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1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação do Relatório
O 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Universidade do Oeste
Paulista - Unoeste, referente ao exercício de 2016, atende em sua elaboração ao
disposto na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09 de outubro de 2014,
cujos objetivos são: destacar a relevância da autoavaliação das IES para a educação
superior; apresentar sugestão de roteiro para a elaboração dos relatórios de
autoavaliação das IES; definir as especificidades da versão parcial e da versão integral
do relatório de autoavaliação; estabelecer prazos para a postagem do relatório no
sistema e-MEC; e estabelecer critérios para o período de transição.
Em atendimento à referida Nota Técnica, esta instituição apresenta o segundo
relatório de autoavaliação institucional na versão parcial, com as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de 2016, explicitando os 5 eixos trabalhados que
contemplam as dez dimensões dispostas no art 3º da Lei 10.861, abril de 2004, que
instituiu o Sinaes, quais sejam:
Eixo 1- Planejamento e Avaliação Institucional
Eixo 2- Desenvolvimento Institucional
Eixo 3- Políticas Acadêmicas
Eixo 4- Políticas de Gestão
Eixo 5- Infraestrutura Física
Importante ressaltar que o estudo realizado pela CPA das fragilidades e
potencialidades apontadas neste relatório parcial, subsidiará as propostas de
melhorias/evolução institucional que serão apresentadas no Relatório Integral no ano
de 2018, o qual incorporará os anos de 2015, 2016 e 2017.
Um ponto significativo a ser considerado no trabalho interno da CPA é a
articulação dos processos de autoavaliação institucional com os objetivos, metas e
ações propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unoeste – PDI
2013/2017.
Destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento, pela comunidade
acadêmica, da autoavaliação como um processo formativo, necessário e contínuo, o
que garante um envolvimento institucional cada vez mais significativo.
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2016
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Desde 2004, o processo de avaliação institucional na Unoeste tem seguido as
orientações do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior),
instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentado pela Portaria
Ministerial nº. 2.051, de 09 de julho de 2004, como sistema de avaliação das
instituições de ensino superior em âmbito federal. O SINAES abrange a avaliação
institucional, referenciada pela autoavaliação e avaliação externa das IES.
Para atendimento à legislação vigente, foi constituída em 2004, a primeira
composição da CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Unoeste - Portaria
nº013/2004 - Reitoria, de 09 de junho de 2004, responsável pela condução dos
processos internos da instituição; pela sistematização, interpretação e avaliação das
informações recolhidas, considerando a missão e as finalidades da Instituição
estabelecidas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); e pela prestação
das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP). Esta primeira comissão criou o Regimento Interno da CPA que foi
homologado pelo Conselho Universitário em 17 de agosto de 2004.
Reformulações na composição da CPA aconteceram a partir de 2004: Portaria
nº. 03/2006 - Reitoria, de 19 de abril de 2006; Portaria nº. 023/2007 – Reitoria, de 08 de
outubro 2007; Portaria nº. 03/2009 - Reitoria, de 27 de março de 2009; Portaria nº.
059/2010 - Reitoria, de 28 de julho de 2010; Portaria nº. 11/2012 - Reitoria, de 08 de
maio de 2012; Portaria nº. 18/2013 – Reitoria, de 18 de outubro de 2013; Portaria nº.
38/2015 – Reitoria, de 28 de agosto de 2015; e, a atual, Portaria nº. 22/2016 – Reitoria,
de 24 de agosto de 2016.
Como parte dos primeiros 10 anos de atuação, a CPA registrou o produto do seu
trabalho referente à autoavaliação institucional, para ampla divulgação, em um livro
denominado “Os Desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA”, com lançamento
realizado em dezembro de 2014. Este livro é composto de duas partes: a primeira parte
denomina-se “Desafios Teóricos e Metodológicos da Avaliação Institucional”, e a
segunda parte “Projetos voltados à Avaliação Institucional da Unoeste”. Os autores são
professores e pesquisadores que pensam, pesquisam e vivenciam a avaliação
institucional em suas práticas. No livro estão retratados temas, caminhos e desafios de
pesquisa e ensino sobre avaliação institucional, processados durante a construção
coletiva institucional.
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Figura 1 - Capa do Livro - Os Desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA
Editora: http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909
Concluindo, a CPA atua com autonomia, no âmbito de sua competência, em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Unoeste, buscando
sempre sensibilizar a comunidade universitária para o cumprimento das exigências
legais referentes à avaliação institucional e o seu envolvimento permanente na
construção da proposta avaliativa da Unoeste com vistas a sua evolução.
1.2. Dados Legais e Corpo Dirigente da Unoeste
- 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
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- 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
- Reconhecimento da Unoeste: Portaria Ministerial nº 83/87, de 12/02/87, D.O.U. de 16/02/87; e
recredenciamento: Portaria nº 413, de 24 de março de 2017, DOU de 27 de março de 2017.
- 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 Cristina de Oliveira Lima
VICE-REITOR
Brunno de Oliveira Lima Anéas
PRÓ-REITOR ACADÊMICO
José Eduardo Creste
PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO
Guilherme de Oliveira Lima Carapeba
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA
Adilson Eduardo Guelfi
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Adilson Eduardo Guelfi

1.3. Visão, Missão, caracterização educacional e inserção regional da Unoeste
A Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, com sede e foro na cidade de
Presidente Prudente, foi reconhecida pela Portaria Ministerial ME nº 83, de 12 de
fevereiro de 1987, e é regida pelos seus Estatuto e Regimento Geral. A entidade
mantenedora é a Associação Prudentina de Educação e Cultura – APEC, entidade
beneficente de assistência social, fundada em 10 de janeiro de 1972, que iniciou suas
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atividades educacionais em nível superior com a criação de sua primeira Faculdade de
Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente, autorizada pelo Decreto nº
71.190, de 03 de outubro de 1972, DOU de 04/10/1972, com início das atividades em
21 de outubro de 1972.
A Unoeste desenvolve suas atividades educacionais no Campus I à rua José
Bongiovani nº 700, Cidade Universitária, CEP 19 050 – 920, e no Campus II localizado
na Rodovia Raposo Tavares, km 572, Bairro Limoeiro, CEP 19 067 – 175. O endereço
eletrônico é www.unoeste.br.
A visão da Unoeste é: “Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas
ações e serviços”.
A missão da Unoeste é: “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”.
A Unoeste, conforme ciclo SINAES 2015 com resultado publicado em
março de 2017, manteve o conceito IGC igual a 4 (quatro), com elevação do
contínuo.
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.
O seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vigência 2013-2017,
construído a partir das potencialidades e as fragilidades detectadas pela Avaliação
Institucional apresenta a visão, a missão, bem como os objetivos, metas e ações
quanto a: ensino, pesquisa, extensão, gestão, responsabilidade social e avaliação.
Como documento central que estabelece as políticas para o ensino, a pesquisa,
a extensão, a gestão e a responsabilidade social, a Unoeste conta com o Projeto
Pedagógico Institucional – PPI, instrumento permanente de recorrência da instituição
educacional.
A Unoeste encerrou o ano de 2016 com 17.764 alunos nos cursos de
graduação e pós-graduação, e inicia 2017 com, aproximadamente, 17.266 alunos.
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Cursos de Graduação – Os cursos de graduação são ofertados nas modalidades
de Licenciaturas, Bacharelados e Superiores de Tecnologia, conforme segue:
Cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas, Artes Visuais, Educação Física,
Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Química.
Cursos de Bacharelado: Administração (presencial e a distância), Agronomia,
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas,
Ciências

Contábeis,

Comunicação

Social:

Jornalismo,

Comunicação

Social:

Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia
Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação, Turismo com ênfase em
Hotelaria, Zootecnia.
Cursos Superiores de Tecnologia: Agronegócio, Design de Interiores, Design
Gráfico, Estética e Cosmética, Fotografia, Gastronomia, Gestão Comercial, Jogos
Digitais, Produção Sucroalcooleira, Radiologia, Sistemas para Internet, Recursos
Humanos, Redes de Computadores, Tecnologia da Informação.
Programas/Cursos de Pós-graduação - a Unoeste possui um Programa de Pósgraduação em Agronomia com Doutorado e Mestrado; Doutorado em Fisiopatologia e
Saúde Animal e Mestrado em Ciência Animal; Mestrado em Educação; Mestrado em
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; Mestrado em Odontologia; e Mestrado em
Ciências da Saúde. Em pós-graduação lato sensu são, aproximadamente, 50 cursos de
especialização (presencial e a distância).
Oferece ainda cursos de aperfeiçoamento e de extensão.
Este complexo universitário conta com: Hospital Veterinário; parceria com o
Hospital Regional de Presidente Prudente; Fazenda Experimental; Farmácia-Escola e
Farmácia Comunitária; Clínicas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e
Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética; Laboratório de Habilidades e Simulação
(LHabSim); um complexo de mais de 250 laboratórios específicos de ensino e de
pesquisa para os cursos das diversas áreas do conhecimento; Rede de Bibliotecas
com 03 unidades de informação nos Campi I, II, e no Hospital Regional de Pres.
Prudente; Ginásios de Esportes, Teatro Universitário „César Cava‟; Teatro de Arena
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2016
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„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, 23 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 Reitoria, 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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1.4. Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Aparecida Darcy Alessi Delfim

Coordenadora CPA

CPF 069.770.098-45

Alba Regina Azevedo Arana

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 052.444.948-13

Fátima Cristina Luiz Leonardo

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 143.112.738-86

Luis do Nascimento Ortega

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 475.036.101-15

Moacir Del Trejo

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 726.582.588-87

Ana Claudia Ambiel Corral Camargo

Repr. Corpo Docente

CPF 139.413.408-83

Jerson Joaquim da Silva

Repr. Corpo Docente

CPF 013.899.639-34

Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez

Repr. Corpo Docente

CPF 017.603.208-89

Maria Nilda Camargo de Barros Barreto

Repr. Corpo Docente

CPF 063.399.818-44

Carlos André Fiorini

Repr. Corpo Discente

CPF 261.335.868.85

Luciana Manzoli Parangaba

Repr. Corpo Discente

CPF 121.190.208.09

Roberto Jorge da Silva

Repr. Sociedade Civil Organizada

CPF 018.740.028-86

Assessora de Planejamento e Análise
CPF 538.457.548-63
Cristiane Maciel Rizo

de Dados

Gabrielle Gomes dos Santos Ribeiro

Estatista

CPF 360.463.758.94

Lucimara Carvalho de Andrade Sanches

Assessora 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 representantes Corpo Técnico-Administrativo e Docente.
2 Anos para representantes Corpo Discente e Sociedade Civil
Organizada.
*Ambos podem ser renovados por igual período.

Ato de Designação da CPA: Portaria da Reitoria da Unoeste nº. 22/2016, de 24/08/2016.
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1.5. Planejamento estratégico de autoavaliação da Unoeste

1.5.1. 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,
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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, 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
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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, 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
2016.
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;
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funcionamento do processo de autoavaliação institucional; 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 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.

1.5.2. Projeto de Autoavaliação da Unoeste: justificativa e concepção; objetivos;
metodologia; recursos humanos, materiais e operacionais; cronograma

1.5.2.1. Justificativa e concepção
O Projeto de Autoavaliação da Universidade do Oeste Paulista – Unoeste foi
construído em atendimento ao disposto na Lei nº 10.861, de 14/04/04 e na Portaria nº
2.051, de 09/07/04, que regulamentam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES.
A construção do projeto de autoavaliação é de responsabilidade da Comissão
Própria de Avaliação – CPA, que coordenará e supervisionará o processo. A primeira
CPA da Universidade do Oeste Paulista foi constituída pela Portaria nº 013, de 09 de
junho de 2004, da Reitoria da Unoeste, com o objetivo de atender às determinações do
art. 11 da Lei nº 10.861 e do art. 7º da Portaria nº 2.051. A Comissão possui
Regulamento Interno que normatiza as suas atribuições, a sua composição com a
participação dos segmentos docente, discente e técnico- administrativo da Unoeste e
da sociedade civil organizada, e outros itens importantes ao funcionamento adequado
da CPA. Este Regulamento foi homologado em 17 de agosto de 2004 pelo Presidente
do Conselho Universitário.
Justifica-se a opção da Unoeste pelo desenvolvimento do Projeto de
Autoavaliação, não só em atendimento às solicitações dos órgãos governamentais,
mas por entender, conforme José Dias Sobrinho, que “concebe-se a avaliação da
educação superior como um processo sistemático e institucional que tem dois objetivos
básicos: o autoconhecimento e a formação de decisão. Estes objetivos estão voltados
para a finalidade de aperfeiçoar o funcionamento e alcançar melhores resultados em
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sua missão institucional junto à ciência e à sociedade.” Nesse sentido, esta Instituição
de Ensino Superior assume a avaliação como parte de seu cotidiano regular, buscando
solidificar uma cultura institucional que reconhece a avaliação como parte da rotina
acadêmica. O processo de avaliação é concebido como subsídio fundamental para a
gestão da IES, visando à melhoria constante da qualidade da formação, produção de
conhecimento e da extensão.
Claro está que a avaliação institucional não pode se reduzir a um processo de
autoavaliação. A instituição precisa ser avaliada externamente, conforme legislação e
orientações da CONAES que propõe que a avaliação da instituição deverá fornecer
uma visão global sob uma dupla perspectiva: “O objetivo de análise é o conjunto de
dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidades da IES, centrado em
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão segundo os diferentes perfis e missões
institucionais. Está compreendida, na avaliação da instituição, a gestão, a
responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional com
vistas a repensar sua missão para o futuro. Os sujeitos da avaliação são os conjuntos
de professores, estudantes, corpo técnico-administrativo e membros da comunidade
externa, especialmente convidados ou designados”.
O Projeto de Autoavaliação da Unoeste atende, além da legislação ministerial,
às diretrizes gerais da dimensão: “Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento
da IES”, inseridas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013/2017, que
propõe o objetivo, as metas e as ações a serem efetivadas no período de vigência do
PDI, conforme segue:
Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento da IES
Objetivo: Assegurar a continuidade do processo de Avaliação Institucional gerando
subsídios para o planejamento e gestão institucionais.
METAS

AÇÕES

1. 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.

- Dar continuidade, pela gestão institucional, à
articulação já existente entre os processos de
Avaliação institucional: Autoavaliação e
Avaliação Externa.
- Promover, sempre que necessário, a
readequação das ações pedagógicas e
administrativas constantes do Plano de
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2. Garantia das condições
necessárias para a continuidade
da atuação da CPA.

Desenvolvimento Institucional-PDI, Projeto
Pedagógico
Institucional-PPI
e
Projeto
Pedagógico de Cursos, a partir da análise
crítica de resultados da autoavaliação e
avaliações externas realizadas pelo MEC.
- Aperfeiçoar os instrumentos de avaliação da
pertinência da criação e/ou manutenção de
cursos, considerando-se, dentre outros, a
demanda
locorregional,
público-alvo,
expectativas do mercado de trabalho e
condições institucionais.
Ampliar
e
diversificar
formas
de
acompanhamento dos alunos egressos
através de: redes sociais; banco digital de
dados atualizados; listas de e-mail por assunto
de interesse.
- Prover condições de trabalho à Comissão de
Acompanhamento
de
Desenvolvimento
Institucional instituída por Portaria da Reitoria.
- Propor à Reitoria, via CPA, a criação de um
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão com o
objetivo de implementar uma política de
acessibilidade
plena
a
pessoas
com
deficiência.
- Acompanhar, via CPA, o desenvolvimento do
trabalho do Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão, avaliando-o e propondo atualizações.
- Atualizar, regularmente, pela gestão
institucional, a rede de apoio à CPA no que
tange aos recursos humanos e infraestrutura,
dinamizando sua atuação.
- Manter e fortalecer o funcionamento da CPA
dentro das orientações previstas no seu
regimento interno e na legislação própria do
Ministério da Educação.
- Assegurar cronograma semestral de
procedimentos de autoavaliação, abrangendo
as dimensões do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior-SINAES,
estabelecendo-se
assim,
ciclos
de
autoavaliação institucional.
- Realizar reuniões sempre após a divulgação
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de resultados das avaliações externas, para
análise comparativa com a autoavaliação
institucional, como subsídio para ações
pertinentes.
- Assegurar e aperfeiçoar o processo de
retroalimentação na autoavaliação institucional
por meio da interação da CPA com a
comunidade acadêmica.
3. Desenvolvimento de estratégias - Aperfeiçoar os mecanismos presenciais e
e políticas de acompanhamento de virtuais de interação entre coordenações de
informações e investigação quanto cursos, secretarias e CPA para a coleta e
às causas de evasão.
tratamento dos dados e qualificação dos
evadidos.
- Realizar reunião técnica com setores
administrativos envolvidos: CPA, Pró-Reitorias
e Coordenadores de Cursos, para tomada de
decisão de gestão acadêmica e financeira.
4. Expansão da publicização dos
Manter
a
página
eletrônica
resultados dos processos de
(www.unoeste.br/cpa) sobre o processo de
avaliação institucional.
avaliação institucional da Unoeste.
- Continuar a elaboração de comunicados
periódicos, sobre os processos e resultados
das avaliações, por meio de material impresso
e on-line.
- Intensificar o uso do Canal do Aluno (CanAL)
como meio para publicização dos resultados e
ações advindas dos processos de Avaliação
Institucional.
5. Realização de meta-avaliação
- Organizar e analisar os resultados
(da Avaliação Institucional).
disponibilizados
nos
pareceres
dos
avaliadores externos (MEC/INEP) sobre a
gestão interna da avaliação institucional.
- Criar um formulário específico de avaliação
da
gestão
interna
da
autoavaliação
institucional que deverá ser preenchido pela
comunidade acadêmica.
- Utilizar, na meta-avaliação, os resultados
obtidos do preenchimento do formulário
específico de avaliação da gestão interna de
autoavaliação institucional e dos pareceres
inclusos nos documentos do MEC/INEP sobre
a CPA, para investigação da adequação dos
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procedimentos avaliativos da instituição.

- Repensar e reorganizar os procedimentos
avaliativos
institucionais,
para
uma
reorientação do planejamento institucional.

1.5.2.2. Objetivos do Projeto de Autoavaliação
- Objetivo 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.
- Objetivos Específicos


Sensibilizar os integrantes da CPA sobre o seu papel crucial na condução
dos processos de autoavaliação institucional;



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 aos principais segmentos da
comunidade acadêmica;

 Realizar estudo profundo sobre as dimensões a serem consideradas no
processo de avaliação institucional (art. 3º da Lei nº 10.861/04), utilizando os
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;
 Realizar análise do processo de autoavaliação, de grande valor para a
Instituição como balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a
próxima etapa da avaliação institucional;
 Organizar e discutir os resultados da autoavaliação institucional com a
comunidade acadêmica e promover publicações das experiências;
 Elaborar relatórios parciais e finais.

1.5.2.3. Metodologia do Projeto

De acordo com o SINAES (2004), o processo de autoavaliação deve ser
conduzido respeitando-se as peculiaridades e especificidades de cada unidade
universitária, com gerenciamento dos diferentes instrumentos, informações e
disponibilidades, e pautando-se numa metodologia que respeite os princípios indicados
na legislação, quais sejam:
 Participação

de

todos

os

segmentos

da

comunidade

acadêmica

e

representação da comunidade externa;
 Transparência em todas as suas atividades, assegurando-se a publicidade de
todos seus procedimentos;
 Globalidade de resultados de forma a estes expressarem uma visão de
conjunto da Instituição;
 Gradualidade expressa num processo em que a incorporação das diferentes
dimensões dar-se-á a partir de uma maior ou menor complexidade.
Como continuidade ao projeto original de autoavaliação (2004), a Unoeste
continua contemplando em seu momento atual de desenvolvimento dos processos de
autoavaliação as diferentes dimensões institucionais (SINAES), correspondentes aos
cinco eixos denominados a seguir:
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- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
- Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
- Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
- Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física

Desse modo, é possível estabelecer coerência e continuidade entre os dados
apresentados, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, bem como o
processo avaliativo em sua integralidade.
O modelo de avaliação institucional é consoante ao demandado pelo Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e, ao mesmo tempo, de acordo
com o momento desenvolvimentista em que a Unoeste se encontra conforme previsto
em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2013/2017).
A compreensão da autoavaliação como um processo educativo, significando
qualificar, promover o autoconhecimento para transformar, melhorar a qualidade do
trabalho acadêmico, deve perpassar todas as etapas do processo de autoavaliação
institucional. O diagnóstico dos pontos fortes (potencialidades) que devem ser
reforçados e dos pontos fracos que dificultam alcançar as metas estabelecidas ajuda a
orientar a tomada de decisões, o planejamento e replanejamento das ações e o
estabelecimento de prioridades. É um processo de autorregulação.
Outro ponto que merece destaque é o da compreensão de que o
autoconhecimento institucional nem sempre exige novos processos de coleta de dados,
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mas o aproveitamento crítico de dados já existentes, extraindo deles todos os
significados possíveis.
Foi assumido ainda que o processo de avaliação deva ser de caráter formativo,
educativo e contínuo o que implica em compreender possíveis resistências ao processo
pautado pela cultura da avaliação centrada na vertente classificatória, ranqueadora,
punitiva e excludente. Sendo assim, o trabalho de sensibilização com os diferentes
segmentos acadêmicos será o início de todo momento avaliativo para que a demanda
dos participantes seja significativa produzindo resultados sustentáveis da realidade.

1.5.2.4. Etapas do processo de autoavaliação e sua operacionalização

Considerando as experiências avaliativas anteriores, interna e externa, a CPA
estruturou o processo avaliativo nas seguintes etapas: sensibilização, levantamento e
sistematização de dados, confecção de relatórios com análises dos processos de
autoavaliação, e divulgação dos resultados.

- Sensibilização
 Discussão e análise deste projeto de avaliação interna por membros dos
diferentes segmentos acadêmicos;
 Divulgação do projeto de autoavaliação no site da CPA;
 Apresentação nas reuniões que integram representantes da Reitoria, PróReitorias, Diretoria de Faculdades, Coordenação de Cursos de Graduação e
Pós-Graduação, dos momentos de avaliação institucional que ocorrerão ao
longo do ano letivo;
 Apresentação dos procedimentos para a coleta de dados aos representantes
dos segmentos envolvidos na avaliação, que poderão oferecer sugestões para
aprimoramento;
 Ampla divulgação das Ações Institucionais decorrentes dos momentos de
avaliação (interna e externa) para garantir transparência, confiabilidade e
credibilidade no processo, alavancando efetivas participações.
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- Coleta e sistematização de dados
Serão coletados dados quantitativos e qualitativos para as dimensões
avaliativas, por meio de:
 Questionários com perguntas fechadas e abertas;
 Formulários;
 Entrevistas individuais e junto a grupos;
 Observação direta;
 Fóruns de discussão da Avaliação Institucional junto a representantes dos
segmentos acadêmicos e da comunidade externa;
 Bancos de dados (registros institucionais, censo escolar);
 Relatórios de autoavaliação institucional dos anos anteriores e busca de
informações no PDI vigente; e
 Grupos focais.
A sistematização dos dados oriundos das avaliações será realizada por meio de:
 Organização e consolidação das informações coletadas em bases propícias
às análises estatísticas;
 Efetivação das análises estatísticas através de construção de histogramas,
cruzamento de variáveis a fim de testar possíveis relações entre elas e uma
análise léxica das questões abertas permitindo a quantificação do seu
conteúdo. Para tal, são utilizados o software estatístico R e a planilha
eletrônica Excel, bem como, o software Action Stat;
 Interpretação dos resultados obtidos a partir da efetivação das análises
estatísticas.
 Utilização do TRELLO (Ferramenta Colaborativa para Gerenciamento de
Projetos)

pela

Comissão

de

Acompanhamento

de

Desenvolvimento

Institucional (CADI) para gerir e acompanhar a efetivação das ações
propostas no PDI vigente.
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- Confecção do Relatório
 Sistematização e organização dos dados em relatórios específicos,
considerando as dimensões previstas no SINAES e análise do processo.
 Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional que deverá ser
organizado em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que
contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861,
conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09 de outubro de
2014, e envio para apreciação do Conselho Universitário. O relatório
aprovado

será

encaminhado,

anualmente,

ao

INEP/MEC

conforme

cronograma estabelecido pela referida Nota Técnica.

- Divulgação dos Resultados
 Divulgação rápida, sistemática e permanente dos resultados parciais e gerais
da avaliação interna à comunidade.
 Divulgação por vários meios de comunicação: boletim CPA, portal da
Unoeste, site da CPA, representantes do Canal do Aluno (CanAL), e-mails
aos membros da comunidade acadêmica, reuniões acadêmicas, eventos
acadêmicos e científicos, produção literária, e outros.
 Divulgação por meio de apresentação dirigida a setores e segmentos
específicos da Universidade.

1.5.2.5. Recursos
- Humanos
Para execução do Projeto de Autoavaliação conta-se com:
 Os integrantes da Comissão Própria de Avaliação;
 Assessores acadêmicos da Reitoria e Pró-Reitorias;
 Diretores, coordenadores e chefes dos segmentos acadêmico e técnicoadministrativo;
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 Grupos de trabalho constituídos de acordo com as dimensões a serem
avaliadas;
 Profissional em estatística;
 Departamento de Comunicação e Marketing;
 Departamento de Tecnologia da Informação.

- Materiais
A Unoeste coloca 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). Em cada
ambiente de trabalho, há computadores, impressora, pontos de rede e linha telefônica.
Além das instalações e equipamentos, é disponibilizado material permanente e de
consumo na medida das necessidades dos agentes de avaliação.
- Operacionais
 A Unoeste desenvolveu e mantém um software para desenvolvimento de
questionários on-line (SAv), que comporta todas as avaliações que vêm
sendo aplicadas pela CPA. Tal sistema permite a criação de questionários
com perguntas abertas, de múltipla escolha, escolha única, numéricas, entre
outros recursos, além de criar questões agrupadas e condicionais a
respostas de outras perguntas. Os questionários podem ser respondidos via
Internet e os resultados são gerados pela própria ferramenta. Dessa forma,
elimina-se

a

necessidade

de

confecção

impressa

de

formulários/questionários, preenchimento manual de respostas, leitura óptica,
equipe para acompanhamento da aplicação, etc. Vale ressaltar que as
avaliações ocorrem de forma anônima a partir da distribuição aleatória de
senhas aos respondentes.
 Licença do Microsoft Office 2010 e Acrobat para auxiliar na produção dos
documentos.
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 Software R – um programa de linguagem aberta e gratuita, conhecido no
meio estatístico pela sua capacidade de analisar e modelar conjunto de
dados, além de fornecer recursos para geração de gráficos de alto nível.


Action Stat - O Action Stat é um sistema estatístico que utiliza o R, a
principal linguagem de programação estatística de uso mundial. O sistema
permite que o usuário trabalhe junto com o Excel, de forma integrada, para
que ele tenha flexibilidade, agilidade e confiança nas suas aplicações
estatísticas utilizando uma interface fácil e amigável do Excel. É um sistema
estatístico essencial para quem precisa realizar as principais análises
estatísticas. O sistema possui diversas ferramentas de estatística, tais como,
básica, análises gráficas, análise de variância, modelos de regressão, testes
de hipóteses paramétricos e não paramétricas, cálculo do tamanho da
amostra, análise e previsão de séries temporais entre outros.

1.5.2.6. Cronograma de atividades para a execução deste projeto
Anualmente, a CPA propõe um cronograma de atividades na linha deste projeto
de autoavaliação institucional, sendo seus resultados, bem como sua incorporação no
planejamento da gestão acadêmico-administrativa, objeto de relatórios encaminhados
ao INEP conforme legislação específica. Abaixo estão relacionadas as principais
atividades desenvolvidas:
O cronograma de atividades da autoavaliação institucional, com a inclusão da
análise e do acompanhamento dos momentos de avaliação externa, será proposto
anualmente pela CPA, respeitadas as atividades relacionadas abaixo:
 Acompanhamento das ações institucionais previstas no PDI;
 Construção anual do Relatório de Autoavaliação Institucional conforme
orientações do INEP/DAES/CONAES;
 Análise dos resultados dos momentos de avaliação institucional interna e
externa e encaminhamento de recomendações aos cursos de graduação e
pós-graduação e setores envolvidos para a proposta de ações com vistas à
superação das dificuldades detectadas;
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 Relatórios parciais do processo de autoavaliação institucional com a proposta
de planejamento de ações;
 Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a
comunidade acadêmica;
 Acompanhamento dos resultados dos cursos que participaram do ENADE,
constantes dos relatórios circunstanciados divulgados às IES, bem como
acompanhamento das ações advindas da análise crítica dos referidos
resultados;
 Apoio aos cursos participantes do ENADE de cada ciclo SINAES;
 Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da
avaliação institucional interna;
 Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os
momentos do processo de autoavaliação institucional;
 Avaliação de desempenho;
 Avaliação docente, de cursos e da IES;
 Perfil do Ingressante 1º semestre do ano;
 Perfil do Ingressante 2º semestre do ano;
 Perfil do Egresso;
 Participação da comunidade externa na avaliação institucional;
 Elaboração dos Boletins da CPA;
 Participação da CPA na avaliação da edição anual do ENEPE - 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, conforme agenda do INEP/MEC;
 Elaboração de trabalhos com produção científica e literária.
Considerando a natureza das atividades propostas, algumas são realizadas em
processo contínuo e outras com definição de datas específicas.
Todo o trabalho da CPA tem como 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.” Com a
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realização dessas atividades pretende-se que a instituição avalie seus níveis de
pertinência e qualidade, suas fortalezas e fragilidades, a partir das quais construirá uma
agenda articulando objetivos, recursos, práticas e resultados. O caráter diagnóstico e
formativo de autoconhecimento deve permitir a reanálise das metas e ações
estabelecidas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional e o engajamento da
comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas.
2. METODOLOGIA
Contemplando as dimensões do SINAES, as avaliações planejadas e realizadas
internamente em 2016 abrangeram os setores da Instituição, tanto acadêmicos quanto
administrativos, tendo sido seus resultados socializados, analisados e discutidos, para
a indicação de ações de gestão acadêmico-administrativa que visem a garantia da
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
A metodologia de trabalho, coerente com o estabelecido no Projeto de
Autoavaliação Institucional, considerou as seguintes atividades:
• Elaboração dos instrumentos – para cada momento de avaliação, utiliza-se um
questionário que contempla as características desenvolvidas nas atividades realizadas,
tendo como referência os padrões estabelecidos pela Instituição e os instrumentos de
avaliação oficiais;
• Definição do universo da pesquisa – os atores da comunidade acadêmica e
representantes das categorias previstas na Lei do SINAES são envolvidos no processo;
• Correlação instrumento/elemento – para cada elemento do universo da
pesquisa existe um questionário de avaliação diferenciado;
• Aplicação dos instrumentos - distribuição dos questionários no período
reservado para essa atividade;
• Coleta e tratamento dos dados;
• Tabulação dos dados – após o recebimento dos questionários, é feita a
tabulação dos dados. Os dados são tabulados agrupando-se as informações de acordo
com os critérios estabelecidos previamente pela CPA;
• Elaboração dos relatórios – com base nos dados coletados, são elaborados
relatórios para permitir a disseminação do conhecimento sobre a Instituição, tanto
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interna quanto externamente. Este conhecimento possibilita o contínuo processo de
aperfeiçoamento acadêmico;
• Envio de relatórios e discussões – os relatórios são enviados aos responsáveis
pelas áreas que participam do processo, com o objetivo de promover discussões que
resultem na melhoria contínua com a qual a Instituição está comprometida; e
• Reuniões – para apresentação de sugestões, discussões e encaminhamentos
para os diferentes setores, apresentando panoramas do processo de avaliação e
resultados alcançados no ano letivo corrente.
As avaliações são planejadas e realizadas com o auxílio do SAv, um Sistema de
Avaliação online desenvolvido na própria Instituição. A utilização de um questionário
online propicia maior rapidez na obtenção das informações e garante maior número de
respondentes em um curto espaço de tempo, auxiliando na obtenção de uma amostra
significativa.
É importante frisar que a liberdade de participação é preservada em todas as
avaliações, evitando possível constrangimento e garantindo a participação voluntária e
sigilosa. Além disso, 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.
As senhas são impressas em formato de cartão, contendo o período da
avaliação em questão e o endereço eletrônico de acesso ao respectivo instrumento de
avaliação. Essas senhas são separadas por cursos/setores e enviadas aos respectivos
gestores,

que

ficarão

responsáveis

pela

entrega

das

mesmas.

Cada

diretor/coordenador de curso, ou chefe de setor, recebe uma comunicação com
explicações sobre a avaliação em andamento. Daí então, cada responsável se
encaminha às salas de aula do respectivo curso, ou setor, explica sobre os objetivos e
procedimentos da avaliação e entrega, aleatoriamente, as senhas.
Geralmente, os participantes são orientados a utilizar os laboratórios de
informática da Unoeste, porém, por tratar-se de um sistema acessível via internet, é
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possível a participação dos mesmos a partir de outros pontos de acesso à Web, até
mesmo de seus computadores pessoais e celulares.
Para as participações dos professores e funcionários são adotados os mesmos
procedimentos dos estudantes para garantia do anonimato.
Após a aplicação dos questionários, o sistema SAv gera os relatórios
automáticos na sequência das perguntas, contendo os gráficos das questões fechadas
e a relação de todos os comentários das questões abertas. Para as análises
estatísticas mais detalhadas, as informações coletadas nas avaliações são tabuladas
no programa Microsoft Excel e analisadas com o auxílio do software Action Stat
(software com contrato de licença de uso adquirido pela Universidade), um sistema
estatístico que é operado dentro do próprio Excel. Os questionários aplicados em 2016
foram criados utilizando-se a escala Likert na elaboração das respostas. Os dados
obtidos a partir de questões fechadas dos questionários foram analisados de modo
descritivo, através do cálculo de frequências e medidas como média, moda, desviopadrão e Ranking Médio (RM) dos itens Likert, uma média ponderada obtida a partir de
uma pontuação atribuída às respostas. Os resultados foram representados através de
gráficos de barra e de linha. Também foram testadas as relações entre algumas
variáveis discretas, através da Análise de Correlação, e verificou-se a existência de
associação entre variáveis qualitativas através do Teste Qui-Quadrado. Além de
análises individuais das avaliações, também foram realizadas análises comparativas
entre os resultados de diferentes avaliações.
As questões abertas foram interpretadas seguindo o método da Análise de
Conteúdo (Bardin, 1977). Segundo Nascimento et al. (2006), a análise de conteúdo
consiste na identificação da pluralidade temática presente num conjunto de textos, e
pondera a frequência desses temas no conjunto, permitindo, via comparação entre os
elementos do corpus (palavras ou sentenças), a constituição de agrupamentos de
elementos de significados mais próximos, viabilizando a formação de categorias mais
gerais de conteúdo. A quantificação dos temas foi através do cálculo de frequências e a
representação dos resultados foi de forma tabular.
Após a análise dos dados, foram elaborados relatórios estatísticos por
curso/setor e enviados aos seus devidos coordenadores e gestores da instituição,
juntamente com os relatórios gerados pelo SAv, para análise dos resultados e
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planejamento de ações acadêmicas e estruturais que interfiram positivamente na
formação do estudante, bem como, na evolução da Universidade.
2.1. Processos de Avaliação Interna

A metodologia descrita acima foi aplicada em 2016 nos processos de avaliação
interna descritos a seguir, especificados os objetivos e a população de estudo de cada
um.
 Avaliação das Atividades do VIII ENPED - Encontro Pedagógico dos Docentes
da Unoeste - 25 a 30 de janeiro de 2016

Essa avaliação teve como objetivo coletar as opiniões dos docentes em relação
às oficinas pedagógicas oferecidas e à organização do VIII ENPED, bem como às
atividades de planejamento desenvolvidas pelos gestores dos cursos que, a partir dos
comentários e sugestões dos docentes, proporão o planejamento para a próxima
edição do evento. O questionário foi composto por 13 questões fechadas e 12 abertas.
Dos 532 professores inscritos no ENPED, 340 professores participaram da pesquisa, o
equivalente a 64% do total.
 Avaliação das informações sobre o CanAL do Aluno - 22 a 29 de fevereiro de
2016.

Essa avaliação teve como objetivo coletar informações referentes ao CanAL do
aluno, observações muito importantes foram feitas pelos alunos. Muitas delas
representando questionamentos passíveis de ações imediatas para melhoria de
funcionamento do CanAL e, consequentemente, do curso. O questionário foi composto
por 4 questões fechadas e 1 aberta. Responderam ao questionário 1.937 alunos.
 Perfil dos Alunos Ingressantes – Graduação - março de 2016

O objetivo da pesquisa é descrever o perfil dos alunos ingressantes e identificar
suas principais dificuldades no primeiro contato com a Universidade e, assim, fornecer
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subsídios para o planejamento de ações que busquem soluções para os problemas
encontrados.
Tendo dito isso, essa pesquisa trata de um estudo transversal observacional,
onde o universo investigado foi constituído pelos alunos ingressantes no 1º semestre
de 2016.
O questionário foi composto por questões 22 fechadas e 16 abertas, que
abordaram sobre informações pessoais, o curso, a formação profissional pretendida,
informações complementares e sobre a avaliação do questionário. Responderam ao
questionário 2.846 alunos de um total de 3.547 ingressantes participantes (80% da
população de estudo).
 Perfil dos Alunos Ingressantes – Graduação EAD - abril de 2016

O objetivo da pesquisa é descrever o perfil dos alunos ingressantes e identificar
suas principais dificuldades no primeiro contato com a Universidade e, assim, fornecer
subsídios para o planejamento de ações que busquem soluções para os problemas
encontrados.
Tendo dito isso, essa pesquisa trata de um estudo transversal observacional,
onde o universo investigado foi constituído pelos alunos ingressantes na EAD no 1º
semestre de 2016.
O questionário foi composto por questões 21 fechadas e 9 abertas, que
abordaram sobre informações pessoais, o curso, a formação profissional pretendida,
informações complementares e sobre a avaliação do questionário. Responderam ao
questionário 48 alunos de um total de 55 ingressantes participantes (87% da população
de estudo).
 Avaliação do Cursinho Semiextensivo - maio de 2016

O objetivo do questionário foi avaliar o cursinho de forma geral, mediante os
itens: o funcionamento geral do cursinho; secretaria (organização, atendimento);
direção (organização, atendimento); os professores quanto à/ao: disposição e
motivação para o trabalho; grau de facilidade de comunicação dos conteúdos dados
em aula; grau de relacionamento e respeito para com os alunos e pontualidade.

Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2016

35

O questionário foi composto por questões 21 fechadas e 21 abertas.
Responderam ao questionário 294 alunos de um total de 540 ingressantes
participantes (54% da população de estudo).
 Avaliação do Perfil do Aluno/ENADE do Curso de Fonoaudiologia - junho de
2016

O objetivo da pesquisa foi avaliar o perfil do aluno quanto a sua expectativa em
relação à prova do ENADE.
O questionário foi composto por questões 4 fechadas e 7 abertas. Responderam
ao questionário 15 alunos de um total de 30 alunos (50% da população de estudo).
 Perfil dos Alunos Ingressantes – Graduação - agosto de 2016

O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil dos alunos ingressantes na
graduação e identificar suas principais dificuldades no primeiro contato com a
Universidade e, assim, fornecer subsídios para a reestruturação de Programas de
Apoio Acadêmico e Pedagógico dos Cursos e da Instituição.
Dos 1.586 alunos que ingressaram na Instituição no 2º semestre, 1.332
responderam ao questionário (84% dos alunos), fornecendo uma amostra bem
representativa.
 Perfil dos Alunos Ingressantes – Graduação EAD - agosto de 2016

O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil dos alunos ingressantes na
graduação EAD e identificar suas principais dificuldades no primeiro contato com a
Universidade e, assim, fornecer subsídios para a reestruturação de Programas de
Apoio Acadêmico e Pedagógico dos Cursos e da Instituição.
Dos 44 alunos que ingressaram na Instituição no 2º semestre, 43 responderam
ao questionário (98% dos alunos), fornecendo uma amostra bem representativa.
 Avaliação da Percepção dos Mestrandos do MMADRE - outubro de 2016
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O objetivo da pesquisa foi avaliar a percepção dos alunos que estão cursando
como aluno regular o Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. O questionário
foi composto por questões 12 fechadas e 14 abertas. Responderam ao questionário 25
alunos de um total de 30 alunos (83% da população de estudo).
 Avaliação da Pós-Graduação – “Lato Sensu” - outubro de 2016

O objetivo da pesquisa foi avaliar a pós-graduação, “Lato Sensu”, o presente
questionário serviu como subsídio para discussões acerca dos cursos em andamento
com, quando necessárias, propostas de ações de melhoria da qualidade. Servirão
também para avaliação da Coordenação Geral dos Cursos de Pós-Graduação da
Unoeste. O questionário foi composto por questões 12 fechadas e 11 abertas.
Responderam ao questionário 223 alunos.
 Avaliação do Professor pelo Aluno - 2º Semestre/2015 e 2º Semestre/2016*

A avaliação do professor pelo aluno teve como objetivo analisar o desempenho
dos professores dentro dos seus cursos, apontando suas potencialidades e
fragilidades. Em 2016, além do relatório gerado automaticamente pelo SAv, foi
elaborado um relatório por curso contendo uma análise estatística mais profunda.
Na Avaliação do Professor pelo Aluno, os alunos responderam diversos itens
que

avaliavam

o

professor

quanto

a:

Aspectos

Organizacionais,

Aspectos

Metodológicos, Aspectos da Avaliação da Aprendizagem e Aspectos complementares à
sala de aula. Ao final da avaliação, o aluno avaliou o seu nível de satisfação em relação
à atuação do professor, utilizando como base a escala de Likert de 5 pontos abaixo:

Plenamente satisfeito

Satisfeito

Sem opinião

Insatisfeito

Totalmente insatisfeito

Através das respostas dadas pelos alunos, foi possível calcular o Ranking Médio
(RM) de cada professor. Neste modelo atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta,
a partir da qual é calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na
frequência das respostas. Desta forma é obtido o RM através da seguinte estratégia:
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onde:

Atribuindo valores de 1 a 5 para cada resposta da escala, temos que:
1

2

3

4

5

Plenamente

Insatisfeito

Sem opinião

Satisfeito

Plenamente

Insatisfeito

Satisfeito

Portanto, quanto mais próximo de 5 o RM estiver, maior será o nível de
satisfação dos estudantes em relação ao professor ou ao curso e quanto mais próximo
de 1, menor. Também foi calculado RM do curso, a partir da nota dada pelos alunos
para o nível de satisfação em relação ao curso que faz.
 Avaliação do Professor pelo Coordenador - outubro/novembro de 2016*

A avaliação do professor pelo coordenador teve como objetivo analisar o
desempenho dos professores dentro do seu curso. A análise dos resultados dessa
avaliação objetiva subsidiar o processo de tomada de decisões referente ao
aprimoramento do desenvolvimento pedagógico dos professores com vistas à melhoria
da formação dos estudantes.
Foi calculada a nota média e a moda (resposta mais frequente) de cada
professor do curso, a partir das notas dadas pelo coordenador referente a sua prática
pedagógica. Dentre os itens que avaliados, foram detectados alguns itens que
merecem atenção e propostas de melhorias futuras.
 Autoavaliação Docente - novembro de 2016*

O momento proposto de “Autoavaliação Docente” tem por objetivo gerir ações
que contribuam para a melhora e aperfeiçoamento da prática pedagógica.

Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2016

38

O professor que adota a prática de refletir suas ações torna-se um aprendente
de sua própria performance. Segundo Paulo Freire “É pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.
Os docentes de cada curso se autoavaliaram. Foi calculada a moda e a média
obtida por cada um dos docentes em sua autoavaliação. Dentre os itens que avaliados,
foram detectados alguns itens que merecem atenção e propostas de melhorias futuras.
*Dos momentos específicos de Avaliação do Professor relatados acima, quais
sejam, “Avaliação do Professor pelo Coordenador do Curso”, “Autoavaliação Docente”
e “Avaliação do Professor pelo Aluno”, além de uma análise descritiva de cada
avaliação individualmente, também foi realizada uma análise comparativa entre os
resultados das três avaliações, a fim de identificar padrões e eventuais discrepâncias
nas respostas. A análise comparativa foi realizada por meio do cruzamento do Ranking
Médio (RM) obtido pelos professores nas três avaliações, através de um gráfico de
linhas.

 Avaliação de Desempenho do Corpo Técnico-Administrativo - outubro de 2016

O objetivo da pesquisa foi promover a autoavaliação dos gestores e
encarregados da Universidade, levando-os a refletir sobre seu desempenho no trabalho
e prepará-los para, posteriormente, analisar o desempenho de seus subordinados.
A aplicação do questionário foi realizada on-line através da plataforma de
pesquisa “Survey Monkey”. Composto por 30 perguntas, sendo 11 fechadas e 19
abertas. Todas as questões eram obrigatórias, com exceção da última, pois era um
campo para quem quisesse expressar suas críticas, elogios ou sugestões.

 Avaliação do ENEPE - Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste outubro de 2016

O objetivo do questionário foi avaliar o evento de forma geral, bem como a
participação dos professores, a Sessão de Abertura e os Minicursos, Oficinas,
Palestras e Mesas-redondas que foram oferecidos.
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O evento teve 4.462 inscritos e cerca de 17% participou da pesquisa, sendo 777
participantes (603 alunos e 119 professores da Unoeste) e 55 participantes de outras
instituições.
 Portal do Egresso Unoeste – processo contínuo

O objetivo da pesquisa é manter ligação entre a Unoeste e seus Ex-alunos, bem
como promover e incentivar a cultura do retorno à Universidade.
A Unoeste precisa conhecer o destino daqueles que ela forma e trabalhar para
que a formação seja cada vez mais atual e relevante para a carreira dos seus
egressos. Essa pesquisa se encontra disponível no site: www.unoeste.br/egressos.

Fonte: https://trello.com/

Esta instituição objetiva incorporar a contribuição dos seus egressos nas ações
de melhorias constantes dos cursos, bem como criar novas oportunidades de formação
continuada aos egressos.
Além das avaliações internas apresentadas acima, cujos resultados encontramse disponibilizados na instituição, a CPA apoiou processos de avaliação desenvolvidos
por setores específicos e cursos da Instituição, bem como, participa, continuamente, da
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avaliação da execução das metas, objetivos e ações constantes do PDI 2013-2017, por
meio da Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional – CADI que
tem por objetivo avaliar e acompanhar periodicamente a execução das ações do PDI.
2.2. Avaliações Externas
Além dos processos de autoavaliação institucional são considerados, para a
indicação de potencialidades e fragilidades para posteriores ações de melhorias, os
resultados das avaliações externas, conforme apresentado:
2.2.1. Resultados Conceito Preliminar de Curso – ENADE 2015 (publ. em
março de 2017)
INDICADORES INSTITUCIONAIS
271

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA

UNOESTE

IGC: 4

2015

INDICADORES DE CURSO
CURSO

CPC

Administração

4

Ciências Contábeis

4

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo

4

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e
Propaganda

4

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

4

Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores

3

Direito

4

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia

vazio

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos

vazio

Psicologia

4
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2.2.2. Avaliação Anual da CAPES dos Programas de Pós-graduação stricto
sensu da Unoeste
PROGRAMA
MESTRADO EM AGRONOMIA
MESTRADO EM CIENCIA ANIMAL
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
MESTRADO EM ODONTOLOGIA – CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DOUTORADO EM AGRONOMIA
DOUTORADO EM FISIOPATOLOGIA E SAÚDE ANIMAL

2013
4
3
3
3
--4
--

2014
4
4
3
4
--4
--

2015
4
4
3
4
--4
4

2016
----4
4
---

Avaliação Trienal/Capes - Quadriênio 2013/2016 – Coleta em preenchimento.

2.2.3. Avaliação de cursos de graduação para efeitos de regulação - in loco
(2016 a fevereiro de 2017)

CURSO
CST
Gastronomia
CST
Design de
Interiores
CST
de Gestão
Recursos
Humanos
Direito
CST
Logística

ATO
REGULATÓRIO

PERÍODO
VISITA
(INÍCIO)

ORG.
DIDÁTICOPEDAGÓGICA

CORPO
DOCENTE

INFRAESTRUTURA

CONCEITO
FINAL

RECONHECIMENTO

03/03/2016

4,2

4,7

4,2

4,0

RENOVAÇÃO

21/03/2016

4,7

4,6

4,4

5,0

RECONHECIMENTO

31/07/2016

4,1

4,5

5,0

4,0

RENOVAÇÃO

01/02/2017

4,3

4,8

4,5

5,0

AUTORIZAÇÃO

08/02/2017

3,1

4,5

3,7

4,0

Os resultados dos processos de avaliação externa, bem como os de avaliação
institucional interna de 2016, foram analisados criticamente pelos cursos e setores,
conforme as dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861 que institui o SINAES,
gerando potencialidades e fragilidades que subsidiam, continuamente, a avaliação e o
acompanhamento das metas e ações de melhorias institucionais propostas no PDI
descritas nos eixos do item 3. Desenvolvimento, deste relatório.
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3. DESENVOLVIMENTO
Todo o trabalho desenvolvido pela CPA é articulado com as metas e as ações
estabelecidas no PDI cujas execuções são avaliadas e acompanhadas pela Comissão
de Desenvolvimento Institucional – CADI, comissão esta criada e coordenada pela
CPA. A seguir, com as dimensões SINAES estruturadas em eixos, são apresentados
os objetivos e metas estabelecidos no PDI - 2013/2017, resultantes estes das
avaliações periódicas conduzidas pela CPA bem como dos resultados das avaliações
externas.

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

OBJETIVO: Assegurar a continuidade do processo de Avaliação Institucional
gerando subsídios para o planejamento e gestão institucionais.
METAS:
1. 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.
2. Garantia das condições necessárias para a continuidade da atuação da CPA.
3. Desenvolvimento de estratégias e políticas de acompanhamento de
informações e investigação quanto às causas de evasão.
4. Expansão da publicização dos resultados dos processos de avaliação
institucional.
5. Realização de meta-avaliação (da Autoavaliação Institucional).

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
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OBJETIVO: Assegurar a efetivação das metas e ações propostas no PDI como
fortalecimento da Missão Institucional.
METAS:
1. Fortalecimento da Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento
Institucional – CADI, como instrumento de monitoramento crítico do PDI.
2. Envolvimento da comunidade universitária na formulação de programas e
ações coerentes com as políticas institucionais.
3. Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz
respeito às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica,
gestão institucional e avaliação institucional.
4. Fortalecimento da utilização do PDI como referência para programas e
projetos desenvolvidos pelas unidades acadêmicas e pela administração
central da Unoeste.
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Unoeste
OBJETIVO: Garantir que as ações da instituição em ensino, pesquisa e
extensão sejam pautadas por responsabilidade social em suas decorrências e
resultados contribuindo para a transformação da sociedade.
METAS:
1. Atendimento

às

expectativas

atuais

e

potenciais,

de

inclusão,

sustentabilidade e desenvolvimento da sociedade, por meio de ações
pedagógicas que garantam a formação de profissionais qualificados, técnica
e eticamente comprometidos com resultados sociais.
2. Manutenção e criação de instrumentos que garantam os aspectos éticos,
assegurando que os seus resultados tragam benefícios à sociedade.
3. 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.
4. Promoção de ações administrativo-acadêmicas por integrantes do corpo
social da instituição, baseadas em normas e procedimentos que garantam
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sua efetividade, atendendo demandas imediatas externas, em conformidade
com o espírito das disposições legais da sociedade brasileira.
5. Intensificação do processo de formação da autocrítica e da transparência na
gestão institucional perante a sociedade.
6. Avaliação contínua para desenvolvimento efetivo de ações e determinação
de espaços, que garantam a valorização da convivência universitária.

EIXO 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A - O Ensino

OBJETIVO: Desenvolver ensino de graduação e pós-graduação, na modalidade
presencial e/ou a distância, para melhoria da qualidade na formação profissional.

A1 - Ensino de Graduação
METAS:
7. Inclusão e desenvolvimento das características de flexibilização curricular e
interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos.
8. Manutenção da qualidade no oferecimento de cursos de graduação, tendo
em vista os instrumentos nacionais de avaliação superior.
9. 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.
10. Fortalecimento de programas institucionais de nivelamento e apoio aos
discentes, pela oferta extraclasse de cursos e oficinas para ampliação de
suas competências e habilidades.
11. Ampliação gradativa do uso de ferramentas, técnicas e informações
disponibilizadas pelas novas tecnologias nos processos de ensino e
aprendizagem.
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12. Ampliação de novos cursos de graduação, pós-graduação (lato e stricto
sensu) e de extensão (curta e longa duração), presenciais e a distância, e
remanejamento de vagas entre os cursos de graduação.
13. Ampliação das relações interinstitucionais entre cursos de Graduação dentro
e fora do país com a inclusão de regulamentação de mobilidade acadêmica.

A2 - Ensino de Pós-Graduação (PG)

METAS:
1. Ampliação da qualificação dos docentes permanentes dos cursos de PG
stricto sensu.
2. Ampliação da participação da PG stricto sensu nas discussões e ações
voltadas para a inserção social.
3. Ampliação das relações interinstitucionais entre programas/cursos de PG
dentro e fora do país.
4. Ampliação da qualificação do corpo discente da PG stricto sensu.
5. Consolidação e ampliação do número de cursos da PG stricto sensu.
6. Ampliação e fortalecimento da PG lato sensu

A3 - Ensino a Distância

METAS:
1. Execução do Plano de Gestão.
2. Implantação de novos cursos de graduação na modalidade a distância.
3. Ampliação da abrangência institucional em EAD.
4. Desenvolvimento da modalidade a distância em atividades inerentes à
graduação (nivelamento, dependência e semipresencialidade).
5. Ampliação gradativa do uso, pelos docentes e discentes, das tecnologias de
informação e comunicação como apoio ao processo de ensino e
aprendizagem.
6. Estabelecimento de convênios e parcerias.
7. Fortalecimento da participação do NEAD nos espaços de integração com as
Pró-Reitorias e coordenações de cursos de graduação e pós-graduação.
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B – A Pesquisa

OBJETIVO: Desenvolver pesquisas para contribuir com o progresso da ciência e
da tecnologia e solução de problemas locorregionais.
METAS:
1. Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa nas graduações.
2. Estimulação do cadastramento de novos projetos de iniciação científica
oriundos da graduação e da pós-graduação lato sensu.
3. Ampliação dos convênios e parcerias com instituições de pesquisa nacionais
e internacionais.
4. Melhoria do suporte geral para realização de pesquisa.
5. Valorização dos professores pesquisadores.
6. Garantia da ética e integridade da pesquisa institucional.
7. Garantia de condições de segurança ambiental e salubridade na realização
das pesquisas.
8. Fortalecimento das Revistas Colloquium.
9. Estabelecimento de critérios e indicadores de produtividade para a avaliação
dos pesquisadores e da pesquisa institucional.
10. Estimulação da participação de professores pesquisadores da graduação em
cursos de metodologia e redação científica, visando à qualificação dos
projetos.
11. Qualificação dos pareceristas, visando à melhoria da qualidade das
avaliações dos trabalhos submetidos.
1. Promoção da pesquisa intercursos (graduação e pós-graduação).
2. Aprimoramento do Sistema Gestor de Pesquisa (SGP) da CCPq, visando a
ajustes da sua estrutura, facilitação e agilização de seu uso.
3. Conscientização dos discentes de graduação sobre a importância da sua
participação em projetos de iniciação científica.
4. Divulgação ampla das pesquisas realizadas na instituição.
5. Estímulo à maior aproximação da comunidade científica institucional com a
demanda do setor produtivo, com vistas ao empreendedorismo e à
capacidade competitiva.
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6. Promoção e intensificação da inserção da Unoeste na comunidade científica
em nível nacional e internacional.
7. Fortalecimento da relação da Rede de Bibliotecas com a Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e seus setores.
C – A Extensão

OBJETIVO: Disseminar conhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos
e estabelecer linhas de ações e de relações interinstitucionais fundamentadas nas
necessidades da sociedade.
METAS:
1. 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
pós-graduação que se envolvam em uma mesma temática.
2. Ampliação de oferta e divulgação de cursos de extensão/aperfeiçoamento e
outros de curta duração que visem ao fortalecimento da formação
continuada e extraclasse.
3. 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.
4. Estimulação do desenvolvimento de trabalhos de conclusão dos cursos de
graduação (TCCs) vinculados à extensão.
5. Implantar o Núcleo Institucional de Extensão – NIEX, de natureza multi e
interdisciplinar, vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Ação Comunitária
(PROEXT) da Unoeste.
6. Fortalecimento da integração entre PROEXT/PRPPG e PROACAD na estão
do CENTEC – Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e Tecnologia
Sucroalcooleira da Unoeste.
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7. Divulgação dos resultados das ações extensivas, para ciência da
comunidade interna e externa e avaliação do cumprimento da inserção
social pela Universidade.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

OBJETIVO: Assegurar e aprimorar a comunicação da Unoeste com a
sociedade.

METAS:
1. Aprimoramento da comunicação com a sociedade.
2. Reestruturação do Departamento de Comunicação e alguns dos serviços
oferecidos para que supram as necessidades do mercado e da Unoeste.
3. Aprimoramento do relacionamento com o público interno e externo.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

OBJETIVO: Fortalecimento do compromisso social e acadêmico com a
comunidade discente.

METAS:
1. Consolidar as políticas de acesso, seleção e permanência dos estudantes.
2. Fortalecer os canais de participação dos estudantes em atividades de
ensino, iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de
intercâmbio.
3. Propiciar aos estudantes opção pelo nome social nos processos de
controle acadêmico.
4. Ampliação da equipe e do espaço físico do Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante (SUAPp), bem como do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE).
5. Desenvolver ações que minimizem a taxa média de evasão discente.
6. Aprimorar os mecanismos do sistema de acompanhamento dos egressos.
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7. Fortalecer as ações artísticas, culturais e esportivas para ampliar a
participação e a formação dos estudantes.
8. Ampliar e aperfeiçoar os mecanismos de promoção da acessibilidade aos
estudantes com deficiência, com a atualização das condições internas e
parcerias com instituições especializadas.
9. Fortalecimento, pela gestão institucional, de formação cultural ampliada
de base humanística (além da formação específica), assegurando o
respeito às diversidades e aos princípios educativos dos Direitos
Humanos.
10. Melhoria das condições de acesso ao acervo bibliográfico para todos os
estudantes e, em especial, aos portadores de deficiências.
11. Promover a universalização do acesso à Internet sem fio na Unoeste.
12. Incentivar a participação de estudantes nas instâncias de representação
universitária.
13. Adoção de uma política de permanente modernização das formas de
atendimento ao aluno, incluindo os processos de registro discente, de
orientação acadêmica e de comunicação, para que o corpo discente
identifique, conheça e se aproprie desde o início de seu curso de todas as
oportunidades que a Universidade tem a oferecer.

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensões 5 e 6: Política de Pessoal e Organização e Gestão da Instituição

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento institucional por meio da atualização
das políticas e estratégias de Gestão da Universidade.
METAS:
1. Atualização do Estatuto, do Regimento Geral e dos Planos de Carreira.
2. Políticas de Capacitação Profissional.
3. Otimização da infraestrutura.
4. Padronização de Procedimentos Administrativos e Acadêmicos.
5. Fortalecimento das relações internas e externas.
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6. Criação de uma central de informações institucionais.
7. Criação de departamento de marketing institucional.
8. Acompanhamento contínuo da execução do PDI.
9. Estabelecimento de políticas institucionais para ampliação de benefícios
indiretos.
10. Integração das Pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão para
atribuição de horas (pesquisa/extensão) nos cursos de graduação.
11. Ampliação dos recursos e suporte em geral para a Pós-graduação stricto
sensu/pesquisa.
12. Fortalecimento do Setor de Atendimento ao Aluno (SAA).

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Os resultados das últimas avaliações institucionais internas e os das avaliações
externas (avaliação dos cursos de Graduação e Pós-graduação stricto sensu;
ENADE/CPC) afirmam que os propósitos de qualidade no ensino, na pesquisa, na
extensão e na gestão, integrados de forma sistêmica, têm demonstrado significativa
melhoria institucional e alcance de sua Missão declarada.
No orçamento plurianual da Associação Prudentina de Educação e 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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Eixo 5: Infraestrutura

Dimensão 7: Infraestrutura Física

OBJETIVO: Atualizar, de forma contínua, os espaços físicos/ equipamentos/
acervos, utilizados pela comunidade acadêmica da instituição para atender ao ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade.
A - Biblioteca

METAS:
1. Ampliação do acervo virtual e impresso da Rede de Bibliotecas.
2. Melhoria da estrutura física e de TI da Rede de Bibliotecas.
3. Melhoria da Acessibilidade.
4. Adequação da equipe de profissionais da Rede de Bibliotecas.
5. Ampliação da participação da representação da Rede de Bibliotecas nos
colegiados da instituição.
6. Melhoria dos meios de comunicação com clientes da Rede de Bibliotecas.
B – Infraestrutura de TI
METAS:
1. Estabelecimento de um plano de otimização de infraestrutura de TI.
2. Estabelecimento/implantação de um plano de capacitação do corpo
técnico-administrativo.
3. Utilização de boas práticas de governança de TI.
4. 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.
5. Ampliação da informatização dos serviços prestados nos diferentes
setores e unidades da instituição.
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C – Infraestrutura Física

METAS:
1. Atualização contínua de todos os dados cadastrais de infraestrutura física
da Unoeste.
2. Atendimento às necessidades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e
Extensão,

para

o

desenvolvimento

didático-pedagógico

dessas

atividades, disponibilizando uma infraestrutura física adequada para tal.
3. Desenvolvimento de um plano de Comunicação Visual para os Campi I e
II da Universidade.
4. Melhoria da segurança na Instituição.
5. Adequação das salas de aula e auditórios.
6. Criação de um plano de construções e adequações da infraestrutura física
para atendimento das demandas acadêmicas incluindo os portadores de
deficiência.

D - Laboratórios

METAS:
1. Melhoria do suporte geral dos laboratórios para realização de pesquisas e
de atividades didáticas.

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento foram analisados
pelos atores da instituição, culminando no planejamento e execução das ações.
Considerando que este é o segundo Relatório Parcial, as informações e ações
desenvolvidas no ano anterior de 2015 representam subsídios para os avanços
institucionais evidenciados na instituição em 2016, com relação ao quanto foi
alcançado considerando o estabelecido no PDI (item 3. deste relatório). A gestão e o
acompanhamento da efetivação das ações de melhorias propostas no PDI são
realizados anualmente pela Comissão de Acompanhamento de Desenvolvimento
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Institucional - CADI, sob a coordenação da CPA, que faz uso do TRELLO - Ferramenta
Colaborativa para Gerenciamento de Projetos, demonstrada nas figuras abaixo:

Fonte: https://trello.com/

Fonte: https://trello.com/
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As imagens representam o ambiente da UNOESTE dentro do TRELLO referente
a uma única dimensão para exemplificação – infraestrutura física. O ambiente
contempla todas as dimensões que são alimentadas colaborativamente pelos
representantes da CADI. Dessa forma, observa-se o trabalho institucional anual de
acompanhamento do quanto está sendo alcançado em relação às ações propostas no
PDI

2013/2017

–

ações

pendentes,

em

andamento,

processo

contínuo,

finalizado/alcançado, e ações adicionais não previstas. Dessa forma, tem-se um
diagnóstico contínuo da IES, ressaltando avanços e desafios a enfrentar.
A seguir, são apresentados os avanços evidenciados em 2016 que, numa
análise crítica, já sinalizam os novos desafios institucionais a serem incorporados no
PDI 2018/2022:

EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

-

Reorganização dos procedimentos avaliativos internos e análise dos resultados
dos processos de avaliação externa como subsídios para (re)orientação
qualitativa do planejamento da gestão acadêmico-administrativa institucional.

-

Efetivação das Reuniões previstas no calendário da CPA para planejamento,
execução e acompanhamento dos processos de avaliação interna e externa
desenvolvidos em 2016.

-

Inclusão, nas reuniões da CPA com os representantes dos diferentes setores da
Instituição, de discussões de temas indutores de qualidade institucional:
inovação

acadêmica

e

tecnológica,

cooperação

internacional,

empreendedorismo e atuação dos egressos.
-

Participação na coordenação dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de
Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional – CADI (PDI 2013/2017).

-

Participação na análise dos textos institucionais que compõem os processos de
Avaliação Externa – in loco, dos cursos de graduação, fase e-MEC e INEP, bem
como, nos momentos de ocorrência das referidas avaliações.

-

Acompanhamento dos relatórios da CAPES referentes à avaliação dos Cursos
de Pós-graduação stricto sensu.
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-

Estudo dos relatórios disponibilizados pelo INEP/MEC com os pareceres dos
avaliadores externos (avaliações in loco) e, quando aprouver, submetê-los à
análise comparativa com os resultados das avaliações internas subsidiando as
propostas de ações de melhorias institucionais.

-

Acompanhamento do ciclo verde ENADE 2016: sensibilização dos participantes,
planejamento de ações conforme Portaria e Manual MEC, prova.

-

Execução do cronograma anual de procedimentos de autoavaliação proposto
pela CPA, abrangendo as dimensões do SINAES, estabelecendo-se assim,
ciclos de autoavaliação institucional.

-

Envio aos Cursos/Setores dos Relatórios das Ações Avaliativas (internas e
externas) desenvolvidas no ano de 2016, com Análises Estatísticas dos
resultados para propostas de ações de melhorias após análise crítica das
informações.

-

Atualização regular, pela gestão institucional, da rede de apoio à CPA no que
tange aos recursos humanos e infraestrutura, dinamizando sua atuação.

-

Participação da CPA no segundo semestre de 2016 nas reuniões de
planejamento do Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste a ocorrer de
25 a 31 de janeiro de 2017, com contribuições relativas aos resultados das
avaliações dos docentes (pelos alunos, autoavaliação docente e avaliação pelo
coordenador do curso).

-

Participação, em 2016, no Serviço de Apoio Pedagógico do Professor – SAPP,
com propostas de temas atualizados a serem desenvolvidos nas oficinas em
parceria com o Mestrado em Educação coerentes com as necessidades
didático-pedagógicas apontadas pelos professores e alunos nas avaliações,
bem como, com as metas e ações consoantes ao desenvolvimento docente
previstos no PDI 2013/2017.

-

Acompanhamento, em 2016, das ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
e do Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Estudante, em
coerência com as propostas institucionais.

-

Participação na atualização dos temas do Curso de Extensão “Fundamentos
para uma Educação Inclusiva e Cidadã – FEIC”, quais sejam, Direitos Humanos;
Acessibilidade e Inclusão; Educação para as relações Étnico-raciais e para o
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Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena; e Educação
Ambiental.
-

Intensificação contínua do uso do Canal do Aluno (CanAL) como meio de
publicização dos resultados e ações advindas dos processos de Avaliação
Institucional.

-

Atualização do site da Avaliação Institucional – CPA, dentro do Portal Unoeste
(http://www.unoeste.br/avaliacao-institucional-cpa).

-

Atualização

do

site

ENADE,

dentro

do

Portal

Unoeste

(http://www.unoeste.br/Graduacao/Enade).
-

Reestruturação

do

Portal

do

Egresso,

dentro

do

Portal

Unoeste

(http://www.unoeste.br/egressos).
-

Elaboração e divulgação dos Boletins CPA com as principais ações e avanços
institucionais evidenciados em 2016.

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

- Ampliação institucional da divulgação e discussão com a comunidade
acadêmica da visão e missão da Unoeste, bem como, dos objetivos, metas e
ações do PDI 2013/2017 propostos conforme as dimensões SINAES.
- Avaliação, de forma continuada, via CPA, do grau de conhecimento e
apropriação do PDI pela comunidade acadêmica, com análise de resultados.
- Acompanhamento do desenvolvimento das ações propostas no PDI para o
período,

por

meio

dos

trabalhos

desenvolvidos

pela

Comissão

de

Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional - CADI (instituída em 2013
e atualizada conforme Portaria da Reitoria nº 10, de 18 de março de 2016) que
se

utiliza

da

ferramenta

de

organização

das

informações:

TRELLO

(www.trello.com).
- Aperfeiçoamento das ações propostas no PDI e inclusão de novas ações para
garantia do alcance dos objetivos e metas indicadas nas dimensões, a partir
dos resultados dos trabalhos da CADI.
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- Acompanhamento do trabalho acadêmico desenvolvido nos cursos da
instituição tendo como referência a formação do egresso conforme requerido
no perfil estabelecido no PDI e ajustado segundo as especificidades do Projeto
Pedagógico de cada curso.
- Proposta de reelaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos na direção
das políticas estabelecidas no Projeto Pedagógico Institucional, quais sejam,
de

ensino,

pesquisa,

extensão,

pós-graduação,

gestão

acadêmica

e

administrativa, avaliação, respeitadas as políticas ministeriais.
- (Re)análise

do

contexto

da

Instituição

acrescentando

aos

dados

socioeconômicos da região os dados socioambientais, conforme estabelecido
em sua missão no PDI.
- Busca de consolidação da gestão da Unoeste orientada pelo seu compromisso
social, bem como, pelos princípios da Educação Ambiental estabelecidos no
PDI em coerência com a legislação específica.
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Unoeste
-

Implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (Sistema de Gestão
Ambiental Institucional), com o propósito de minimizar os impactos ambientais
na universidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, realizando o
acompanhamento periódico de seus avanços, divulgando melhorias e mostrando
precauções necessárias em nível institucional e locorregional.

-

Implantação do Projeto de Ambientalização Curricular que visa a discutir o
processo de ambientalização curricular na educação superior, definido como a
internalização da preocupação ambiental no currículo da graduação, tomando a
Universidade do Oeste Paulista como espaço de análise.

-

Parceria com a Rede ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável- Brasil,
um coletivo que esta alinhado à Agenda 2030 e modelo de governança baseado
na autogestão com liderança compartilhada, composta por Comissões de
Articulação à nível nacional e local.

-

Fortalecimento do fórum anual sobre responsabilidade social e ambiental,
inserido na programação do ENEPE/Unoeste, com a integração das Pró-reitorias
responsáveis pelo Ensino, Pesquisa e Extensão.
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-

Ampliação das ações acadêmicas (de ensino, pesquisa e extensão) voltadas
para o atendimento humanizado nas práticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

-

Zelo, pela gestão institucional, de que as normas internas para acompanhar o
desenvolvimento pedagógico, social e gerencial da universidade atendam,
permanentemente, aos preceitos da responsabilidade social e aos da
responsabilidade ambiental, estabelecidos pelos órgãos públicos.

-

Desenvolvimento de projetos e atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e
a extensão, em atendimento aos princípios de uma educação inclusiva e de
respeito à diversidade humana.

-

Consolidação, por meio da atuação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
(NAI), de uma política institucional de acessibilidade voltada à inclusão dos
estudantes com deficiência, incluídos aqui os portadores do transtorno do
espectro autista.

EIXO 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A - O Ensino

A1 - Ensino de Graduação

- Fortalecimento institucional do compromisso com a excelência do ensino de
graduação coerente com as políticas institucionais estabelecidas no Projeto
Pedagógico Institucional – PPI/PDI.
- Manutenção do processo de criação de novos cursos de graduação,
presenciais e a distância, em áreas ainda não atendidas e previstas no PDI, de
modo a atender as demandas da sociedade e observando os critérios de
excelência acadêmica.
- Sob a coordenação do NIDEP, revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
para atualização procedendo, também, o acompanhamento das suas práticas
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efetivas para o desenvolvimento do perfil de formação dos estudantes –
competências e habilidades requeridas.
- Acompanhamento, em 2016, da revisão e proposta de atualização dos
currículos dos Cursos de Licenciatura pelos respectivos Núcleos Docentes
Estruturantes, em atendimento ao disposto na Resolução nº 2, de 1º de julho
de 2015.
- Fortalecimento do Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico
(NIDEP) com ações de desenvolvimento pedagógico continuado de gestores,
docentes e discentes, por meio de vivências e cursos, em várias modalidades.
- Ampliação do apoio aos docentes por meio do Serviço de Apoio Pedagógico ao
Professor – SAPP, com atuação direcionada à melhoria do ensino, frente às
fragilidades apontadas nos relatórios de avaliação institucional interna e
externa.
- Proposta, para início de funcionamento em agosto de 2016, das Disciplinas
Eletivas pela Resolução nº1, de 4 de maio de 2016, Reitoria da Unoeste, que
regulamenta as normas de oferta e funcionamento das disciplinas eletivas nos
Cursos de Graduação visando intensificar a flexibilização curricular e em
atendimento ao disposto no artigo 23 do regimento Geral da Unoeste.
- Efetivação do uso do Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA) dashboard eletrônico pelos gestores, com indicativos para visão macro da
gestão acadêmica dos cursos de graduação.
- Realização de encontros periódicos sobre práticas pedagógicas inovadoras
e/ou bem sucedidas, vinculadas aos projetos pedagógicos, no ENAENSEncontro Anual de Ensino Superior-ENAENS/ENEPE.
- Realização pelo NIDEP, ao longo do ano de 2016, de oficinas pedagógicas
com a participação de professores do Mestrado em Educação para
desenvolvimento de temáticas, tais como, avaliação; competências e
habilidades; planos de ensino; metodologias ativas e de projetos; prática de
ensino e avaliação da aprendizagem voltada às diferenças e às deficiências.
- Realização do VIII Encontro Pedagógico dos Docentes (ENPED), em janeiro de
2016 (25 a 30), sob a coordenação do NIDEP, com foco no tema: “Caminhos
para ensinar e aprender num mundo desafiador” desenvolvido por José Moran
(USP), bem como, desenvolvimento de oficinas pedagógicas com os temas:
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Aplicação da Taxonomia de Bloom nas avaliações de aprendizagem; Avaliação
Formativa e Somativa; Metodologias Ativas: Aula Invertida; As mídias como
recurso pedagógico; Como lidar com o aluno contemporâneo em sala de aula;
Capacitação do Aprender Unoeste; Pesquisa Científica na graduação:
superando os desafios; Didática no Ensino Superior (para os novos
professores); Padrão ENADE: análise, reflexões e proposições à luz da
Taxonomia de Bloom.
- Avaliação do ENPED/2016 coordenada pela CPA, para planejamento do
ENPED a ocorrer em janeiro de 2017, com modelo e temáticas sugeridas pelos
docentes e coordenadores de cursos.
- Planejamento pelo NIDEP junto ao Curso de Mestrado em Educação, da
oficina “Autismo e Educação: Contribuições das teorias semióticas para a
compreensão da Síndrome de Asperger e construção de práticas inclusivas”, a
ser desenvolvida pela Profª Drª Zizi Trevizan no ENPED/janeiro de 2017.
- Participação do NIDEP na análise das propostas de cursos novos com seus
projetos pedagógicos elaborados pelos Núcleos Docentes Estruturantes, bem
como análise para aprovação das propostas de revisão das matrizes
curriculares dos cursos já existentes.
- Manutenção e aprimoramento dos instrumentos internos de avaliação de curso,
sob a coordenação da CPA, para subsidiar o desenvolvimento das ações
definidas nos projetos pedagógicos.
- Manutenção dos espaços, nos regulamentos dos cursos, de representação
discente,

estimulando

sua

participação

em

todos

os

colegiados

da

Universidade.
- Fortalecimento da integração das Pró-reitorias por meio de maior participação
nos espaços acadêmico-institucionais já existentes.
- Fortalecimento da integração com os alunos egressos, aprimorando as formas
de contato com os mesmos e a contribuição de sua formação para o
fortalecimento dos projetos pedagógicos, por meio, também, do site da
Unoeste.
- Promoção das atividades acadêmicas (cursos, palestras, seminários e outras)
e/ou inserção em conteúdos curriculares de questões relacionadas às políticas
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de educação inclusiva, ambiental, das relações étnico-raciais, e dos direitos
humanos.
- Acompanhamento da oferta e da atualização do material do curso
“Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã” (FEIC), para ser
realizado, em caráter obrigatório, por todos os alunos (a partir de 2015), no
formato online, abrangendo o desenvolvimento de quatro temas: Direitos
Humanos; Acessibilidade e Inclusão; Educação para as Relações Étnico-raciais
e para o Ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena;
Educação Ambiental.
- Avaliação e acompanhamento das atividades do Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante – SUAPp, visando

abordagem referente a

nivelamento, monitorias, acolhimento, bem como outras situações detectadas.
- Ampliação, nos cursos reconhecidos, da oferta de disciplinas semipresenciais
(Portaria 4.059/2004) com apoio da infraestrutura do Núcleo de Educação a
Distância.
- Consolidação do empreendedorismo e da inovação nos cursos da
Universidade com inserção nos planos de ensino e parceria com o SEBRAE.
- Incentivo institucional às inovações didático-pedagógicas e o uso das novas
tecnologias no ensino visando uma postura cada vez mais ativa do aluno.
- Planejamento pelo NIDEP e NEAD de Programa Institucional de Nivelamento a
ser oferecido aos alunos de cursos de graduação.
- Incentivo a programas e projetos que integrem alunos da graduação e da pósgraduação.
- Promoção de programas institucionais de inserção dos alunos de graduação
nos grupos de pesquisa da Universidade para além de sua participação em
programas de iniciação científica.
- Previsão continuada, nos currículos de graduação, de atividades de ensino que
tenham como objetivo a atuação junto à sociedade em projetos de extensão
universitária.
- Promoção institucional da mobilidade acadêmica, nacional e internacional, na
forma de intercâmbios, estágios e outros programas da natureza.
- Avaliação institucional permanente das atividades de graduação como um dos
parâmetros de avaliação da própria Universidade.
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- Acompanhamento do ciclo verde ENADE 2016: sensibilização dos estudantes
dos cursos participantes, planejamento de ações conforme Portaria e Manual
MEC, e na prova.
- Realização mensal das reuniões coordenadas pela Pró-reitoria Acadêmica
com a participação da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão,
dos gestores dos Cursos de graduação, da Comissão Própria de Avaliação, de
funcionários de outros setores, para a discussão e proposta de questões
referentes a ensino, pesquisa, extensão, gestão e avaliação.
- Proposta institucional em fevereiro de 2016, posteriormente regulamentada
pela Resolução nº 9, de 30 de novembro de 2016, Reitoria da Unoeste, do
Programa Especial de Recuperação dos Cursos de Graduação Presenciais
(PER), previsto no art. 62 do Regimento Geral da Unoeste.

A2 - Ensino de Pós-Graduação (PG)

-

A política de incentivo à realização de pós-doutorado já se encontra discutida no
âmbito das coordenações de cursos stricto sensu e também junto aos setores
administrativos da UNOESTE, definindo como a universidade vai tratar os
processos de pós-doutoramento no Brasil e/ou no exterior para docentes, sendo
que as solicitações devem ser encaminhadas seguindo procedimento específico
publicado pela PRPPG. O documento encontra-se redigido faltando apenas
formalização pela PRPPG por meio de resolução.

-

Em 2016 as seguintes propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu
foram submetidas para avaliação da CAPES: doutorado acadêmico em Meio
Ambiente e Desenvolvimento Regional; e mestrado profissional em Psicologia
do Desenvolvimento Humano. Ambas as propostas deixaram de ser aprovadas.

-

Em 2016 duas propostas de mestrado acadêmico, a saber, Ciências da Saúde
(área: Medicina II) e Odontologia (área: Odontologia), receberam visitas de
avaliadores da CAPES para atestar e verificar as condições da universidade
quanto ao funcionamento dos dois novos programas. Após a visita, ambos os
cursos de mestrado acadêmico em Ciências da Saúde e Odontologia foram
devidamente reconhecidos como cursos de pós-graduação stricto sensu
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conforme Portaria MEC nº 242, de 10 de fevereiro de 2017, com início previsto
para março de 2017.
-

Complementação da oferta de cursos e ampliação das temáticas em todas as
áreas de conhecimento, conforme demanda loco-regional. No ano de 2016
buscou-se por meio da análise de dados da demanda a identificação de
oportunidades com novos focos de atuação. A partir destas análises definiu-se
que 4 cursos deveriam ser implementados, dentre eles destaca-se:
• Pós Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho;
• Pós Graduação Lato Sensu em Engenharia de Estruturas;
• Pós Graduação Lato Sensu em Engenharia Urbana;
• Pós Graduação Lato Sensu em Projeto Arquitetônico.

-

Continuidade na divulgação geral das ofertas dos cursos Lato Sensu. Em
destaque, a divulgação é realizada em virtude de um estudo de mercado no qual
foi criado um modelo sazonal de divulgação baseado nos principais períodos de
acesso aos cursos. Destacamos os meses de março e agosto como sendo os de
maior investimento de divulgação, porém, vale ressaltar que a divulgação das
informações sobre as turmas e cursos e busca de alunos são realizadas de
forma ininterrupta durante o ano. Utilizam-se mídias de massa como televisão –
em menor número, rádios, outdoor, entre outros:
• Mídias digitais – facebook, Google, instagram entre outros;
• Telemarketing – ativo e passivo;
• Patrocínios, brindes, folder e cartazes;
• Vendas diretas: visitas a prospectos e participações em eventos;
• Organização de eventos;
• Entre outros.
A Pós-graduação Lato Sensu conta com uma secretária, uma coordenadora
pedagógica, um coordenador administrativo, dois assistentes de secretaria, um
auxiliar de secretaria, um estagiário e conta com o apoio do audiovisual com três
funcionários.

-

Desenvolvimento de parcerias para oferta de cursos de Pós Graduação Lato
Sensu dentro e fora do Estado de São Paulo, dentre elas ressaltamos:
• Fundação MS - Maracaju/ MS;
• Terra Desenvolvimento agropecuário LTDA – Londrina/ PR;
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• Fundação Paulista de Tecnologia e Educação - Centro Universitário de
Lins/ SP;
• UNICLOUD - São Paulo/ SP;
• F1 Cursos e Eventos – São José do Rio Preto/ SP.
Tais parcerias tem por objetivo inicial a oferta de cursos de Pós Graduação Lato
Sensu nas unidades da parceira ou a oferta de cursos em unidade da Unoeste.
As parcerias são importantes para apoiar no crescimento e conhecimento da
marca da instituição em locais onde não há atuação da instituição, bem como o
enriquecimento curricular das ofertas dos cursos e novas expertises.
Com relação às ações para dotar o setor com departamento comercial para gerir
captação de candidatos aos cursos, foi promovido um funcionário vendedor para
coordenador administrativo com o objetivo de organizar e coordenar ações
relativas à captação de alunos e novos negócios. Tais ações ocorrem
mensalmente com acompanhamento de metas, traçadas nos finais dos períodos
e avaliação de dados de mercado e demanda.
-

A política de atualização do site da Pós-Graduação e modelo de apresentação
dos novos cursos, conta com o apoio do departamento de comunicação e centro
de informação da instituição. Realizam-se sugestões a tais setores de forma a
melhorar a distribuição das informações da Pós Graduação Lato Sensu com o
objetivo de aproximar e facilitar o fluxo de dados entre o cliente (aluno ou
prospecto) e a gestão do curso.

-

Em se tratando de adoção de recursos, o setor vem atuando com verba
disponibilizada pela Reitoria que é distribuída para a divulgação dos cursos.
Salienta-se que a solicitação de tal verba para divulgação é baseada em estudo
de gasto médio por interessado inscrito.

A3 - Ensino a Distância
- Articulação de equipes para a consolidação do Plano de Gestão do
NEAD/Unoeste.
- Continuidade ao desenvolvimento de cursos, oficinas e outras atividades para
capacitação do corpo docente na elaboração de materiais didáticos, na atuação
da docência e na tutoria, tanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Aprender
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Unoeste), como nos polos de apoio presencial, por meio da oferta contínua de
capacitações referentes a disciplinas semipresenciais, elaboração de materiais
didáticos, Aprender Unoeste e curso de Tutoria em EAD.
- Propostas à Rede de Bibliotecas de atualização e ampliação do acervo
bibliográfico, físico e virtual, na sede e demais polos, sempre que necessário.
- Ampliação contínua dos recursos humanos do NEAD e adequação da
infraestrutura física da sede e dos polos de apoio presencial em relação às
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão de acordo com a progressão
da demanda e oferta de cursos, principalmente a partir do credenciamento
institucional para a graduação a distância (Portaria nº 1.076, de 24/11/2015,
DOU de 25/11/2015).
- Proposta junto ao Departamento de Comunicação e Marketing de um plano de
comunicação e marketing para a pós-graduação e graduação, na modalidade a
distância.
- Ampliação dos mecanismos de logística e comunicação interna com os polos
de apoio presencial por meio de programação para a realização de visitas in
loco (INEP) nos Polos de Apoio Presencial.
- Capacitação dos parceiros/polos para o desenvolvimento de atividades
acadêmicas e administrativas de acordo com o preconizado no Plano de
Gestão do NEAD por meio de webconferências.
- Avaliação da adequação da infraestrutura física dos polos de apoio presencial
para garantia da execução plena dos cursos neles ofertados, avaliação esta já
realizada nos Polos de Graduação (Martinópolis e Dracena).
- Ampliação contínua do número de disciplinas semipresenciais nos cursos de
graduação presenciais reconhecidos.
- Desenvolvimento permanente de atividades de capacitação de docentes para
fortalecer o uso do AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem “Aprender
Unoeste”.
- Ampliação da central de produção de materiais didáticos para atender a
demanda dos cursos e o funcionamento do Estúdio de EAD.
- Criação de um Banco Interno de Objetos de Aprendizagem no “Aprender
Unoeste”, em construção pela Comissão Central de Produção de Materiais do
NEAD.
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- Disponibilização do serviço de webconferência sendo utilizado nos cursos de
pós-graduação e para as capacitações dos Polos de Apoio Presencial.
- Em andamento a ampliação e adequação da infraestrutura de TI (recursos
físicos e lógicos), bem como o pessoal técnico-administrativo, para
atendimento e suporte de cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
- Aumento do número de Polos de Apoio Presencial para ampliação da
abrangência de atuação da Unoeste nos cursos de extensão a distância, por
meio da busca de novas parcerias em diversas regiões do país.
- Fortalecimento do NEAD no espaço acadêmico-institucional de integração da
PROEXT para discussão/reflexão, trocas e vivências universitárias.
- Fortalecimento da participação do NEAD na CAPEX.
B – A Pesquisa

- Proposta de atribuição de horas/pesquisa para os docentes pesquisadores (dos
cursos de graduação), mediante a avaliação da produção científica trienal, com
a participação, na definição de critérios, da PRPPG e PROACAD.
- Fortalecimento da realização de projetos e publicações em conjunto, visando à
troca de experiências e qualidade dos trabalhos.
- Estímulo à captação de recursos nas agências de fomento à pesquisa e no
setor produtivo (empresas privadas), respeitando e valorizando os grupos que
já possuem este suporte financeiro externo e dando condições para que esta
prática seja disseminada aos demais grupos.
- Criação de um Escritório Central de Apoio à Pesquisa que preste orientação
aos pesquisadores para o planejamento e a gestão financeira de projetos que
visam à busca de fomento externo, e redação de artigos para publicação em
periódicos qualificados.
- Adequação da denominação da CCPq para CPDI – Coordenadoria de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, conforme as novas atribuições do
setor.
- Propostas de criação de novos laboratórios destinados exclusivamente à
realização de pesquisas.
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- Propostas de manutenção e a revisão do auxílio financeiro aos pesquisadores
que tenham cadastrado projetos com custo.
- Incentivo à colaboração dos pesquisadores de graduação e pós-graduação em
projetos de pesquisa, para submissão dos resultados, em conjunto, às Revistas
Colloquium.
- Estimular e promover a realização de reuniões periódicas de membros de
diretorias de grandes empresas instaladas na região com pesquisadores da
Unoeste relacionados à área de atuação da empresa, para conhecimento da
demanda existente pelo conhecimento aplicado.
- Incentivo à ampliação da “incubadora de empresas”, diversificando áreas e
elevando a interação com outras Unidades e cursos da universidade.
- Promoção de cursos de capacitação e qualificação de jovens empreendedores
egressos dos diferentes cursos.
C – A Extensão

-

Divulgação e articulação dos programas de extensão visando à agregação de
novos participantes dos cursos de graduação e pós-graduação visando a
promoção de ações conjuntas que favoreçam o diálogo maior da extensão com
o ensino e a pesquisa.

-

Envolvimento dos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação
para que indiquem os docentes que possuem horas de atividade de extensão,
para que atuem como articuladores das ações extensivas propostas pelas suas
respectivas Unidades Proponentes.

-

Incentivo à realização de pesquisas científicas a partir dos resultados obtidos
das práticas extensivas.

-

Incentivo e facilitação da oferta dos cursos de extensão universitária e
dinamização da divulgação dos mesmos junto aos meios de comunicação.

-

Proposição e divulgação de projetos ou programas de extensão universitária que
estimulem trabalhos de conclusão de cursos de graduação, de diversas áreas do
conhecimento.

-

Sistematização da seleção dos Programas e Projetos de extensão que vinculem
ensino e pesquisa para composição dos grupos por áreas temáticas do Núcleo
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Interdisciplinar de Extensão - NIEX, no intuito de estreitar o relacionamento da
tríade ensino, pesquisa e extensão.
-

Socialização dos resultados obtidos nas ações de extensão por meio de
publicações na homepage da PROEXT, boletins informativos, relatos de
experiências, apresentados anualmente no ENAEXT, com publicação no
suplemento da Revista Colloquium.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
- Continuidade às ações de planejamento e execução de estratégias e recursos
para a garantia de qualidade da comunicação interna e externa.
- Investimento em campanhas de branding (valorização da marca), fortalecendo
o alinhamento das ações e estratégias de comunicação à missão da Unoeste.
- Continuidade das ações de posicionamento da marca Unoeste frente aos
públicos de interesse, internos e externos, com base em pesquisas de
mercado.
- Manutenção e aprimoramento das campanhas institucionais ao longo dos
semestres.
- Manutenção dos canais de atendimento à comunidade externa e interna em
atividade constante: ouvidoria, redes sociais, call center, Canal do Aluno –
CanAL.
- Readequação das ações de comunicação, a partir da análise crítica dos
resultados das pesquisas de autoavaliação fornecidas pela CPA e das
pesquisas de mercado realizadas, considerando também, as políticas de
inclusão social, nacional e institucional.
- Desenvolvimento de relatórios e pesquisas para avaliar o ROI (Retorno sobre
investimento em publicidade) das campanhas de comunicação.
- Reestruturação contínua do corpo funcional do Departamento de Comunicação
e novas contratações com o objetivo de atender as necessidades da Unoeste.
- Utilização da ferramenta de CRM (Customer Relationship Management Gestão de Relacionamento com o Cliente), voltada à prospecção, manutenção
e identificação de condutas que antecipem a possível evasão do corpo
discente.
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- Participação, continuada, no processo de reestruturação e aprimoramento dos
sites do portal Unoeste.

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

- Ações acadêmico-pedagógicas institucionais de incorporação de novas
tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem com vistas ao efetivo
envolvimento dos estudantes nas atividades do ensino.
- Inclusão nos Cursos de Graduação de metodologias voltadas à aquisição de
competências pelo estudante considerando-o como sujeito da aprendizagem,
com comportamentos ativos e investigadores.
- Análise dos indicadores de aprovação dos estudantes, pelos professores e
coordenadores de Cursos, para propostas imediatas de reorganização das
práticas docentes na direção da qualidade de formação dos estudantes.
- Análise, pela CPA e NIDEP, dos relatórios referentes aos atendimentos
prestados pelo Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Estudante
– SUAPp, para avaliação e propostas de melhorias do serviço.
- Estudo, pelo NIDEP e NEAD, de um programa institucional de nivelamento de
apoio 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, por meio do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão da Unoeste - NAI.
- Aperfeiçoamento contínuo do Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE – que tem
por objetivo oferecer apoio ao estudante para: ingressar em um estágio;
acolher na universidade e fora dela também; e oferecer informações sobre
hospedagem, atendimentos de emergência, meios de transporte, imobiliárias
e infraestruturas disponíveis na cidade.
- Acompanhamento para aperfeiçoamento das ações da Assessoria para
Relações

Interinstitucionais

(estágios,

intercâmbios

internacionais).
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- Aperfeiçoamento de incentivos às empresas juniores para a manutenção das
já existentes e criação de novas, bem como estrutura à incubadora alocada
na Unoeste - Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente - INTEPP.
- Reforço do incentivo à participação dos estudantes em projetos científicos
com os docentes e ações extensionistas.
- Recepção humanizada aos alunos ingressantes estimulando o exercício da
cidadania por meio de, entre outras ações, do Trote do Bem.
- Manutenção das práticas esportivas: torneios, gincanas, competições,
academia, piscina olímpica, práticas cotidianas, com o fim de propiciar
espaços de lazer saudáveis na direção da melhoria da qualidade de vida dos
estudantes.
- Desenvolvimento de atividades culturais: música, teatro, dança, literatura,
artes plásticas, como apoio à ampliação do repertório cultural dos estudantes.

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensões 5 e 6: Política de Pessoal e Organização e Gestão da Instituição

- Divulgação interna da atualização realizada do Estatuto e do Regimento Geral
da Universidade com fins de adequação à realidade acadêmica do ensino, da
pesquisa e da extensão.
- Manutenção do funcionamento efetivo dos órgãos colegiados, quais sejam, o
Conselho Universitário (CONSU); o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE); Colegiados de Cursos, para a condução dos processos
institucionais de tomada de decisões.
- Prosseguimento ao estudo dos planos de carreira para sua atualização.
- Manutenção sistematizada das portarias, resoluções, regulamentos internos,
normas acadêmicas, como elemento de gestão para o cumprimento da
finalidade educativa da instituição.
- Análise e reflexão sobre os resultados das avaliações conduzidas internamente
pela CPA, bem como os dos resultados das avaliações externas conduzidas
pelos órgãos do MEC, INEP e CAPES, como apoio à gestão acadêmicoadministrativa da instituição.
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- Atualização, pelo Departamento de Recursos Humanos (RH), dos mecanismos
de seleção, contratação, avaliação e aperfeiçoamento do corpo docente e
técnico-administrativo.
- Continuidade à capacitação de diretores e coordenadores de cursos de
graduação e pós-graduação, nas suas gestões acadêmicas específicas.
- Continuidade às ações de capacitação em serviço do pessoal técnicoadministrativo, com o propósito de melhoria no atendimento oferecido à
comunidade acadêmica e público em geral, incluindo o atendimento
diferenciado às pessoas com deficiência, subsidiadas pelos trabalhos do NAI.
- Ampliação e expansão do Serviço de Primeiros Socorros vinculado ao Setor
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SEESMT), no Campus I e Campus II, em horário de trabalho da Universidade.
- Continuidade ao programa de auxílio financeiro para capacitação docente,
buscando atingir a elevação do índice de professores titulados stricto sensu.
- Implementação de ações de viabilização do disposto no Estatuto da
Universidade referente à política de intercâmbio nacional e internacional,
estimulando a ida e vinda de pesquisadores nos diferentes níveis: iniciação
científica, pós-graduação, pós-doutorado e pesquisadores visitantes, com apoio
administrativo e acadêmico.
- Manutenção de recursos financeiros para maior participação de docentes e
estudantes em eventos nacionais e internacionais, com apresentação de
trabalho e publicação de resultados de pesquisas em livros e/ou periódicos.
- Revisão permanente do plano de adequação/readequação da infraestrutura
(laboratórios, física, TI) e equipamentos para o desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão, em atendimento às demandas acadêmico-científicas e
pedagógicas.
-Manutenção, atualização e ampliação do acervo de obras da Rede de
Bibliotecas, considerando-se as necessidades pedagógico–científicas dos
cursos.
- Manutenção do convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia - IBICT na inclusão das dissertações dos mestrados e doutorados
produzidas pela Unoeste na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD.
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- Manutenção e aperfeiçoamento de hardware e software do Sistema de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED.
- Aperfeiçoamento do Sistema de Apoio à Gestão Acadêmica (SAGA),
dashboard eletrônico de apoio aos gestores dos cursos.
- Ampliação

dos

servidores,

equipamentos

de

rede

e

quantidade

de

microcomputadores para uso docente e discente.
- Continuidade à melhoria da estrutura de rede sem fio (Wireless) em toda a
universidade.
- Manutenção e atualização da sinalização para acesso de pedestres e
motoristas nos campi I e II, e manutenção de suas vias, estacionamentos e
segurança.
- Implantação do sistema de localização interna e externa nos campi I e II,
incluída a sinalização para os estudantes/funcionários/pessoas da comunidade
externa com deficiência.
- Ampliação e adequação da infraestrutura de TI para suporte no atendimento
acadêmico aos cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão,
ajustando-a, quando necessário, aos aspectos de acessibilidade e inclusão.
- Ampliação do número de parcerias nacionais e internacionais em todas as
áreas do conhecimento.
- Fortalecimento da integração das Pró-reitorias por meio de maior participação
nos espaços acadêmico-institucionais já existentes.
- Atualização e reestruturação do site/portais de informações da Unoeste.
- Manutenção de ampla divulgação, interna e externa, das ações de ensino,
pesquisa e extensão.
- Manutenção

dos

trabalhos

da

Comissão

de

Acompanhamento

do

Desenvolvimento Institucional (CADI).
- Avaliação anual da execução das metas e ações do Plano de Desenvolvimento
Institucional 2013/2017 com participação da CPA e da CADI.
- Discussão dos resultados da avaliação anual do PDI e propostas de
reorientações para cumprimento e/ou adequações necessárias ao mesmo.
- Manutenção de recursos para despesas com alimentação, transporte e
hospedagem destinadas aos docentes convidados para participar de atividades
acadêmicas e científicas na PG stricto sensu.
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- Implementação continuada de ações de capacitação em serviço para o
pessoal do corpo técnico-administrativo, considerando os resultados da
Avaliação de Desempenho com os gestores dos diferentes setores da
instituição (2016), com o propósito de melhoria de desempenho no trabalho .
- Reestruturação da infraestrutura para atendimento à demanda dos Programas
Sociais Governamentais e Programa Interno de Bolsas.
- Planejamento de ações para efetivação de um Plano de Gestão de Logística
Sustentável.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Os resultados das últimas avaliações institucionais internas e os das avaliações
externas (avaliação dos cursos de Graduação e Pós-graduação stricto sensu;
ENADE/CPC) afirmam que os propósitos de qualidade no ensino, na pesquisa, na
extensão e na gestão, integrados de forma sistêmica, têm demonstrado significativa
melhoria institucional e alcance de sua Missão declarada.
No orçamento plurianual da Associação Prudentina de Educação e 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.

Eixo 5: Infraestrutura

Dimensão 7: Infraestrutura
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Os resultados avaliativos da Infraestrutura, considerando os processos
avaliativos de 2016, revelam avanços na melhoria das instalações físicas, na ampliação
do parque tecnológico e no aprimoramento da rede de bibliotecas e dos laboratórios.
Em atendimento aos parâmetros do MEC/INEP, esta instituição tem realizado
consideráveis investimentos administrativos e financeiros para oferecer melhores
condições de infraestrutura a sua comunidade acadêmica, incluídas aqui as pessoas
portadoras de deficiência. Inclusive tem sido analisada proposta de um Plano Diretor da
infraestrutura física dos Campi da Universidade que oriente a reordenação, a
requalificação, a expansão física e o detalhamento do aporte dos recursos financeiros.
Como parte do plano, a criação de um sistema de índices de ocupação eficiente do
espaço físico da Universidade, que permita avaliar a utilização adequada de
laboratórios, salas de aula, espaços administrativos e de atividades multiculturais.
A – Biblioteca
- Atualização do parque de equipamentos de informática, nos locais de trabalho
interno e nos Centros de Multimídia das Unidades de 1 e 2.
- Reforma da Unidade de Informação 1, reorganização do acervo fechado para
acervo aberto, facilitando o acesso dos clientes às estantes de livros.
- Aquisição de equipamentos de Sistema antifurto para as Unidades de
Informação 1 e 3.
- Aquisição de equipamento scanner de voz para a Unidade de Informação 3 –
Campus II, para acessibilidade de pessoas deficientes visuais.
- Adequação de balcões de empréstimos das Unidades 1 e 3 para facilitar o
acesso de cadeirantes.
- Instalação de software para leitura sonorizada em alguns computadores das
Unidades de Informação 1, 2 e 3.
- Capacitação de funcionários da Rede de Bibliotecas em Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS.
- Representação da Rede de Bibliotecas no NAI - Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão.
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- Atualização contínua e ampliação do acervo de documentos da Rede de
Bibliotecas, para os cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades
presencial e a distância.
- Atendimento ao egresso da Unoeste quanto à possibilidade de empréstimo
(para uso externo) do acervo.
B – Infraestrutura de TI

- Reestruturação, continuada, dos laboratórios de informática (novos espaços,
equipamentos, softwares, treinamentos). No segundo semestre de 2016 foram
adquiridos 15 iMac para criação de um laboratório no Campus II.
- Ampliação da cobertura da rede sem fio. Instalação de 30 Access Point no
Bloco B3 Campus II.
- Atualização, continuada, do parque de servidores, storage e equipamentos de
rede.
- Estabelecimento e execução do plano de contingência dos servidores e
storage. Testes com os servidores contratados um datacenter terceirizado para
contingência dos servidores de banco de dados e serviços web do
Departamento de TI.
- Manutenção de plano/orçamento mensal para aquisição/manutenção do
parque computacional (microcomputadores, impressoras e periféricos em
geral).
- Propor de mecanismos e condições de infraestrutura que permitam a elevação
do grau e intensidade de comunicação com outros grupos de pesquisa de
outras instituições (salas de teleconferência, conectividade de alta velocidade
em laboratórios de pesquisa, e outros).
- Implantação da política de help desk na instituição para auxiliar o uso dos
sistemas de informática. Em 2016 foi desenvolvido o projeto “Service Desk”
que inclui o serviço de help desk (interação de usuários com o Departamento
de TI), com o objetivo de melhoria dos serviços prestados pelo Departamento
de TI (Infraestrutura de TI e Telecomunicações e Sistemas) com previsão de
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implantação em 2017.
- Implementação de assessoria técnica e pedagógica para ampliação gradativa
do uso da ferramenta “Aprender Unoeste” para todos os cursos da
Universidade.
- Adequação/ampliação da infraestrutura de TI (recursos físicos e lógicos), bem
como pessoal técnico-administrativo para atendimento e suporte de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão com atenção, também, à acessibilidade
universal dos estudantes com deficiência.
- Ampliação da informatização dos serviços prestados pelas secretarias e
demais setores conforme demanda.

C – Infraestrutura de TI
Ações campus I
-

Instalação do novo departamento de Atendimento ao Aluno no Bloco A.

-

Instalação do novo Departamento de Recursos Humanos.

-

Montagem da sala de vigilância no Bloco A.

-

Instalação de novo elevador no Bloco B (em andamento).

-

Reforma da Biblioteca do Bloco B transformando a em acervo aberto.

-

Instalação de novo elevador no Bloco H ( em andamento ).

-

Divisão de 02 salas de aula em salas de Tutoria para Medicina.

-

Montagem do Laboratório de Jogos Virtuais no Bloco H.

-

Montagem de novo Laboratório de Prótese no Bloco B.

-

Montagem do Laboratório de Pesquisas Odontológicas no Bloco G.

-

Reforma do Laboratório de Microbiologia no Bloco G.

Ações Campus II
-

Instalação de placas em braile nos corrimãos de todos os blocos.

-

Adaptações diversas no Bloco B1 para atender ao EAD e FACLEPP.

-

Conclusão de 04 auditórios no Bloco B3.

-

Montagem de mais 01 Laboratório de Informática para FACOPP no Bloco
B3.
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2016

77

-

Montagem do Laboratório de Pesquisa de Mercado para FACLEPP no
Bloco B3.

-

Montagem de 03 Laboratórios de Engenharia Elétrica no Bloco B3.

-

Troca das coberturas da rampa e corredores no Bloco B3.

-

Instalação de elevador no Bloco B3 (em andamento).

-

Montagem do Laboratório de Maquetaria no Bloco B3.

-

Montagem de refeitório para alunos e funcionários no Bloco B3.

-

Montagem de Sala de Medicina do Trabalho com ambulatório médico no
Bloco B3.

-

Construção do novo acesso do Bloco B3 (em andamento).

-

Construção do Salão de Eventos da Gastronomia no Bloco B3 (em
andamento).

-

Reforma do Laboratório de Fitopatologia no Bloco Q.

-

Adaptação da escada de acesso ao salão da Torre de Cristal para atender
o Bombeiro.

-

Instalação de contadores de pessoas nos salões Limoeiro e Solarium.

-

Reforma do barracão de Chocadeira de Avestruz.

-

Reforma dos tanques da Piscicultura.

-

Construção de frigorífico de peixes na piscicultura.

-

Reforma geral e troca do sistema de ar condicionado do Biotério.

-

Reforma geral no Hospital Veterinário.

-

Construção do barracão do patrimônio.

-

Construção de estacionamento de motos e carros no Bloco B3.

-

Adaptação do térreo do prédio da piscicultura para montagem do AECIM.

-

Demolição dos suportes de brises no Bloco Q.

-

Fechamento com muro na área urbana do Campus.

Ações externas:
-

Construção do prédio de ambulatório e cabine de energia (em
andamento).

-

Reforma do antigo restaurante transformando-o em laboratório de coletas
ao lado do Hospital Regional.
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-

Reforma de Hospital em Jaú para montagem da Faculdade de Medicina
(em andamento).

-

Construção de nova mangueira na Fazenda Experimental.

D – Laboratórios

- Em processo contínuo, modernização e renovação dos laboratórios,
necessários à manutenção da qualidade e do crescimento do ensino, da
pesquisa e da extensão.
- Melhoria contínua da conservação e reequipamento dos laboratórios, bem
como apoio institucional para a criação de laboratórios interdisciplinares.
Ações finalizadas e em andamento 2016:
- Finalização da reforma para melhorias de aulas práticas e pesquisa do
Laboratório de Fitopatologia, bloco “Q” – Campus II.
- Finalização da reforma e adequação do prédio em frente ao Hospital Regional
para instalação da Coleta do Laboratório de Análises Clínicas.
- Finalização da reforma e ampliação do Laboratório de Habilidades
Odontológicas 3, bloco “B”, Campus I.
- Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Pesquisa Odontológica,
bloco “G” – Campus I.
- Finalização da construção de uma sala para conservação de animais no
Laboratório de Anatomia Animal, no Campus II.
- Oferecimento de suporte para os novos laboratórios destinados exclusivamente
à realização de pesquisas.
- Manutenção constante da infraestrutura necessária e adequada para todos os
laboratórios (de pesquisa e didáticos) existentes na instituição quanto aos
aspectos: espaço físico, planos de atualização e de acessibilidade, serviços e
normas de segurança.
- Concluída a substituição dos microscópios antigos, dos Laboratórios de
Parasitologia, Microbiologia, Patologia, Biologia Geral e Celular – Campus I, e
Laboratórios de Fitopatologia e Botânica – Campus II.
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- Conclusão da reforma das bancadas do laboratório de tecnologia de alimentos
para melhor atender a demanda de aulas práticas.
5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
No primeiro semestre de 2017, conforme já planejado, a CPA promoverá
reuniões com a Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional
(CADI) para análise dos avanços institucionais efetivados, conforme descritos neste
Relatório. Essa análise permitirá a identificação dos pontos fortes da Instituição e
priorização dos pontos para os quais estratégias e ações em prol de melhorias
necessitam ser estabelecidos. Os resultados da Avaliação Interna e da Avaliação
Externa são divulgados à comunidade universitária para conhecimento de modo a
desencadear participação coletiva no processo de discussão de propostas de ações
concretas de transformação.
O ano de 2017 marcará a realização do processo de avaliação do quanto as
políticas institucionais e os objetivos, metas e ações do PDI 2013/2017 foram
alcançados para, no segundo semestre, proceder-se, internamente, à atualização do
PDI para o quinquênio 2018/2022, evidenciando os avanços e os desafios a serem
percorridos.
O planejamento institucional, considerando as dimensões SINAES, será na
linha de redefinição de políticas, metas e ações relacionadas às temáticas:
-

Gestão Integrada;

-

Inovação Acadêmica;

-

Empreendedorismo e Empregabilidade;

-

Internacionalização; e

-

Políticas de Ações Afirmativas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório parcial de autoavaliação institucional reflete o trabalho integrado
da Comissão Própria de Avaliação com os integrantes da Reitoria, das Pró-Reitorias,
dos cursos, dos setores próprios da Instituição, bem como os da comunidade externa.
Nas reuniões da CPA, os resultados dos processos de avaliação interna,
combinados com os da avaliação externa, são continuamente objeto de análises,
reflexões e proposições, para a sua incorporação no planejamento da gestão
acadêmico-administrativa institucional.
O trabalho da CPA, integrado com as propostas de desenvolvimento da
Instituição incorporadas no PDI, acompanha e monitora a efetivação das ações
acadêmicas e de gestão, sempre com um olhar avaliativo crítico e formativo. Como
culminância dos primeiros dez (10) anos de envolvimento da CPA com a comunidade
acadêmica da Unoeste, foi editado o livro “Os Desafios da Avaliação Institucional: o
papel da CPA”, 2014, obra esta que traz pesquisas, esclarecimentos, releituras e
inovações sobre a avaliação institucional, subsidiando a avaliação institucional até o
presente momento. Dividido em duas partes – “Desafios teóricos e Metodológicos da
Avaliação Institucional” e “Projetos Voltados à Avaliação Institucional na Unoeste” este livro destina-se à comunidade acadêmica, constituindo um referencial importante
para todos aqueles que têm estudado, implementado e desenvolvido processos de
autoavaliação institucionais.
A CPA desenvolve um trabalho ético, consciente, operacional e integrado,
investindo

continuamente

na

sensibilização

dos

integrantes

da

comunidade

universitária para o seu envolvimento total no percurso da autoavaliação institucional
garantindo, dessa forma, a responsabilidade e o compromisso de todos na
implementação das políticas acadêmicas que o processo avaliativo sugere.
Assim, consolidar a cultura de avaliação na instituição no sentido de que todos
os atores se coloquem em um processo de reflexão e autoconsciência institucional é
objetivo da CPA. Para o alcance deste, a CPA conta com o apoio dos gestores da
instituição no desenvolvimento dos seus trabalhos com a perspectiva de melhoria e
evolução institucional.
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Este relatório, como os anteriores, assim que enviado ao INEP, via e-MEC, será
objeto de ampla divulgação na IES no endereço:

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

Presidente Prudente, 31 de março de 2017.
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