resolução de 03/02/1998 do Conselho Universitário CONSU. Além de suas atribuições básicas, como coordenar as atividades de caráter
pedagógico e propor e organizar programas de formação docente e discente, o Núcleo
priorizou a avaliação dos cursos de graduação, a cada três anos, dentro de uma
perspectiva transformadora, em termos qualitativos, já que se buscava identificar os
indicadores que conduzissem à melhoria do ensino, pesquisa e extensão.
As atividades do Núcleo estavam diretamente associadas ao Comitê de
Avaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Universitário, por meio da Resolução
nº 02/98, de 08/05/1998. Todo trabalho de avaliação foi acompanhado por dois
consultores externos. A primeira avaliação dos cursos de graduação ocorreu no 2º
semestre de 1998, cujos resultados refletiram pontos importantes dos cursos, sendo
definidas as metas e prioridades para o triênio seguinte. Uma das medidas adotadas
pelo Comitê foi a implementação dos colegiados dos cursos de graduação, como
Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2012
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estratégia para a implementação do processo de avaliação institucional continuada.
Atendendo ao Ofício nº 32/99 do Comitê, todos os diretores e coordenadores de cursos
enviaram a composição de seus respectivos colegiados.
Ainda, deve ser registrado que ocorreu de forma sistemática, a avaliação de
atividades dos cursos de graduação e de pós-graduação “stricto sensu” incluindo a
autoavaliação docente, discente, infraestrutura e gestão. Em 2002, foi iniciada a
avaliação para identificação do perfil dos alunos ingressantes nos cursos de graduação
da UNOESTE, tendo continuidade em todos os semestres letivos até o presente ano de
2012.
No segundo semestre de 2004, com a implantação do SINAES, foram definidos
novos padrões de avaliação de acordo com as orientações da CONAES. Dessa forma,
a UNOESTE estabeleceu sua 1ª Comissão Própria de Avaliação, que formulou o
projeto de Autoavaliação Institucional e estabeleceu quinze Grupos de Trabalho (GT’s),
cada qual responsável por uma dimensão considerada no processo de avaliação (as
dez indicadas pela CONAES mais cinco específicas). Diversos encontros, oficinas e
reuniões entre a CPA, GT’s e representações da comunidade acadêmica foram
realizados,

definindo-se

os

instrumentos

de

avaliação

mais

adequados

às

especificidades da instituição com a utilização de sistema online para a aplicação
desses instrumentos, coleta e tratamento estatístico das informações, já que, até então,
os instrumentos eram aplicados em formulários próprios e, posteriormente, passavam
por um processo de leitura ótica, tornando o processo desgastante e moroso.
Atualmente, com orientação do Projeto de Autoavaliação, vários processos
básicos de avaliação são implementados pela CPA: o perfil dos alunos ingressantes, a
avaliação de docentes, a avaliação das condições gerais dos cursos e da instituição, o
acompanhamento de alunos egressos, avaliação da instituição pelo corpo técnicoadministrativo, e outros específicos, resultando em relatórios detalhados com análises,
críticas e recomendações.
Pesquisas e avaliações específicas têm sido realizadas de acordo com
solicitações dos cursos e departamentos/setores.
A CPA, por meio do endereço eletrônico www.unoeste.br/cpa, disponibiliza
informações sobre a sua atuação. O acesso ao material dessa página eletrônica é livre
pela internet, sendo que estão disponíveis informações quanto aos objetivos principais;
funcionamento do processo de autoavaliação institucional; como ocorre o uso dos
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resultados desse processo; os motivos pelos quais existe a CPA, bem como sua
composição; a socialização que a CPA faz dos procedimentos que utiliza para
participação dos alunos no processo e a divulgação de seus resultados; o cronograma
de avaliações previstas e algumas ações que tem ocorrido em função dos resultados
dos processos coordenados pela CPA; Boletins CPA (ANEXO A); assim como e-mail
de contato com a mesma.

4. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO: OBJETIVOS, METODOLOGIA, RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS E OPERACIONAIS, CRONOGRAMA
A Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, em atendimento às exigências
da Lei nº. 10.861, de 14/04/04 e da Portaria nº. 2051, de 09/07/04, que regulamentam o
Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior – SINAES, propôs o Projeto de
Autoavaliação Institucional, de responsabilidade da CPA, com os seguintes objetivos
geral e específicos e metodologia.
a) Objetivos
Geral
Elaborar um diagnóstico geral da Instituição no que se refere às suas atividadesfim 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 a seriedade necessárias;
-

planejar e organizar as atividades do processo de autoavaliação,
estabelecendo plano de trabalho: objetivos, estratégias, metodologia,
recursos e calendário das ações avaliativas;
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-

compor grupos de trabalho, atendendo às dimensões sugeridas pela
CONAES e as específicas da UNOESTE;

-

realizar

estudo

quali/quantitativo

sobre

as

dimensões

a

serem

consideradas no processo de avaliação institucional (art. 3º da Lei nº
10.861/04), com base nos documentos: Diretrizes para Avaliação
Institucional de Educação Superior e Orientações Gerais para o Roteiro
da Autoavaliação das Instituições;
-

coletar e processar informações disponibilizadas pelos órgãos pertinentes
da instituição, analisando-as e interpretando-as para alimentar as
dimensões que a autoavaliação quer indagar;

-

manter e orientar a participação dos integrantes da instituição para a
construção do conhecimento gerado na avaliação;

-

organizar e discutir os resultados da autoavaliação institucional com a
comunidade acadêmica e promover publicações das experiências;

-

elaborar relatórios parciais e finais;

-

socializar 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 socioculturais e de investigação científica têm para
os atores (corpos docente, discente, técnico-administrativo e de gestores), nos
ambientes administrativo/acadêmicos da Universidade.
A avaliação consiste numa construção social. É na cultura que as pessoas se
encontram como atores, nela se modificam, crescem à medida que aprendem mais
sobre elas próprias e sobre a comunidade. São as realidades múltiplas e não uma
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realidade única que interessam ao investigador qualitativo (no caso, o avaliador), sendo
também, o resgate do processo social geral que surge nos contextos particulares de
grande importância para gerar a descrição e a compreensão dos fenômenos.
Segundo a tradição weberiana, a investigação qualitativa consiste na
compreensão interpretativa das interações humanas.
A realidade é socialmente construída e a investigação (avaliativa) necessita
basear-se, então, em fundamentos teóricos e de resultados anteriores como um
cenário capaz de fornecer estratégias para dirigir o estudo e fazer interpretações dos
novos resultados.
Os conceitos-chave “significado”, “compreensão” e “definição da situação”
associados, respectivamente, às abordagens de “processo”, “práticas” e “construção
social”, são as bases metodológicas escolhidas para a primeira fase deste projeto.
Portanto, nesse sentido, o projeto apoia-se em uma vertente na metodologia
fenomenológica, para a investigação qualitativa que, espera-se deva ser natural, não
intrusiva, nem ameaçadora.
Dentre as características eleitas para o projeto de avaliação, em um percurso de
investigação fenomenológica, atentou-se para Bogdan & Biklen (1994) ao proporem
que este tipo de investigação deve começar com o silêncio. O silêncio é uma tentativa
de captar a realidade que se quer estudar. Em seguida, recomendam que a relação
entre os atores deve dar-se com empatia, ênfase na confiança e igualdade, bem como
o plano deve ser progressivo, flexível, geral, onde aparecerão propostas de
investigação, determinação da amostra e qualidade dos dados (descritivos,
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 estatísticos adequados.
Design, estratégias e instrumentos de operacionalização do projeto
O Projeto edifica-se, simultaneamente, sob três pilares: um consiste na
investigação documental, outro consiste em trabalho de campo e, finalmente, outro, na
construção de matriz conceitual sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional.

Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2012

16

A investigação documental refere-se a levantamento, análise e interpretação de
todo acervo documental registrado na Instituição que seja de interesse ao Projeto de
Autoavaliação.
O trabalho de campo refere-se à interação com atores, que ocorre através da
observação, da observação participante, das entrevistas, questionários e reuniões de
avaliação pelos integrantes do processo avaliativo.
A matriz conceitual foi elaborada a partir das correntes teóricas que tratam do
intermezzo entre modernidade e pós-modernidade na cultura e educação, democracia
e globalização.
A estratégia de operacionalização contempla:
-

discussão pela CPA e Reitoria, quanto à viabilização técnica de execução
do projeto proposto.

-

definição das dimensões específicas a serem incorporadas junto àquelas
indicadas pela CONAES.

-

seminários para capacitação dos grupos de trabalho para condução dos
processos de leitura investigativa de documentos já existentes e coleta de
dados.

-

reuniões com gestores para esclarecimentos e sensibilização quanto à
necessidade de avaliação e sua importância no planejamento estratégico
institucional.

-

atuação de profissional responsável pelos procedimentos de coleta,
organização e tratamento estatístico de informações.

-

desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramenta online pela Unoeste
para aplicação de questionários e análise de dados - Sistema de
Avaliação (SAV).

-

delineamento de um plano estratégico de operacionalização da
investigação dos indicadores de potencialidades e fragilidades nas
dimensões consideradas na autoavaliação institucional da UNOESTE;

-

discussão do plano com a Reitoria e representantes de cursos e setores
institucionais.

-

análise investigativa de documentos específicos de cada dimensão;

-

formulação de instrumentos de avaliação específicos para segmentos da
comunidade acadêmica.
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-

articulação e aplicação dos instrumentos de coleta de informações.

-

elaboração de relatórios estatísticos conclusivos para cada dimensão.

-

socialização dos resultados ao corpo técnico-administrativo, corpo
docente, corpo discente e representantes do CanAL (Canal do Aluno
instituído pela Portaria nº27, de 28/11/2012 – Reitoria).

-

reuniões para discussões e debates sobre as interpretações dos
resultados.

-

ações imediatas e propostas futuras em função dos resultados.

-

encaminhamento à CPA, pelos segmentos envolvidos no processo de
avaliação, de documentos sistematizados constando as potencialidades,
pontos que requerem melhorias, ações imediatas, ações propostas
futuras e observações quando necessárias.

-

socialização dos resultados do processo de avaliação interna e das
avaliações do INEP/MEC, junto à comunidade acadêmica.

-

acompanhamento do desenvolvimento institucional.

c) Recursos
Humanos
Para execução do projeto de Autoavaliação, a Unoeste conta com:
-

integrantes da Comissão Própria de Avaliação;

-

assessoria por integrantes do corpo técnico-administrativo;

-

diretores, coordenadores e chefes dos segmentos acadêmicos, técnicos e
administrativos;

-

representantes do CanAL (CanAL);

-

grupos de trabalho constituídos de acordo com os segmentos acadêmicos
e as dimensões a serem avaliadas;

-

profissionais para suporte de planejamento e análise estatística; e

-

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).
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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.
Operacionais
Microsoft Office (2010).
Aperfeiçoamento da ferramenta online pela Unoeste para aplicação de
questionários e análise de dados - Sistema de Avaliação (SAV).
d) Cronograma
Cronograma de Atividades – CPA/2012
Objetivo Geral
Coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição que possibilite uma permanente
atitude de tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social.
Atividade
Acompanhamento das ações institucionais previstas no PDI

Período
Processo contínuo

Avaliação das ações institucionais previstas no PDI 2008/2012

Processo contínuo

Participação no processo de atualização do PDI/PPI para o quinquênio 2013 Março a Dezembro
2017
Construção do Relatório de Autoavaliação Institucional/2011 a ser encaminhado
30 de março
ao INEP
Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e
Processo contínuo
externa e encaminhamento de recomendações aos cursos de graduação e pósgraduação e setores envolvidos
Relatórios parciais do processo de autoavaliação institucional
Processo contínuo
Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a
Processo contínuo
comunidade acadêmica
Acompanhamento dos resultados do ENADE/2010 constantes dos relatórios
Fevereiro
circunstanciados divulgados às IES em janeiro/2012 e ENADE/2011
Apoio aos cursos participantes do ENADE 2012

Processo contínuo
Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional interna
e seus respectivos prazos:
Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os
Processo contínuo
momentos do processo de autoavaliação institucional
Avaliação do docente pelo discente (cursos)
A definir
Autoavaliação Docente
A definir
Perfil do Ingressante 2012/1

1º semestre
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Perfil do Ingressante 2012/2

2º semestre

Avaliação Institucional pela Comunidade Externa

2º semestre

Perfil do Egresso

Processo contínuo

Avaliação Institucional Interna

1º semestre

Boletins

Processo contínuo

Participação da CPA no ENEPE/2012 - Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unoeste
Promoção de atividades de meta-avaliação para exame crítico das experiências
de avaliação concluídas
Apoio à Instituição/Cursos nos momentos de avaliação externa in loco para fins
de regulação

Outubro
Em definição
Agenda do
INEP/MEC

5. PROCEDIMENTOS DE COLETA, ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Para a aplicação dos instrumentos de avaliação, a CPA adota a utilização de um
sistema online de aplicação de questionários, via utilização de formulários eletrônicos.
Os resultados das avaliações são analisados com o auxílio de ferramentas
computacionais e procedimentos estatísticos. O sistema online de avaliação (SAV) foi
desenvolvido internamente pela equipe do departamento de WEB da UNOESTE,
refletindo as reais necessidades e particularidades institucionais.
Os acessos ao sistema online de preenchimento dos questionários ocorrem sem
a identificação dos respondentes, acreditando-se que esse procedimento contribui com
o nível de fidedignidade das respostas dos atores envolvidos. Para isso, são geradas
senhas aleatórias para os participantes dos diferentes momentos de avaliação,
permitindo apenas uma única participação em cada avaliação. Assim, o acesso é
controlado, de forma que apenas aqueles que possuem as senhas acessem o sistema.
Uma vez finalizada a participação do respondente, a senha não pode mais ser
utilizada, evitando vários preenchimentos da avaliação por um mesmo indivíduo, o que
contribui para a credibilidade dos resultados.
Cada senha é impressa e colocada em um envelope que também contém uma
breve carta com explicação sobre os objetivos, procedimentos, prazos e endereço
eletrônico de acesso ao respectivo instrumento de avaliação. Esses envelopes são
devidamente lacrados e separados em grupos de acordo com os cursos/setores aos
quais, posteriormente, são encaminhados. Cada diretor/coordenador de curso, ou
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chefe de setor, recebe uma carta com explicações sobre a avaliação em andamento e
orientações sobre os procedimentos a serem adotados para a entrega dos envelopes
que fica sob responsabilidade do mesmo. Daí então, cada responsável encaminha-se
às salas de aula do respectivo curso, ou setor, explica sobre os objetivos e
procedimentos da avaliação e entrega, aleatoriamente, os envelopes aos respondentes
com senha e carta explicativa.
Geralmente, os participantes são orientados a utilizar os laboratórios de
informática da UNOESTE, porém, por tratar-se de um sistema acessível via internet, foi
possível a participação dos mesmos a partir de outros pontos de acesso à Web, até
mesmo de seus computadores pessoais.
Ao acessar o endereço eletrônico indicado no envelope, os participantes inserem
a senha anônima de avaliação e preenchem o instrumento de autoavaliação
institucional. Após o término do preenchimento, o sistema exibe uma mensagem de
agradecimento e informa que o questionário foi preenchido e enviado com sucesso.
Para as participações dos professores e funcionários, em questionário
específico, são adotados os mesmos procedimentos para garantia do anonimato.
Esse procedimento de anonimato dos respondentes requer alguns cuidados
especiais, porém agrega fidedignidade às respostas e tem sido muito bem sucedido.
Outro dado que revela a importância do anonimato tem sido o alto índice de
participantes nas questões do tipo texto (abertas). Nota-se que os respondentes
sentem-se confortáveis e seguros para inserir seus comentários, alguns, inclusive, com
textos relativamente extensos e críticos.
Encerrada a fase da coleta de informações via SAV, a CPA elabora os relatórios
individuais por curso e por setor com adequado tratamento estatístico, considerando-se
as dimensões que compõem o processo de autoavaliação. Esses relatórios individuais
e os gerais (por área ou toda UNOESTE) são encaminhados aos coordenadores,
diretores e chefes/responsáveis de setores para apreciação, sugestões e tomada de
decisões no ambiente de sua responsabilidade, com recomendações para sua
utilização como apoio na gestão do curso/setor/departamento.
As coordenações de cursos, bem como, os chefes/responsáveis por: Rede de
Bibliotecas, Departamento de Web, Laboratórios de Informática, Laboratórios Gerais e
Específicos, Atividades Físicas, Atividades Culturais, Pró-reitoria de Extensão e Ação
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Comunitária, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Marketing, Recursos
Humanos, SAA e Tesouraria, recebem os relatórios específicos com as respostas
pertinentes a esses departamentos/setores, os quais subsidiarão reuniões com
discussões e debates entre todos os envolvidos em cada departamento/setor,
favorecendo a tomada de decisões para a constante melhoria na qualidade dos
serviços oferecidos.
A CPA, então, solicita que cada coordenador de curso de graduação envie
relatório com informações quanto à divulgação dos resultados da avaliação junto ao
corpo docente, colegiado de curso, núcleo docente estruturante, corpo discente e corpo
técnico administrativo; a quantidade de participantes; mecanismos de acesso ao
questionário na internet; utilização de laboratórios de informática para o preenchimento
do questionário; e também quanto à leitura e interpretação dos relatórios
encaminhados,

incluindo

indicações

de

ações

prioritárias

para

o

constante

aperfeiçoamento do curso, frente aos resultados da avaliação referida.
III. DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA
1. AVALIAÇÕES INTERNAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2011/2012
Contemplando as dimensões do SINAES, as avaliações planejadas e realizadas
internamente abrangeram os setores da Instituição, tanto acadêmicos quanto
administrativos, tendo sido seus resultados socializados, analisados e discutidos,
indicando e produzindo ações de gestão para a garantia da qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão.
As avaliações foram realizadas online, por meio de sistema de avaliação próprio
desenvolvido na Instituição.
A tabela abaixo apresenta as avaliações internas realizadas pela CPA no 2º
semestre de 2011 e 2012, estando os respectivos questionários e modelos utilizados
disponibilizados na instituição.
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Avaliações – 2011/2012

Participações
803 respostas - 71%
Total - 1124 alunos
351 respostas - 45%
Total - 772 docentes

2011 - 2º semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes
2011 - 2º Semestre - Levantamento das Necessidades Didáticas
e Pedagógicas do Professor
2011 - 2º Semestre - Questionário do Núcleo Institucional de
Pesquisas Multidisciplinares - NIPEM

332 respostas - 29%
Total - 1124 alunos
164 respostas - 21%
Total - 772 docentes

2011 - 2º Semestre - Avaliação de Cadeiras Ergonômicas
(Laboratórios de Informática - Campus I)

196 respostas

2011 - 2º Semestre - Pesquisa para Identificação de Interesse em
Cursos de Especialização (pós-graduação)
2011 - 2º Semestre - Avaliação do ENEPE
2012 - 1º Semestre – Avaliação das ações propostas no PDI 2008/2012 para a sua atualização.
2012 - 1º Semestre - Avaliação do IV ENPED - Encontro
Pedagógico dos Docentes da Unoeste.
2012 - 1º Semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes
2012 - 1º Semestre - Avaliação Institucional Interna – Docentes
2012 - 1º Semestre - Avaliação Institucional Interna - Alunos
(Graduação)
2012 - 1º Semestre-Avaliação Institucional Interna-Alunos (PósGraduação-Stricto Sensu)
2012 - 1º Semestre - Percepção dos Egressos - Mestrado em
Educação - CPA
2012 - 1º Semestre - Perfil do Ingressante - Mestrado em
Educação - CPA

683 respostas
581 respostas
525 Participações - Unoeste
56 - Outras Instituições
Grupos de trabalho por
dimensão - SINAES
271 respostas - 37%
Total - 734 docentes
2.402 respostas - 75%
Total - 3.208 alunos
534 respostas - 73%
Total - 734 docentes
3233 respostas - 53%
Total - 6137 - alunos
89 - respostas - 56%
Total - 158 alunos
30 respostas
23 respostas
660 respostas - 79%
Total - 839 alunos

2012 - 2º Semestre - Perfil dos Alunos Ingressantes
2012 - 2ª Semestre - Avaliação - Especialização - Docente e
Discente
2012 - 2º Semestre - CPA - Avaliação ENEPE

156 respostas
729 respostas
698 Participações - Unoeste
31 - Outras Instituições

2012 - Percepção dos Mestrandos em Educação - CPA

16 respostas

Além das avaliações internas apresentadas na tabela acima, cujos resultados
encontram-se disponibilizados na instituição, a CPA apoiou processos de avaliação
desenvolvidos por setores específicos e cursos da Instituição, bem como, coordenou o
processo de avaliação do alcance das ações previstas no PDI 2008-2012, para a
propositura de metas, objetivos e ações a constarem do PDI 2013-2017.
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2. AVALIAÇÕES EXTERNAS
Foram também considerados, para a indicação de ações de melhoria, os
resultados das avaliações externas: in loco e ENADE, conforme apresentado:

2.1 Avaliação dos Cursos de Graduação
2011 - 2º semestre
- Avaliações externas in loco para efeito de reconhecimento:
Período
01/08 a 04/08

Curso

Conceito

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da

5

Tecnologia da Informação
03/08 a 06/08

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo

4

14/08 a 17/08

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio

5

17/08 a 20/08

Curso Superior de Tecnologia em

5

Redes de

Computadores

- Avaliações externas in loco para efeito de renovação de reconhecimento:
Período
06/11 a 09/11

Curso
Bacharelado em Enfermagem

Conceito
3

2012
- Avaliações externas in loco para efeito de reconhecimento:
Período

Curso

Conceito

27/02 a 01/03

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

3

13/05 a 16/05

Química Bacharelado

4

- Avaliações externas in loco para efeito de renovação de reconhecimento:
Período
07/11 a 10/11

Curso

Conceito

Curso Superior de Tecnologia em Design de

4

Interiores
03/10 a 06/10

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
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2.2 Avaliação ENADE/2011
INFORMAÇÕES DAS ÁREAS AVALIADAS
INDICADORES INSTITUCIONAIS
271

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA

UNOESTE

IGC: 3

2011

INDICADORES DE CURSO
CURSO

CONCEITO
CPC
ENADE

ARQUITETURA E URBANISMO

3

4

TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

5

5

MATEMÁTICA – LICENCIATURA

3

4

LETRAS – LICENCIATURA

4

4

FÍSICA – LICENCIATURA

2

4

QUÍMICA – LICENCIATURA

2

3

BIOLOGIA – BACHARELADO

2

3

BIOLOGIA – LICENCIATURA

3

4

PEDAGOGIA – LICENCIATURA

4

4

HISTÓRIA – LICENCIATURA

3

4

GEOGRAFIA – LICENCIATURA

3

4

FILOSOFIA – LICENCIATURA

4

SC

EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA

4

4

COMPUTAÇÃO – BACHARELADO

5

5

COMPUTAÇÃO – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

5

5

ENGENHARIA (GRUPO I) – ENGENHARIA CIVIL

2

4

ENGENHARIA (GRUPO VII) – ENGENHARIA AMBIENTAL

2

4
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IV - ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, COM
INDICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES INSTITUCIONAIS
Os resultados dos processos de avaliação institucional interna de 2011/2012,
bem como os das avaliações externas conduzidas conforme ciclo Sinaes no período,
foram analisados criticamente pelos cursos e setores, gerando as potencialidades e
fragilidades indicadas no Anexo B.

V - PROPOSTAS DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COMO SUBSÍDIO
AO PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA

Após discussão pela CPA e por integrantes dos cursos/setores envolvidos, das
potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos resultados dos processos de
avaliação institucional interna, bem como das avaliações externas e, também,
considerando-se o momento institucional de atualização do PDI, foram propostas as
ações de melhorias por curso/setor (Anexo C), visando a sua incorporação no
planejamento da gestão acadêmico-administrativa.
Analisadas, coletivamente, as ações de melhorias apresentadas no Anexo C,
num momento institucional de revisão do PDI, chegou-se à indicação das metas
institucionais, abaixo relacionadas, conforme as dimensões SINAES, como elemento
balizador do processo decisório da gestão acadêmico-administrativa.
1. A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
UNOESTE
-

Avaliação contínua do grau de conhecimento e apropriação do PDI
pela comunidade acadêmica, com análise de resultados.

-

Ampliação da divulgação e a discussão sobre a Missão e os objetivos,
metas e ações do PDI com a comunidade acadêmica.

-

Acompanhamento do desenvolvimento das ações propostas no PDI
para o período.
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2. O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO
2.1 Ensino de Graduação
- Inclusão e desenvolvimento das características de flexibilização curricular e
interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos.
- Manutenção da qualidade no oferecimento de cursos de graduação, tendo em
vista os instrumentos nacionais de avaliação superior.
- Reavaliação e reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação, visando à formação da cidadania de profissionais comprometidos
com o humanismo, a inclusão e a responsabilidade social e ambiental.
- Fortalecimento de programas institucionais de nivelamento e apoio aos
discentes, pela oferta extraclasse de cursos e oficinas para ampliação de
suas competências e habilidades.
- Ampliação gradativa do uso de ferramentas, técnicas e informações
disponibilizadas pelas novas tecnologias nos processos de ensino e
aprendizagem.
- Ampliação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto
sensu) e de extensão (curta e longa duração), presenciais e a distância, e de
remanejamento de vagas entre os cursos de graduação.
- Ampliação das relações interinstitucionais entre cursos de Graduação dentro
e fora do país.

2.1.1 Ensino a Distância
- Execução do Plano de Gestão do NEAD/UNOESTE.
- Implantação de cursos de graduação na modalidade a distância.
- Ampliação da abrangência institucional em EaD.
- Desenvolvimento da modalidade a distância em atividades inerentes à
graduação (nivelamento, dependência e semipresencialidade).
- Ampliação gradativa do uso, pelos docentes e discentes, das tecnologias de
informação e comunicação como apoio ao processo de ensino e
aprendizagem.
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- Estabelecimento de convênios e parcerias para oferta de cursos a distância.
- Fortalecimento da participação do NEAD nos espaços de integração com as
pró- reitorias e coordenações de cursos de graduação e pós-graduação.

2.2 Ensino de Pós-Graduação
- Ampliação da qualificação dos docentes permanentes dos cursos de pósgraduação stricto sensu.
- Ampliação da participação da pós-graduação stricto sensu nas discussões e
ações voltadas para a inserção social.
- Ampliação das relações interinstitucionais entre programas/cursos de pósgraduação dentro e fora do país.
- Ampliação da qualificação do corpo discente da pós-graduação stricto sensu.
- Consolidação e ampliação do número de cursos da pós-graduação stricto
sensu.
- Ampliação e fortalecimento da pós-graduação lato sensu.

2.3 Pesquisa
- Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa nas graduações.
- Estimulação do cadastramento de novos projetos de iniciação científica
oriundos da graduação e da pós-graduação lato sensu.
- Ampliação dos convênios e parcerias com instituições de pesquisa nacionais
e internacionais.
- Melhoria do suporte geral para realização de pesquisa.
- Valorização dos professores pesquisadores.
- Garantia da ética e integridade da pesquisa institucional.
- Garantia de condições de segurança ambiental e salubridade na realização
das pesquisas.
- Fortalecimento das Revistas Colloquium.
- Estabelecimento de critérios e indicadores de produtividade para a avaliação
dos pesquisadores e da pesquisa institucional.
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- Estimulação da participação de professores pesquisadores da graduação em
cursos de metodologia e redação científica, visando à qualificação dos
projetos.
- Qualificação dos pareceristas, visando à melhoria da qualidade das
avaliações dos trabalhos submetidos.
- Promoção da pesquisa intercursos e entre a graduação e pós-graduação.
- Aprimoramento do Sistema Gestor de Pesquisa da CCPq, visando a ajustes
da sua estrutura, facilitação e agilização de seu uso.
- Conscientização dos discentes de graduação sobre a importância da sua
participação em projetos de iniciação científica.
- Divulgação ampla das pesquisas realizadas na instituição.
- Estímulo à maior aproximação da comunidade científica institucional com a
demanda do setor produtivo, com vistas ao empreendedorismo e à
capacidade competitiva.
2.4 Extensão
- Incentivo ao desenvolvimento de projetos e atividades de extensão por meio
da proposição de Programas Interdisciplinares que contemplem várias áreas
do conhecimento, podendo abranger diversos cursos de graduação e pósgraduação que se envolvam em uma mesma temática.
- Ampliação de oferta e divulgação de cursos de extensão/aperfeiçoamento e
outros de curta duração que visem ao fortalecimento da formação continuada
e extraclasse.
- Fortalecimento da integração da extensão com o ensino e a pesquisa por
meio da capacitação de docentes e discentes da Universidade para incentivo
à produção científica e participação em programas de intercâmbio nacional e
internacional.
- Estimulação do desenvolvimento de trabalhos de conclusão dos cursos de
graduação (TCCS) vinculados à extensão.
- Fortalecimento da integração entre PROEXT/PRPPG e PROACAD na gestão
do CENTEC – Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e Tecnologia
Sucroalcooleira.
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- Divulgação dos resultados das ações extensivas, para ciência da comunidade
interna e externa e avaliação do cumprimento da inserção social pela
Universidade.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
- Atendimento às expectativas atuais e potenciais, de sustentabilidade e
desenvolvimento da sociedade, por meio de ações pedagógicas que
garantam a formação de profissionais qualificados, técnica e eticamente
comprometidos com resultados sociais.
- Manutenção e criação de instrumentos que garantam os aspectos éticos,
assegurando que os seus resultados tragam benefícios à sociedade.
- Socialização do conhecimento produzido pela universidade, dentro de
princípios éticos, legais e metodológicos adequados, estimulando ações
extensivas de desenvolvimento social, a curto e médio prazo, nas diversas
áreas de conhecimento.
- Promoção de ações administrativo-acadêmicas por integrantes do corpo
social da instituição, baseadas em normas e procedimentos que garantam
sua efetividade, atendendo demandas imediatas externas, em conformidade
com o espírito das disposições legais da sociedade brasileira.
- Intensificação do processo de formação da autocrítica e da transparência na
gestão institucional perante a sociedade.
- Avaliação contínua para desenvolvimento efetivo de ações e determinação de
espaços, que garantam a valorização da convivência universitária.

4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
- Aprimoramento da comunicação com a sociedade.
- Reestruturação do Departamento de Comunicação (Marketing) e alguns dos
serviços oferecidos para que supram as necessidades do mercado e da
Unoeste.
- Aprimoramento do relacionamento com os públicos interno e externo.
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5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
- Atualização do Estatuto, do Regimento Geral e dos Regulamentos dos Planos
de Carreira.
- Políticas de Capacitação Profissional.
- Otimização da infraestrutura.
- Padronização de Procedimentos Administrativos/Acadêmicos.
- Fortalecimento das relações internas e externas.
- Criação de uma central de informações institucionais.
- Criação de departamento de marketing institucional junto ao departamento de
comunicação.
- Acompanhamento contínuo da execução do PDI.
- Estabelecimento de políticas institucionais para ampliação de benefícios
indiretos.
- Integração das Pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão para atribuição
de horas (pesquisa/extensão) nos cursos de graduação.
- Ampliação dos recursos e suporte em geral para a Pós-graduação stricto
sensu/pesquisa.

6. INFRAESTRUTURA

6.1 Infraestrutura Física
- Atualização contínua de todos os dados cadastrais de infraestrutura física da
Unoeste.
- Atendimento às necessidades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão,
para

o

desenvolvimento

didático-pedagógico

dessas

atividades,

disponibilizando uma infraestrutura física adequada para tal.
- Desenvolvimento de um plano de Comunicação Visual para os Campi I e II da
Universidade.
- Melhoria da segurança na Instituição.
- Adequação das salas de aula e auditórios.
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- Projeto para construção de anfiteatro/auditório com capacidade para até 1000
pessoas no Campus II.
- Criação de um plano de construções e adequações da infraestrutura física
para atendimento das demandas acadêmicas.

6.2 Biblioteca
- Ampliação do acervo virtual e impresso da Rede de Bibliotecas.
- Melhoria da estrutura física e de TI da Rede de Bibliotecas.
- Aperfeiçoamento para acessibilidade para cadeirantes.
- Ampliação da equipe de profissionais da Rede de Bibliotecas.
- Ampliação da participação da representação da Rede de Bibliotecas nos
colegiados da instituição.
- Melhoria dos meios de comunicação com clientes da Rede de Bibliotecas.

6.3 Tecnologia da Informação
- Estabelecimento de um plano de otimização de infraestrutura de TI.
- Estabelecimento/implantação de um plano de capacitação do corpo técnicoadministrativo.
- Utilização de boas práticas de governança de TI.
- Ampliação gradativa do uso, pelos docentes e discentes, de técnicas e
informações disponibilizadas pelas novas tecnologias, nos cursos de
graduação e pós-graduação, como ferramentas de ensino/aprendizagem.

6.4 Laboratórios
-

Melhoria do suporte geral dos laboratórios para realização de pesquisas e
de atividades didáticas.
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7.

AVALIAÇÃO

E

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
- Avaliação para planejamento, implementação e gestão de ações pedagógicas
e administrativas, tendo em vista os padrões de qualidade do ensino,
pesquisa e extensão e de suas articulações.
- Garantia das condições necessárias para a continuidade da atuação da CPA.
- Desenvolvimento de estratégias e políticas de acompanhamento de
informações e investigação quanto às causas de evasão.
- Expansão da publicização dos resultados dos processos de avaliação
institucional.
- Realização de meta-avaliação (da Avaliação Institucional).
8. 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.
- Fortalecimento do Canal do Aluno – CanAL, como forma de promoção da
cultura do relacionamento com os discentes.
- Acompanhamento dos Programas de Bolsas estendidas aos alunos:
Programa Interno de Bolsas; FIES; PROUNI; instituições conveniadas; Escola
da Família.
- Acompanhamento das ações da Assessoria para Relações Interinstitucionais
(estágios, intercâmbios).
- Aperfeiçoamento da divulgação do calendário Escolar a todos os segmentos
da comunidade universitária.
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- 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, bem como estrutura à incubadora existente.
- Reforço de incentivo à participação dos estudantes em projetos científicos
com os docentes e ações extensionistas.
- Aperfeiçoamento do mecanismo de análise de dados sobre egressos.
9. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Os resultados das últimas avaliações institucionais internas e os das avaliações
externas

(recredenciamento

da

Universidade-2009;

avaliação

dos

cursos

de

Graduação e Pós-graduação stricto sensu; ENADE/CPC) afirmam que os propósitos de
qualidade no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, integrados de forma
sistêmica, têm demonstrado significativa melhoria institucional e alcance de sua Missão
declarada.
No orçamento plurianual da Associação Prudentina de Educação e CulturaAPEC, mantenedora da Unoeste, são previstos recursos alocados ao ensino, à
pesquisa, à extensão e à gestão, seguindo um critério interno de distribuição, que leva
em consideração a performance e o desempenho das unidades acadêmicas, a partir de
seus projetos. Esses recursos financeiros são captados das mensalidades dos alunos
de graduação e pós-graduação; serviços e taxas; de agências externas de fomento
(FAPESP,

CNPq),

apoio

de

empresas

privadas

parceiras

e

órgãos

não

governamentais.
Os recursos captados, destinados ao ensino, pesquisa, extensão e gestão, são
aplicados em folhas de pagamentos de pessoal, investimentos institucionais e demais
despesas contraídas. A revisão de aplicação dos recursos financeiros acompanha o
processo de desenvolvimento institucional, no atendimento às necessidades para o
cumprimento dos objetivos, metas e ações previstas no PDI.
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VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório de autoavaliação institucional reflete o trabalho integrado da
Comissão Própria de Avaliação com a Reitoria, as Pró-Reitorias, os cursos e os setores
próprios da Instituição.
Nas reuniões da CPA os resultados dos processos de avaliação interna,
combinados com os da avaliação externa, são objeto de análises, reflexões e
proposições, para a sua incorporação no planejamento da gestão acadêmicoadministrativa, conforme demonstrado neste relatório.
Claro está que o trabalho da CPA, integrado com as propostas de
desenvolvimento da Instituição, acompanha e monitora a efetivação das ações
acadêmicas e de gestão, sempre com um olhar avaliativo crítico e formativo.
A CPA desenvolve um trabalho ético, consciente, operacional e integrado,
investindo

continuamente

na

sensibilização

dos

integrantes

da

comunidade

universitária para o seu envolvimento total no percurso da autoavaliação institucional. 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 no sentido de que todos os
atores se coloquem em um processo de reflexão e autoconsciência institucional é
objetivo da CPA. Para o alcance deste, a CPA conta com o apoio dos gestores da
instituição no desenvolvimento dos seus trabalhos com a perspectiva de melhoria
institucional.
Este relatório, como os anteriores, assim que enviado ao INEP, via e-MEC, será
objeto de ampla divulgação na IES no endereço:
- http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/Relatorios.aspx
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ANEXOS

Autoavaliação Institucional CPA/UNOESTE - 2012

ANEXO A
Boletins – CPA
2012

BOLETIM – CPA
Número 8 - junho de 2012

CPA - O que é isso
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivos:
 coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição;
 acompanhar os processos externos de avaliação conduzidos pelo INEP/MEC; e

 prestar contas de suas atividades às instâncias superiores do MEC, e da Instituição apresentando relatórios, pareceres e,
eventualmente, recomendações para a (re) definição e implementação das políticas e ações acadêmicas.

Processo de atualização do PDI 2008 – 2012
A Comissão Própria de Avaliação está participando,
ativamente, neste ano de 2012, do processo de atualização do
atual PDI/Unoeste (Plano de Desenvolvimento Institucional)
para o quinquênio 2013 – 2017.
Representantes dos diferentes segmentos da Unoeste estão
participando desse processo, em grupos de trabalho relativos a
(ao): Ensino, Pesquisa, Extensão, Organização e Gestão,
Responsabilidade Social e Ambiental, Comunicação,
Infraestrutura,
Avaliação
e
Acompanhamento
do
Desenvolvimento Institucional, Sustentabilidade Financeira.
Os trabalhos dos grupos tiveram início em abril do corrente
ano, com encerramento previsto para novembro com as
propostas dos Objetivos, Metas e Ações da Unoeste para o
quinquênio 2013 – 2017.



A CPA organizou e aplicou no primeiro
semestre de 2012, instrumentos de avaliação
com as seguintes participações:

Avaliação Institucional Interna Docentes, de 04 a 22 de maio, com participação
de 534 docentes, correspondendo a 73% do total
de professores.

Avaliação Institucional Interna Alunos (Graduação), de 14 de maio a 06 de
junho, com participação de 3.233 alunos,
correspondendo a 53% da amostra aplicada.

Avaliação Institucional Interna - Alunos
(Pós-Graduação - Stricto Sensu), de 30 de maio a

O que é PDI
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, elaborado para
um período de 05(cinco) anos, é o documento que identifica a
Instituição de Ensino Superior, no que diz respeito à sua
filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura
organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve
e/ou pretende desenvolver.

16 de junho, com participação de 89 alunos,
correspondendo a 56% do total dos alunos
regulares.

Avaliação do Perfil do Ingressante, de 07
a 20 de março, com participação de 2.402 alunos,
correspondendo a 75% do total de ingressantes
no 1º semestre de 2012.

Avaliação do IV ENPED - Encontro
Pedagógico dos Docentes da Unoeste, de 8 a 18
de fevereiro, com participação de 261
professores, sendo por área: 26 professores das
Agrárias, 21 das Engenharias, 28 da informática,
31 das Licenciaturas, 107 da Saúde e 48 das
Sociais Aplicadas.

A CPA encaminhou aos gestores dos cursos
(graduação e pós-graduação) e aos setores
envolvidos, os resultados das avaliações
indicadas acima, para conhecimento, análise
crítica e planejamento de ações destinadas à
superação das dificuldades e ao aprimoramento
institucional.
Esses resultados também subsidiam, em
paralelo, o trabalho de atualização do PDI.


A CPA encaminhou, eletronicamente, em 30 de
março de 2012, ao Ministério da Educação, o
Relatório de Autoavaliação Institucional da
Unoeste/2011,
com
as
potencialidades,
fragilidades e as ações de melhoria institucional,
em cada dimensão do SINAES (Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior), conforme os
resultados
dos
processos
de
avaliação
coordenados pela CPA.
Para conhecê-lo, acesse o link:
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/docu
mentos/Relatorio-MEC-2011.pdf

Avaliação Externa do MEC - 2012
Para efeito de Reconhecimento:


Química – bacharelado recebeu conceito 4, que
significa “MUITO BOM”.

Novo Aprender UNOESTE

O novo sistema, já disponível
desde o início do 1º semestre de 2012, continuará
com a denominação Aprender Unoeste. Quem já
está utilizando pode notar várias outras funções e
facilidades que não eram ofertadas pelo sistema
anterior. O acesso ao novo Aprender Unoeste
pode ser realizado a partir das Informações
Acadêmicas dos estudantes e dos professores. A
CPA acompanha a Pesquisa de Opinião sobre o
Novo Aprender Unoeste que está em andamento
no SAV - até 30 de junho.

Treinamento de Funcionários

Inovação constante, qualidade no
atendimento e resolução dos problemas de sua
clientela. Estes são alguns dos objetivos que
integram a missão da Unoeste e contemplam o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
universidade. Para cumprir suas metas, a
instituição desenvolve ações como o Treinamento
de Funcionários, organizado pelo setor de
Recursos Humanos e viabilizado pela Reitoria.

Portarias de Reconhecimento:




Design de Produto - Superior de Tecnologia,
reconhecido pela Portaria MEC nº 118,
27/06/2012.
Filosofia - reconhecido pela Portaria MEC nº 24, de
12/03/2012.

As inscrições para o ENEPE - Encontro
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste,
estão abertas e podem ser efetuadas via site da
Unoeste até o dia 10 de setembro. O ENEPE
acontecerá de 22 a 25 de outubro de 2012.

Renovação de Reconhecimento:
 Agronomia, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina Veterinária, Nutrição, Zootecnia e
Radiologia - Portaria MEC nº 1, de 06/01/2012.

Participam do ENADE/2012 os cursos
da Unoeste: Administração, Ciências Contábeis,
Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e
Propaganda), Direito, Gestão Comercial, Psicologia e
Turismo. As inscrições para a prova vão do dia
16/07/2012 ao dia 17/08/2012.
Devem ser inscritos os ingressantes e os concluintes
dos cursos citados. Participam da prova, no dia 25
de novembro, às 13 horas, os concluintes dos
citados cursos.
Saiba mais junto à Coordenação do seu Curso.

Parabéns ALUNOS da UNOESTE

Na 16ª Gincana de Calouros da Unoeste,
foram arrecadados pelos alunos 4.673 litros de leite,
entregues a entidades filantrópicas.

A Unoeste participou da 8ª
Jornada Regional do Semesp - Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de São Paulo. O
evento aconteceu nos dias 26 e 27 de junho de
2012 e contou com palestras que compartilharam
informações indispensáveis para a gestão do
ensino superior.
Prêmios conferidos à UNOESTE - segundo trimestre
 Troféu Marco da Paz - conferido pela
Associação Comercial e Empresarial de
Presidente Prudente - ACEPP.
 Prêmio Top of Mind - conferido pela FACOPP.
 4º Prêmio ODM Brasil - Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
 Prêmio Top Educacional Mário Palmério conferido pela
Associação
Brasileira de
Mantenedores de Ensino Superior (ABMES).
 Parabéns alunos da Unoeste contemplados no
Programa Ciência sem Fronteiras.

Prepare-se:

BOLETIM – CPA
Número 9 - novembro de 2012

CPA - O que é isso
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivos:
 coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição;
 acompanhar os processos externos de avaliação conduzidos pelo INEP/MEC; e
 prestar contas de suas atividades às instâncias superiores do MEC e da Instituição, apresentando
relatórios, pareceres e, eventualmente, recomendações para a (re)definição e implementação das
políticas e ações acadêmicas.
www.unoeste.br/cpa

Processo de atualização do PDI 2008 – 2012
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Unoeste – PDI, está em processo de atualização para o
quinquênio 2013-2017, no que diz respeito a:
 missão institucional;
 objetivos, metas e ações; e
 estrutura organizacional.

CanAL – Canal do Aluno






CanAL: espaço dos alunos – um avanço para a melhoria dos cursos.
Alunos: conheçam os seus representantes do CanAL. Participem!!!
Objetivos do CanAL:
representar os anseios e as expectativas dos alunos do curso junto às instâncias superiores;
estreitar o espaço de comunicação e diálogo dos alunos com o Colegiado e Coordenação dos cursos, com
a CPA e com a Pró-Reitoria Acadêmica; e
atender a comunidade acadêmica, ouvindo e acompanhando os elogios, as reclamações e as sugestões
sobre o curso/instituição, encaminhando-os às instâncias superiores para decisões institucionais.

A CPA conduziu neste 2º semestre as seguintes avaliações internas:
Avaliação do Cursinho Semiextensivo, de 29 de agosto a 03 de setembro, com participação de 85 alunos,
correspondendo a cerca de 21% do total de alunos matriculados.
Avaliação do Perfil do Ingressante, de 27 de agosto
a 04 de setembro, com participação de 660 alunos,
correspondendo a cerca de 79% do total de
ingressantes no 2º semestre de 2012.

As últimas Avaliações do Perfil do
Ingressante têm demonstrado que os
alunos optam pelos Cursos da Unoeste
pela “Qualidade de ensino oferecida”.

Avaliação Institucional da pós-graduação (Lato Sensu) – Alunos, de 17 de setembro a 10 de novembro, com
participação de 87 alunos.
Avaliação Institucional da pós-graduação (Lato Sensu) – Docentes, de 17 de setembro a 10 de novembro,
com participação de 69 docentes.

Avaliação do ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, de 23 a 29 de outubro, com
729 respostas, sendo 623 participantes da UNOESTE e 106 participantes de outras instituições.
Avaliação da Percepção do Mestrando em Educação, de 21 de novembro a 06 de dezembro.
A CPA encaminhou relatórios com os resultados das avaliações realizadas aos setores responsáveis, para a
proposta de ações acadêmicas pertinentes. Cada curso/setor apresentou o seu Plano de Melhorias para o
próximo ano.

 Uma história de conquistas e transformações.
 Unoeste completa 40 anos oferecendo formação de qualidade. Em 40 anos, são mais de 70 mil profissionais
formados.
 Detentora do Prêmio Nacional “Cidadania sem Fronteiras”.
AVALIAÇÃO INEP/MEC
 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial recebeu conceito 5 (excelente)
Parabéns!!!
 O Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores recebeu conceito 4 (muito bom)
Parabéns!!!
ENADE/2012

Participação consciente e responsável na prova do Enade no dia 25/11/2012 de, aproximadamente, 554 estudantes
dos cursos selecionados da Unoeste.
1ª CORRIDA E CAMINHADA DA UNOESTE




Um mil e quinhentos participantes: Unoeste, Prudente e região.
Solidariedade demonstrada: arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis revertida a
entidades assistenciais.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
Professores e alunos solicitaram nas avaliações da CPA e foram atendidos:
 Oficinas para Formação Continuada dos Professores da Unoeste estão sendo desenvolvidas
neste 2º semestre, com o objetivo de aperfeiçoar o exercício da docência no ensino superior
propiciando aos professores o desenvolvimento de competências educacionais, didáticas e
metodológicas.
Realização: NEAD/NIDEP/PROACAD/PROEXT
Professora responsável: Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli (Mestre).
 Oficinas de Capacitação dos professores quanto ao uso do Aprender Unoeste com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento de novas práticas educacionais, a partir do aspecto práticoreflexivo do uso das tecnologias digitais no processo educativo.
Período: 2º semestre/2012
Realização: NEAD
Professor: faça seu agendamento pelo telefone – 3229 3260

BOLETIM – CPA
Edição Especial - dezembro de 2012

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da
Unoeste parabeniza os Cursos que participaram
do ENADE 2011.

Os resultados positivos dos cursos e da Universidade demonstram o trabalho
institucional integrado, comprometido e articulado entre professores, alunos,
funcionários, coordenadores, Pró-reitores e Reitoria.

CPC – Conceito Preliminar de Curso:
Ciência da Computação – 5
Sistemas de Informação – 5
Redes de Computadores – 5
Arquitetura e Urbanismo – 4
Engenharia Ambiental – 4
Engenharia Civil – 4
Ciências Biológicas (Licenciatura) – 4
Educação Física (Licenciatura) – 4
Física – 4
Geografia – 4
História – 4
Letras – 4
Matemática – 4
Pedagogia – 4
Ciências Biológicas (Bacharelado) – 3
Química (Licenciatura) – 3
Filosofia – 4 (ENADE) – sem CPC por não ter alunos ingressantes no ano.
Universidade do Oeste Paulista – IGC (Índice Geral de Cursos) = 3
O CPC – Conceito Preliminar de Curso é um conceito global do curso emitido pelo INEP/MEC,
composto pelos resultados de avaliação de diferentes variáveis dos cursos, quais sejam,
desempenho de estudantes (ENADE), infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e
corpo docente.
O CPC vai de 1 a 5, sendo cursos com conceito 3 aqueles que atendem plenamente aos critérios de
qualidade para funcionarem e cursos 5 são cursos de excelência, devendo ser vistos como referência
para os demais.

