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1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação do Relatório
O Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade do Oeste Paulista Unoeste, na versão parcial, referente ao exercício de 2019, 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 Instituições de Ensino
Superior - 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 relatório de
autoavaliação institucional na versão parcial, com as informações e ações coordenadas
pela Comissão Própria de Avaliação - CPA no ano de 2019.
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 PDI 2018/2022.
Destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento, pela comunidade
acadêmica, da autoavaliação como um processo formativo, necessário e contínuo, o
que garante um envolvimento institucional cada vez mais significativo.
Desde 2004, o processo de avaliação institucional na Unoeste tem seguido as
orientações do Sinaes, 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 processos de avaliação
externa das IES.
Para atendimento à legislação vigente, foi constituída em 2004, a primeira CPA
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 PDI; e pela prestação das informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. Esta primeira
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2019
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comissão criou o Regulamento 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 - Reitoria da Unoeste, de 19 de abril de 2006;
- Portaria nº. 023 - Reitoria da Unoeste, de 08 de outubro 2007;
- Portaria nº. 03 - Reitoria da Unoeste, de 27 de março de 2009;
- Portaria nº. 059 - Reitoria da Unoeste, de 28 de julho de 2010;
- Portaria nº. 11 - Reitoria da Unoeste, de 08 de maio de 2012;
- Portaria nº. 18 - Reitoria da Unoeste, de 18 de outubro de 2013;
- Portaria nº. 38 - Reitoria da Unoeste, de 28 de agosto de 2015;
- Portaria nº. 22 - Reitoria da Unoeste, de 24 de agosto de 2016;
- Portaria nº. 02 - Reitoria da Unoeste, de 02 de abril de 2018;
- Portaria nº. 22 - Reitoria da Unoeste, de 22 de fevereiro de 2019;
- Portaria nº. 98 - Reitoria da Unoeste, de 15 de maio de 2019;
- Portaria nº. 06 - Reitoria da Unoeste, de 20 de fevereiro de 2020;
- Portaria nº 32 - Reitoria da Unoeste, de 24 de novembro de 2017 Subcomissão de Avaliação do Campus de Guarujá.
- Portaria nº. 34 - Reitoria da Unoeste, de 24 de setembro de 2018 Subcomissão de Avaliação do Campus de Jaú;
- Portaria nº 162 - Reitoria da Unoeste, de 05 de agosto de 2019 - Subcomissão
de Avaliação do Campus de Guarujá.

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

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

No ano de 2020, a CPA registrou o segundo livro denominado “As Contribuições
da CPA na Gestão Educacional”, mais um produto do seu trabalho referente à
autoavaliação institucional. O presente livro é a compilação de uma coletânea de
artigos que fomentam dois momentos de reflexão: o primeiro refere-se à “Discussão
Teórica”, e o segundo às “Experiências da Unoeste”. Nessa seleção estão presentes os
artigos que marcaram com suas experiências no processo de autoavaliação
institucional. De forma simples, esse livro passa a ser uma ferramenta útil para novos
estudos. Os autores são professores e pesquisadores que pensam, pesquisam e
vivenciam a avaliação institucional em suas práticas.
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Figura 2 - Capa do Livro - As Contribuições da CPA na Gestão Educacional

Fonte: Editora: https://editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34556-as-contribuicoes-da-cpa-na-gestaoeducacional

Concluindo, a CPA atua com autonomia, no âmbito de sua competência, em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Unoeste, buscando a
sensibilização da 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 à sua evolução.
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1.2. Dados da Instituição
- Nome/Código da IES: UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - Usuário Máster 0271
- Caracterização da IES:
- Instituição Privada
- Sem fins lucrativos
- Universidade

Estado: São Paulo

Município: Presidente Prudente

- Mantenedora: Associação Prudentina de Educação e Cultura - APEC, fundada em
10 de janeiro de 1972.
- Autorização da primeira faculdade - Faculdade de Ciências, Letras e Educação de
Presidente Prudente - Decreto nº 71.190, de 03 de outubro de 1972, DOU de
04/10/1972.
Início das atividades da IES: 21 de outubro de 1972.
- Reconhecimento da Unoeste: Portaria Ministerial nº 83/87, de 12/02/87, DOU de
16/02/87.
- Credenciamento EAD: Portaria nº. 1.076, de 24/11/2015, DOU de 25/11/2015.
- Recredenciamento da Unoeste: Portaria nº 413, de 24/03/2017, DOU de
27/03/2017.
- Credenciamento do Campus de Jaú: Portaria nº. 292, de 29/03/2018, DOU de
02/04/2018.
- Credenciamento do Campus de Guarujá: Portaria nº 603, de 14 de março de
2019, DOU de 15/03/2019.
- Endereços:
- Campus I - Rua José Bongiovani, nº 700 - Cidade Universitária - CEP:
19050-920 - Fone (18) 3229-1000, Presidente Prudente - SP.
- Campus II - Rodovia Raposo Tavares, Km 572 - Bairro Limoeiro - CEP:
19067-175 - Fone (18) 3229-2000, Presidente Prudente - SP.
- Portal da Unoeste: www.unoeste.br
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- Núcleo de Educação a Distância: CAMPUS II - Bloco B1 - Rodovia Raposo
Tavares, km 572 - Bairro Limoeiro - CEP: 19.067-175, - Fone (18) 3229-3260,
Presidente Prudente – SP. Endereço eletrônico: ead@unoeste.br
- Campus de Jaú (fora de sede), Rua Luis Maniero, Praça Dr. Adolfo Bezerra
de Menezes, nº 225, Bairro: Jardim Estádio - CEP: 17203-481 - Fone: (14) 36241109, Jaú - SP. Endereço eletrônico: medicina.jau@unoeste.br
- Campus de Guarujá (fora de sede), Rua Quinto Bertoldi nº 40 – 1º
pavimento, Bairro Vila Maia, CEP: 11410-980, Fone (13) 3386-3002, Guarujá –
SP. Endereço eletrônico: medicina.guaruja@unoeste.br

Figura 3 - Campus I da Unoeste

Fonte: DECOM/Unoeste, 2017.

Figura 4 - Campus II da Unoeste

Fonte: DECOM/Unoeste, 2017.
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Figura 5 - Campus de Jaú (fora de sede)

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.
Figura 6 - Construção do Campus de Jaú

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.
Figura 7 - Campus de Guarujá (fora de sede)

Fonte: DECOM/Unoeste, 2019.
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Figura 8 - Construção do Campus de Guarujá

Fonte: DECOM/Unoeste, 2019.

1.2.1. Visão, Missão, Valores e dados da evolução institucional
Conforme estabelecido em seu PDI 2018/2022, a Visão da Unoeste é: “Ser
reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”; sendo sua
Missão: “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”.
Os valores que orientam a gestão da Universidade dão sustentação a todo o
desenvolvimento institucional devendo ser assimilados por todos que nela atuam. A
Unoeste procurará sempre:
 Atuar com rigor e competência;
 Cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade;
 Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
 Estimular a autonomia, a criatividade, o dinamismo e a capacidade de
inovação;
 Ser um espaço de construção, transformação e abertura para novas
fronteiras e novos saberes;
 Cultivar a ética nas relações;
 Atuar na promoção dos direitos humanos;
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2019
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 Educar para a tolerância; e
 Atuar com responsabilidade social e ambiental.

Como demonstrativo da evolução institucional, em complemento ao processo de
avaliação interna, objeto de análise e reflexão neste relatório, são aqui apresentados os
Conceitos Institucionais resultantes dos processos de avaliação externa dos últimos
três anos: Índices Gerais de Cursos, Conceitos Institucionais, Conceitos Preliminares
de Cursos, Conceitos de Cursos, Conceitos CAPES:


Índice Geral de Cursos - IGC - considerando os resultados dos processos
de avaliação externa a evolução da Unoeste é demonstrada abaixo,
conforme ciclos Sinaes, com apresentação inicial do IGC caracterizado pela
elevação gradativa do contínuo:
 2015 - IGC contínuo 3.1430 - Faixa 4
 2016 - IGC contínuo 3.3434 - Faixa 4
 2017 - IGC contínuo 3.3513 - Faixa 4
 2018 - IGC contínuo 3.3099 - Faixa 4



Conceito Institucional – CI, demonstrado na



Figura 9:
Figura 9 - CI da Unoeste

Fonte: Sistema e-MEC, 2020.
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Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2016, 2017 e 2018

Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2016 (publicado em
setembro de 2017)

Tabela 1 - Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2016
INDICADORES INSTITUCIONAIS
271

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA

UNOESTE

IGC: 4

2016

INDICADORES DE CURSO
CURSO

CPC

Agronomia

4

Biomedicina

5

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio

4

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia

4

Educação Física

4

Enfermagem e Obstetrícia

4

Estética e Cosmética

3

Farmácia

4

Fisioterapia

4

Fonoaudiologia

5

Medicina

3

Medicina Veterinária

4

Nutrição

5

Odontologia

4

Zootecnia

5

Fonte: Sistema e-MEC, 2017.
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Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2017 (publicado em
dezembro de 2018)
Tabela 2 - Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2017
INDICADORES INSTITUCIONAIS
271

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA

UNOESTE

IGC: 4

INDICADORES DE CURSO
CURSO

CPC

Arquitetura e Urbanismo

3

Ciência da Computação

SC

Ciências Biológicas (Bacharelado)

4

Ciências Biológicas (Licenciatura)

4

CST Gestão da TI

SC

CST Redes de Computadores

4

Artes Visuais

3

Educação Física (Licenciatura)

SC

Engenharia Ambiental e Sanitária

4

Engenharia Civil

3

Engenharia de Produção

4

Geografia

4

História

4

Letras: Português/Inglês

4

Matemática

4

Música (Licenciatura)

4

Pedagogia

4

Química (Bacharelado)

4

Química (Licenciatura)

SC

Sistemas de Informação

4

Fonte: Sistema e-MEC, 2018.
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Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2018 (publicado em
janeiro de 2020)
Tabela 3 - Resultados Conceito Preliminar de Curso - ENADE 2018
INDICADORES INSTITUCIONAIS
271

UNIVERSIDADE DO OESTE
PAULISTA

UNOESTE

IGC: 4

2018

INDICADORES DE CURSO
CURSO

CPC

Administração

4

Ciências Contábeis

4

Comunicação Social - Jornalismo

3

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

4

Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores

3

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

4

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico

3

Direito

4

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia

4

Psicologia

4

Fonte: Sistema e-MEC, 2020.

Figura 10 - Resultados de Conceito Preliminar de Curso (CPC) - 2016 a 2018.

CPC - 2016 a 2018
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Fonte: CPA, 2019.
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Avaliação Anual da CAPES dos Programas de Pós-graduação stricto
sensu da Unoeste

Tabela 4 - Avaliação Anual da CAPES

PROGRAMA

2013

2014

2015

2016

MESTRADO EM AGRONOMIA

4

4

4

4

MESTRADO EM CIENCIA ANIMAL

3

4

4

4

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

3

3

3

4

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E

4

4

4

4

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

--

--

--

3

MESTRADO EM ODONTOLOGIA – CLÍNICA

--

--

--

3

DOUTORADO EM AGRONOMIA

4

4

4

4

DOUTORADO EM FISIOPATOLOGIA E SAÚDE ANIMAL

--

--

4

4

2017

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ODONTOLÓGICA

Fonte: CAPES, 2018.

Avaliação Trienal/Capes - Quadriênio 2017/2020 - Coleta em preenchimento.


Conceito de Cursos - CC - Avaliação de cursos de graduação para efeitos de
regulação - in loco (2016 a dezembro de 2019)

Tabela 5 - Avaliação de Cursos de Graduação
CURSO
CST
Gastronomia
CST
Design de
Interiores
CST em Gestão
Recursos
Humanos
Direito
CST Logística
CST
Gestão da
Qualidade EAD
CST em
Marketing
EAD
CST em Jogos

ATO
REGULATÓRIO

PERÍODO
VISITA
(INÍCIO)

ORG.
DIDÁTICOPEDAGÓGICA

CORPO
DOCENTE

INFRAESTRUTURA

CONCEITO
FINAL

RECONHECIMENTO

03/03/2016

4,2

4,7

4,2

4

RENOVAÇÃO

21/03/2016

4,7

4,6

4,4

5

RECONHECIMENTO

31/07/2016

4,1

4,5

5,0

4

RENOVAÇÃO

01/02/2017

4,3

4,8

4,5

5

AUTORIZAÇÃO

08/02/2017

3,1

4,5

3,7

4

AUTORIZAÇÃO

29/03/2017

4,4

4,9

AUTORIZAÇÃO

26/04/2017

4,1

4,5

4,1

4

RECONHECIMENTO

17/05/2017

4,5

4,7

4,4

5
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Digitais
CST em
Fotografia
Pedagogia EAD

RECONHECIMENTO

21/05/2017

4,1

4,8

3,9

4

AUTORIZAÇÃO

28/05/2017

5,0

4,6

4,7

5

AUTORIZAÇÃO

31/05/2017

4,8

4,7

4,4

5

AUTORIZAÇÃO

11/06/2017

4,1

4,8

4,6

5

AUTORIZAÇÃO

06/08/2017

4,0

4,7

4,4

4

Biomedicina
CST em
Segurança no
Trabalho

RECONHECIMENTO

09/08/2017

4,7

4,4

4,9

5

AUTORIZAÇÃO

30/08/2017

4,5

4,5

4,5

5

Geografia

RENOVAÇÃO

29//10/2017

3,0

4,2

3,4

3

Física

RENOVAÇÃO

13/12/2017

2,9

3,5

3,5

3

RENOVAÇÃO

18/02/2018

4,39

4,91

4,91

5

RENOVAÇÃO

16/05/2018

4

4,46

4,37

4

RENOVAÇÃO

23/05/2018

3,8

4,55

3,18

4

RENOVAÇÃO

01/08/2018

4,67

5,0

4,94

5

RENOVAÇÃO

04/11/2018

4,57

4,64

4,77

5

RECONHECIMENTO

03/02/2019

5,0

5,0

5,0

5,0

AUTORIZAÇÃO

10/03/2019

4,31

4,79

4,44

4,0

RECONHECIMENTO

13/03/2019

4,68

4,68

4,68

5,0

AUTORIZAÇÃO

07/04/2019

4,38

4,71

4,67

5,0

RECONHECIMENTO

23/06/2019

3,63

4,47

4,50

4,0

AUTORIZAÇÃO

16/02/2020

4,25

4,38

4,50

4,0

CST em
Recursos
Humanos
EAD
CST em
Processos
Gerenciais
EAD
CST em Gestão
Financeira EAD

CST em Gestão
da Tecnologia
da Informação
Medicina
Engenharia de
Produção
Farmácia
CST em
Estética e
Cosmética
CST em
Logística
CST em Gestão
da Tecnologia
em Informação
EAD
CST Marketing
EAD
Engenharia
Software EAD
CST Gestão
Qualidade EAD
Enfermagem Jaú

Fonte: Sistema e-MEC, 2016/2020.
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Figura 11 - Resultados de Conceito de Cursos (CC) - 2016 a 2019

CC - 2016 a 2019
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Fonte: CPA, 2019.

Como informações adicionais à evolução institucional são demonstradas, nas
tabelas abaixo, dados da Unoeste relativos aos docentes, oriundos do Censo da
Educação Superior do ano de 2019:
Tabela 6 - Censo 2019 - Regime de Trabalho

Regime de Trabalho

QTDE

%

Integral

294

42,36%

Parcial

319

45,97%

Horista

81

11,67%

Sem regime de trabalho

0

0,00%

Total

694
Fonte: Relatório do Censo, 2019.

Tabela 7 - Censo 2019 - Titulação

Titulação

QTDE

%

Graduado

0

0,00%

Especialista

73

10,52%

Mestre

377

54,32%

Doutor

244

35,16%

0

0,00%

Sem titulação
Total

694
Fonte: Relatório do Censo, 2019.
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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 PDI, vigência 2018/2022, construído a partir das potencialidades
e as fragilidades detectadas pela Avaliação Institucional apresenta a visão, a missão,
bem como os objetivos, metas e ações de desenvolvimento respeitados os eixos que
contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861, que instituiu o
Sinaes.
Inserido no PDI, está o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, instrumento
permanente de recorrência da instituição educacional que estabelece as políticas para
o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão e a responsabilidade social. A avaliação das
metas e ações do PDI pela CADI, Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento
Institucional, sob a coordenação da CPA, ocorreu anualmente no quinquênio até a
elaboração de um diagnóstico geral da Instituição em 2017, que subsidiou o trabalho
de preparação/planejamento de novas metas e ações para o período de 2018/2022.

1.2.2. Representação do Percurso Histórico da Unoeste
Figura 12 - Histórico da Unoeste
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Fonte: DECOM/Unoeste, 2019.

1.2.3. Dados institucionais de cursos e alunado

A Unoeste iniciou o ano letivo de 2019 com 16.837 alunos matriculados nos
cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão e técnico-profissionalizante a
seguir enunciados, e encerrou o ano com, aproximadamente, 15.472 alunos com
matrícula regular:
 Cursos de Graduação - Os cursos de graduação (presenciais e a distância)
são ofertados nas modalidades de Licenciaturas, Bacharelados e Superiores de
Tecnologia, conforme segue:
 Cursos de Licenciatura na modalidade presencial: Ciências Biológicas,
Artes Visuais, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática,
Música, Pedagogia, Química.
 Curso de Licenciatura na modalidade a distância: Letras, Música,
Pedagogia.
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 Cursos de Bacharelado na modalidade presencial: Administração,
Agronomia,

Arquitetura

e

Urbanismo,

Biomedicina,

Ciência

da

Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação
Social: Jornalismo, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda,
Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina (Campus de Presidente
Prudente, Campus de Jaú-SP e Campus de Guarujá-SP), Medicina
Veterinária, Música, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas
de Informação, Zootecnia.
 Curso de Bacharelado na modalidade a distância: Administração,
Biomedicina, Engenharia de Software.
 Cursos Superiores de Tecnologia na modalidade presencial: Agronegócio,
Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Fotografia,
Gastronomia, Gestão Comercial, Jogos Digitais, Radiologia, Sistemas
para Internet, Gestão de Recursos Humanos, Redes de Computadores,
Gestão da Tecnologia da Informação.
 Cursos Superiores de Tecnologia na modalidade a distância: Design de
Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Gestão Comercial, Gestão da
Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da
Qualidade, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública,
Logística, Marketing, Processos Gerenciais.

 Cursos de Pós-graduação stricto sensu - a Unoeste possui um Programa de
Pós-graduação

em

Agronomia

com

Doutorado

e

Mestrado;

Doutorado

em

Fisiopatologia e Saúde Animal e Mestrado em Ciência Animal; Doutorado e Mestrado
em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; Doutorado e Mestrado em Educação;
Mestrado em Odontologia; e Mestrado em Ciências da Saúde.
 Cursos de pós-graduação lato sensu - são, aproximadamente, 65 cursos de
especialização presencial e 37 a distância em andamento e 1 ainda não iniciado,
totalizando 103 cursos propostos.
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 Oferece

ainda

cursos

de

aperfeiçoamento

e

de

extensão

-

são,

aproximadamente, mais de 100 cursos nas modalidades presencial a distância.
 Curso Técnico-Profissionalizante de nível médio - Análises Clínicas,
Farmácia, Enfermagem, Massoterapia e Podologia.

1.2.4. Infraestrutura física de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI

Quanto à infraestrutura de Tecnologia da Informação - TI, a Unoeste dispõe de 3
(três) coordenadorias, quais sejam:
a) Coordenadoria de Infraestrutura de TI: composta pelo coordenador e por
analistas e técnicos sendo responsável pelos serviços de infraestrutura de redes,
servidores e telecomunicação e pelo setor de manutenção de equipamentos e apoio
em geral na área de segurança e telefonia;
b) Coordenadoria de Sistemas: composta pelo coordenador e por analistas
sendo responsável pelo desenvolvimento e suporte dos sistemas corporativos da
instituição, além da auditoria e controle de uso de softwares/aplicativos/licenças; e
c) Coordenadoria de sistemas Web: composta pelo coordenador e analistas,
sendo responsável pelo desenvolvimento e suporte dos sistemas web da empresa
incluindo o AVA “Aprender” utilizado pelos cursos presenciais e a distância.
A Coordenadoria de Infraestrutura de TI e demais colaboradores administra uma
rede

de

computadores

que

interliga

todos

os

dispositivos,

considerando

microcomputadores, notebooks, impressoras, telefones IPs, câmeras IPs (sistema de
CFTV), pontos de acesso para rede sem fio, entre outros, contemplando todos os
ambientes administrativos, de ensino, de pesquisa e de extensão.
A universidade utiliza uma estrutura própria de acesso à Internet com dois links,
um de 1 Gbps e outro de 500 Mbps, que através do protocolo BGP implementa o
balanceamento de carga e a contingência entre os links. Os links são full duplex e
considerando o acesso da Internet para o site principal, mesmo o link de menor
capacidade supre todas as requisições de upload. Utiliza também links de 50 Mbps
para conectar os campi fora de sede com a Internet e, por meio de uma VPN,
interligam-se os sistemas administrativos e acadêmicos necessários.
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Os servidores, firewalls e o núcleo principal da rede de computadores estão
instalados em um Data Center com um controle de acesso realizado por controladoras
e leitores biométricos nas portas. O ambiente possui um sistema de detecção, alarme e
combate a incêndio composto de uma central com operação em laços cruzados,
detectores ópticos convencionais, chave de acionamento manual e alarmes visual e
sonoro. O sistema de extinção por inundação utiliza o gás FM200. A rede elétrica é
composta por um quadro elétrico que agrega todos os comandos elétricos do Data
Center, seja elétrica comum ou estabilizada. Este quadro é alimentado por 2 no-breaks
gerando circuitos independentes para cada fonte de alimentação dos equipamentos e
um gerador de 56 Kva é acionado automaticamente em caso de queda de energia
fornecida pela concessionária local. Os equipamentos estão acomodados em dois
racks abertos para equipamentos de rede e componentes do cabeamento estruturado e
dois racks fechados para os servidores e firewalls.
Os servidores, sistemas de armazenamento (storage) e o sistema de backup
estão cobertos por um contrato de manutenção, com cobertura 7x24, sendo o SLA de
atendimento de até 4 horas e tempo de solução de até 20 horas.
Visando atender às necessidades de inovações e readequações tecnológicas,
foi implantado um projeto baseado nas mais atuais tecnologias disponíveis no
mercado, a virtualização, que consiste na utilização de um hardware poderoso
compartilhando recursos com várias máquinas virtuais. O projeto consiste em 3
servidores físicos funcionando em cluster, implementando uma redundância entre os
servidores físicos. Desta forma, temos redundância total com parada de até 2
servidores físicos. Essas máquinas virtuais trabalham isoladamente umas das outras
como se fossem realmente máquinas reais. Com a virtualização, implantamos um
ambiente estável e escalável que comportará tanto sistemas operacionais Linux quanto
Windows. Cada máquina virtual dispõe dos mesmos recursos que uma máquina real,
com a vantagem de utilizar um hardware altamente redundante.
A Unoeste conta também com a estrutura física e de apoio acadêmico nos Polos
de Apoio Presencial dos Cursos a Distância.
Considera-se que todos os espaços da Unoeste são dotados de acessibilidade.
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1.2.5. Contexto regional
A área de abrangência geográfica da Unoeste, Campus de Presidente PrudenteSP, 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 223.749 mil habitantes, aproximadamente, estão
em Presidente Prudente. Trata-se, portanto, de um importante polo de desenvolvimento
geoeducacional - Distrito - 27 - que serve de referência para uma vasta região. Na
região, o município é referência em diversos setores, como comércio, saúde, cultura e
educação. Contudo, a sua influência não se restringe apenas a este espaço,
alcançando o sul do Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná. 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.
Considerando a Criação de Campus fora de sede da Unoeste, na cidade de Jaú,
caracteriza-se o contexto regional de instalação do Campus para sua atuação
contributiva com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e
cultural em sua área de abrangência. A cidade de Jaú situa-se no interior do Estado de
São Paulo e faz parte do complexo de dez municípios que integram esta microrregião
(Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí,
Jaú e Mineiros do Tietê), possui população estimada de 144 mil habitantes (IBGE,
2016). Área territorial de 688,34 Km2, sendo a área urbana de 81.12 Km 2, composta
por: Distrito de Potunduva (14,73 Km2); Porto Alegre (3,35 Km2) e Vila Ribeiro (1,52
Km2). A área rural possui 607,22 Km2. Jaú pertence à mesorregião de Bauru, composta
por 39 municípios pertence à Região Administrativa (RA) de Bauru, situada no centro
oeste do Estado de São Paulo e ocupa uma extensão territorial, com 16.105 Km²,
constituindo a 3ª Região Administrativa de Governo que envolve as microrregiões de
Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú e Lins e contém um contingente populacional próximo a
1.083.120 habitantes (IBGE, 2010). Quanto ao contexto econômico e socioambiental, a
região possui economia pautada em importante polo de desenvolvimento industrial e
agrícola, destacando-se pela quantidade de fábricas de sapatos femininos, sendo
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conhecida como a capital do calçado feminino. O setor industrial é diversificado sendo
representado também por indústrias de transformação meta mecânicas, alimentícias e
de celulose. Recentemente, em março de 2019, foi credenciado o Campus fora de
sede no município de Guarujá, SP.
Considerando a Criação de Campus fora de sede da Unoeste, na cidade de
Guarujá, caracteriza-se o contexto regional de instalação do Campus para sua atuação
contributiva com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e
cultural em sua área de abrangência. O Município de Guarujá se encontra localizado no
Estado de São Paulo, na segunda região administrativa, sub-região Santos, composto
por 9 municípios, área total de 144,79 Km2. Situa-se na Ilha de Santo Amaro, sendo
que a maior parte de seu território está inserida em unidades de conservação,
permanecendo não ocupada. A densidade demográfica no município é de 2.148,82
habitantes/ Km2. Sua vocação é turística, possui um grande adensamento urbano
desordenado e ocupação de encostas, formando moradias em áreas de riscos. De
acordo com o IBGE (2018), o Guarujá́ possui a terceira maior população do litoral, com
estimativa 318.107 habitantes, distribuídos por dois distritos. A sua Taxa Geométrica de
Crescimento Anual (TGCA), entre 2010 e 2018, é de 0,86 no município. O grau de
urbanização é de 99,98%. Considerando os dados de 2017 a população de 311.229
habitantes, o índice em 2017, de envelhecimento no município é de 10,60%, com uma
população com mais de 60 anos, a população com menos de 15 anos é de 23,20%, a
populacional preliminar elaborada pelo. A população é predominantemente de jovens.
Em 2015 o PIB foi de 27.019,57 em reais corrente, nota-se que, do total de riquezas
produzidas no município, o setor da agropecuária representa aproximadamente 1% do
total, enquanto que os setores industriais e de serviços representam, respectivamente,
19,5% e 79,5% do PIB do município. A Unoeste conta também com os Polos de Apoio
Presencial em diferentes contextos regionais.

1.3. Composição da Comissão Própria de Avaliação - CPA
De acordo com o disposto no art. 11 da Lei nº 10.861/04, esta instituição
constituiu sua CPA com as funções de coordenar e articular o processo interno de
avaliação, bem como com a de disponibilizar os resultados aos segmentos da
comunidade acadêmica como elemento subsidiário dos planos de melhorias da
instituição. As ações da CPA são coerentes com o Projeto de Autoavaliação
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Institucional (Anexo A) que compreende a definição de objetivos, estratégias,
metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. Permanentemente realiza
um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados, reportando-se sempre
aos resultados dos processos de avaliação externa, na direção de busca da melhoria
institucional.
Tabela 8 - Composição da CPA - Presidente Prudente
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

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

Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli

Repr. Corpo Docente

CPF 109.214.058-12

Sandra Aparecida dos Santos Souza

Repr. Corpo Discente

CPF 154.140.418.14

Ana Lúcia Farão Carneiro de Siqueira

Repr. Sociedade Civil Organizada

CPF 029.663.828-56

Cristiane Maciel Rizo

Assessora de Planejamento e
Análise de Dados

Gabrielle Gomes dos Santos Ribeiro

Estatista

Lucimara Carvalho de Andrade

Assessora de Planejamento

Sanches
Eduardo Henrique Rizo

Analista de Sistemas

CPF 538.457.548-63
CPF 360.463.758.94
CPF 121.102.198-07
CPF 256.016.038-20

Fonte: CPA, 2019.

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. 98, de 15/05/2019.
Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (Anexo A).
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Tabela 9 - Composição da subcomissão da CPA - Campus de Jaú

COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Amanda Creste M. da Costa Ribeiro
Risso * Coordenadora da

Repr. Corpo Docente

CPF 219.042.268-09

Bruno Dezidério Mendonça

Repr. Corpo Discente

CPF 337.440.638-60

Joicilene Bolsoni

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 254.675.238-20

José Fernando Barbieri

Repr. Sociedade Civil Organizada

CPF 960.735.278-53

Subcomissão

Fonte: CPA, 2019.
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 subcomissão da CPA: Portaria da Reitoria da Unoeste nº. 34/2018 de
24/08/2018. Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (Anexo A).

Tabela 10 - Composição da subcomissão da CPA - Campus de Guarujá

COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Geraldo Alécio de Oliveira *

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 926.572.906-63

Eliana Aragão Silva

Repr. Corpo Técnico-Administrativo

CPF 121.377.168-44

Erika Feltrini Cagnoni

Repr. Corpo Docente

CPF 274.298.978-19

Rafael Pacheco da Costa

Repr. Corpo Docente

CPF 332.531.508-95

Repr. Corpo Discente

CPF 388.565.158-06

Repr. Sociedade Civil Organizada

CPF 564.182.568-91

Coordenador da Subcomissão

Paola Rodrigues Figueiredo
Anastácio
Celso Barros Junior

Fonte: CPA, 2019.
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 subcomissão da CPA: Portaria da Reitoria da Unoeste nº.162/2019 de
05/08/2019. Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (Anexo A).
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1.4. Planejamento estratégico de autoavaliação da Unoeste - 2019

O planejamento estratégico do processo de autoavaliação institucional referente
ao ano de 2019 considerou, para o seu desenvolvimento, a evolução institucional
demonstrada no relatório parcial de 2018, bem como a indicação de fragilidades
detectadas com propostas de ações futuras de melhorias.
Foi subsidiado, também, pelo Projeto de Autoavaliação Institucional (Anexo B),
atualizado em março de 2019 sob a coordenação da CPA.

1.4.1. Etapas do processo de autoavaliação e sua operacionalização
A CPA coordenou a estruturação do processo de autoavaliação de 2019 em
etapas: sensibilização, levantamento e sistematização de dados, confecção de
relatórios com análises dos processos de autoavaliação, e divulgação dos resultados à
comunidade acadêmica para apropriação e propostas de ações de melhorias.

- Etapa da Sensibilização
Para garantia do envolvimento da comunidade acadêmica no desenvolvimento
da proposta avaliativa interna de 2019 algumas ações de sensibilização foram
delineadas:


Divulgação do Projeto de Autoavaliação Institucional com cronograma de
trabalho no portal da Unoeste para socialização e conhecimento;



Ampla divulgação dos resultados das Avaliações Institucionais (internas e
externas)

aos

segmentos

da

comunidade

acadêmica

para

garantir

transparência, confiabilidade e credibilidade no processo, alavancando efetivas
participações na continuidade dos processos;


Apresentação na reunião mensal que integra representantes da Reitoria, PróReitorias, Diretoria de Faculdades, Coordenação de Cursos de Graduação e
Pós-Graduação, dos momentos de autoavaliação institucional a serem
efetivadas ao longo do ano letivo;



Efetivação de ações de desenvolvimento/capacitação do corpo docente e corpo
técnico-administrativo oriundas das avaliações internas e externas;
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Encontros dos coordenadores/professores de cursos com os estudantes para a
socialização de ações advindas de resultados de avaliações já realizadas e
para a proposta de novos momentos de avaliação interna com objetivos,
metodologia e procedimentos de coleta de dados, como reforço à participação;



Utilização do Canal do Aluno - CanAL como elemento de articulação entre o
trabalho da CPA e os estudantes para sensibilização ao processo de avaliação
interna;



Apresentação dos procedimentos de coleta de dados aos representantes dos
segmentos envolvidos na avaliação, para sugestões de aprimoramento;



Divulgação dos Boletins da CPA (elaboração trimestral) com abordagens
referentes às avaliações internas e externas, permitindo à comunidade
acadêmica o acompanhamento do desenvolvimento institucional;



Presença da CPA em eventos acadêmicos promovendo avaliação para, após a
análise dos resultados, contribuir para melhoria das próximas edições;



Participação da CPA em eventos acadêmicos, conferências, palestras, cursos,
reuniões, comissões que efetivam ações de desenvolvimento acadêmico,
geradas a partir das análises de resultados das avaliações internas e externas;



Participação da CPA na CADI, coordenando os trabalhos de avaliação do PDI
para propostas de novas metas e ações.

- Etapa de coleta e sistematização de dados
Foram coletados dados quantitativos e qualitativos para as dimensões
avaliativas, por meio de:
 Questionários abertos: o participante responde de forma textual, expondo sua
opinião de forma detalhada. Esse tipo de pergunta é mais complexo de
analisar, porém, proporciona resultados mais profundos;
 Questionários fechados: que o participante pode selecionar uma ou mais
opções em uma lista de respostas pré-definidas e permite a aplicação direta
de tratamentos estatísticos com auxílio de softwares especializados;
 Coleta do nível de satisfação dos estudantes com os cursos de graduação por
meio de “emojis” coloridos.
 Formulários;
 Entrevistas individuais e grupais;
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 Momentos 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 e de avaliações externas anteriores e
busca de informações no PDI vigente.
A sistematização dos dados oriundos das avaliações foi realizada por meio de:
 Organização e consolidação das informações coletadas em bases propícias
às análises estatísticas;
 Efetivação das análises estatísticas por meio do cálculo de frequências,
construção de representações gráficas, análise temporal, cruzamento de
variáveis a fim de testar possíveis relações entre elas, aplicação de testes de
associação entre variáveis, utilização de técnicas de estatística multivariada e
análise léxica das questões abertas permitindo a quantificação do seu
conteúdo. Para tal, são utilizados os softwares estatísticos R, Minitab e Action
Stat, bem como a planilha eletrônica Excel;
 Interpretação dos resultados obtidos a partir da efetivação das análises
estatísticas;
 Utilização do TRELLO (Ferramenta Colaborativa para Gerenciamento de
Projetos) pela CADI para gerir e acompanhar a efetivação das ações
propostas no PDI vigente.

- Etapa da confecção de relatórios
 Sistematização e organização dos resultados em relatórios gerais e
específicos, considerando as dimensões previstas no Sinaes e análise do
processo;
 Estratificação e visualização de resultados de avaliações internas, em tempo
real, pelos coordenadores de cursos, através do SAGA;
 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
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2014, e envio para apreciação do Conselho Universitário. O relatório
aprovado

será

encaminhado,

anualmente,

ao

INEP/MEC

conforme

cronograma estabelecido pela referida Nota Técnica.

- Etapa de divulgação dos resultados
A divulgação dos resultados das avaliações à comunidade ocorre sempre de
forma rápida e sistemática, por meio impresso ou eletrônico. Essa divulgação, em
2019, realizou-se da seguinte forma:
 Envio de boletins da CPA, com informações pertinentes ao trabalho
desenvolvido, à comunidade docente e discente, funcionários técnicoadministrativos e gestores;
 Divulgação por meio de matérias jornalísticas no portal da Unoeste;
 Envio dos resultados das avaliações aos representantes do CanAL para a
socialização com os seus pares com o intuito de despertar/ampliar a cultura
avaliativa;
 Envio de relatórios via e-mail aos diretores de faculdade, coordenadores de
cursos e gestores, solicitando uma análise crítica dos resultados e devolutiva
com propostas de ações futuras;
 Publicação dos Relatórios de Autoavaliação no Portal da Unoeste;
 Discussão dos resultados em reuniões acadêmicas das Pró-reitorias com os
gestores de cursos e setores envolvidos e reuniões com membros da CPA;
 Publicização dos resultados das avaliações (internas e externas) pelos
coordenadores de cursos ao Núcleo Docente Estruturante - NDE, corpo
docente, corpo discente e técnico-administrativo;
 Encontro, de caráter formativo, do coordenador de curso com cada professor
individualmente para análise e reflexão dos resultados da avaliação deste
pelo aluno gerando, em consenso, ações de desenvolvimento docente;
 Exibição de resultados por meio da apresentação de artigos - comunicações
orais, painéis, em eventos acadêmicos e científicos;
 Organização de resultados e informações históricas em produção literária;
 Ampla e permanente divulgação à comunidade acadêmica das ações de
melhorias advindas da análise de resultados das avaliações, internas e
externas, para sua apropriação e sensibilização ao processo avaliativo.
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- Disponibilização de Recursos
 Recursos Humanos

Para planejamento e execução do processo de Autoavaliação, a CPA conta
com:
 Integrantes da Comissão Própria de Avaliação;
 Integrantes das Subcomissões de avaliação dos campi fora de sede e do
núcleo de educação a distância;
 Assessores acadêmicos da Reitoria e Pró-Reitorias;
 Diretores, coordenadores e chefes dos segmentos acadêmico e técnicoadministrativo;
 Grupos de trabalho constituídos de acordo com os eixos/dimensões a
serem avaliados;
 Profissional em estatística;
 Departamento de Comunicação e Marketing;
 Departamento de Tecnologia da Informação.


Recursos Materiais

A Unoeste coloca à disposição dos executores da Autoavaliação Institucional
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.


Recursos Operacionais

 A Unoeste desenvolveu e mantém um Sistema de Avaliação on-line (SAv)
para desenvolvimento de questionários, 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
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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.
 Outro recurso, utilizado desde o ano de 2019, é a disponibilização do
questionário na Área do Aluno. O aluno clica no ícone da avaliação e
responde de forma simples e rápida. Essa metodologia tem se mostrado
muito eficiente e capaz de obter uma amostra expressiva.
 A utilização de um questionário on-line 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.
 Após a aplicação dos questionários, as informações coletadas são tabuladas
e analisadas estatisticamente com o auxílio dos softwares abaixo:
 Microsoft Office 2010 e Acrobat para auxiliar na tabulação dos dados e
produção dos documentos.
 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. 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.
 Minitab - O Minitab é um dos softwares estatísticos mais utilizados nas
empresas e no meio acadêmico. Possui uma interface semelhante a de
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uma planilha eletrônica do Microsoft Excel, permitindo inserir dados
rapidamente e executar uma variedade de análises estatísticas
complexas. Em 2018 foi realizada a aquisição da licença permanente
do software.
 Voyant Tools - um ambiente virtual de leitura e análise de texto. Ele
tem uma interface simples e dinâmica, que torna mais fácil o
pesquisador trabalhar com seu próprio texto, ou coleção de textos, em
uma variedade de formatos. O sistema mostra a frequência de cada
palavra presente no texto e o resultado final da análise é uma nuvem
de palavras contendo as palavras mais citadas.

1.4.2. Cronograma de atividades para a execução do planejamento
estratégico de autoavaliação de 2019
Anualmente, a CPA propõe um cronograma de atividades na linha do 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 no ano de 2019:


Participação nas reuniões para acompanhamento as ações do PDI 20182022, junto com a Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento
Institucional - CADI.



Acompanhamento do Processo de Credenciamento de Campus fora de sede
e de autorização de cursos de Medicina - Programa Mais Médicos – Campus
de Guarujá - SP.



Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos
os momentos do processo de Autoavaliação Institucional.



Propostas e avaliação das dinâmicas, procedimentos e mecanismos da
avaliação institucional interna.



Análise contínua dos resultados dos momentos de avaliação institucional
interna e externa de 2019 e encaminhamento de recomendações aos cursos
de graduação e pós-graduação e setores envolvidos.



Relatórios

parciais

dos

momentos

do

processo

Institucional.
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Devolutiva sistemática e contínua de dados da Avaliação Institucional para a
comunidade acadêmica.



Acompanhamento das ações de melhorias nos cursos/setores oriundas dos
resultados dos momentos de Avaliação Institucional.



Acompanhamento dos resultados dos cursos que participaram do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE (2016 e 2018),
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 2019.



Avaliação do docente pelo discente (cursos).



Colaboração da CPA com a avaliação de desempenho do Corpo TécnicoAdministrativo, conduzida pelo Departamento de Recursos Humanos - RH.



Perfil do Aluno Ingressante 2019/1.



Perfil do Aluno Ingressante 2019/2.



Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o Curso 2019/1.



Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o Curso 2019/2.



Avaliação de Disciplinas 2019/1.



Avaliação de Disciplinas 2019/2.



Análise dos dados da Avaliação Institucional pela Comunidade Externa
conduzida pelo Departamento de Comunicação - DECOM.



Perfil do Egresso.



Boletins da CPA.



Participação da CPA no ENEPE/2019 - 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.

Considerando a natureza das atividades propostas, algumas são realizadas em
processo contínuo e outras com definição de datas específicas.
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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
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 PDI e o engajamento da comunidade acadêmica na construção
de novas alternativas e práticas.

2. METODOLOGIA
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, 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:
- 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
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- 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 Sinaes e,
ao mesmo tempo, de acordo com o momento desenvolvimentista em que a Unoeste se
encontra conforme previsto em seu PDI 2018-2022.
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,
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.
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Contemplando as dimensões do Sinaes as avaliações, planejadas e realizadas
internamente em 2019, 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
interna quanto externamente. Esse 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 on-line desenvolvido na própria Instituição.
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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 on-line 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. A metodologia das senhas tem sido utilizada nas Avaliações do Perfil do
Ingressante e nas Avaliações de Desempenho.
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. Geralmente, os
participantes são orientados a utilizar os laboratórios de informática da Unoeste, porém,
por tratar-se de um sistema acessível via internet, é 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.
Nas demais avaliações, os questionários foram on-line e disponibilizados na
Área do Aluno. Esse procedimento mostrou-se eficiente, atingindo tamanhos amostrais
significativos em curtos períodos de tempo. Outro benefício dessa metodologia é que
os coordenadores de cursos de graduação podem acompanhar, em tempo real, por
meio do SAGA, as respostas aos questionários, estratificados por termo e por
semestre.
Após a aplicação dos questionários que utilizam senhas, 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
avaliações realizadas na Área do Aluno, o Departamento de TI gera, de forma
eletrônica, os gráficos dos resultados, sem tratamento estatístico.
Para as análises estatísticas mais detalhadas, as informações coletadas nas
avaliações são tabuladas no programa Microsoft Excel e analisadas com o auxílio de
um dos softwares estatísticos licenciados pela Universidade - Action Stat e Minitab. Os
questionários aplicados em 2019 foram criados utilizando-se a escala Likert para as
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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, desvio-padrão e Ranking Médio (RM) dos itens Likert.
Utilizando como base a escala de Likert de 5 pontos, para o cálculo do RM
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. Dessa forma, é
obtido o RM com o uso da seguinte estratégia:

𝑅𝑀 =

∑ 𝑓𝑖 . 𝑉𝑖
𝑁𝑆

onde:
𝑓𝑖 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
𝑉𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
𝑁𝑆 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑚
Atribuindo valores de 1 a 5 para cada resposta da escala, temos que:
1

2

3

4

5

Plenamente Insatisfeito

Insatisfeito

Sem opinião

Satisfeito

Plenamente 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. Neste documento, estamos representando a Escala Likert que foi utilizada
nas avaliações de 2019 com a referência de Schermann (2019), conforme Figura 13.
Figura 13 - Escala Likert de 5 pontos.

Fonte: Schermann, 2019.

Criada em 1932, pelo psicólogo norte-americano Rensis Likert, a escala Likert é
a escala mais utilizada em pesquisa de opinião. Diferente de questões que tem como
resposta apenas "sim" ou "não", ela utiliza várias opções de respostas (chamadas de
itens) que variam de um extremo a outro (por exemplo, de discordo totalmente para
concordo plenamente) e o respondente especifica seu nível de concordância com uma
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afirmação. Dessa maneira, ela nos permite medir as atitudes e conhecer o grau de
conformidade dos entrevistados com qualquer assunto abordado.
A melhor opção de escolha para o número de itens na escala depende do
conteúdo que a escala pretende mensurar. A Tabela 11 resume os formatos de escala,
ressaltando suas vantagens e desvantagens.
Tabela 11 - Formato da Escala

Formato da

Vantagens

Desvantagens

Escala
10 pontos
ou mais

- Facilidade de compreensão do sistema de
numeração de 0 a 10;
- Ganho de informação transmitida;

7 pontos

5 pontos

- Escolha e discriminação complexa
por parte do respondente;
- Estimula o uso da heurística
habitual;
- Gera uma prescrição
desnecessária, pois não proporciona
ganhos de confiabilidade;
- Modelo de escala adotado
inicialmente, mas em desuso;
- Exige uma grande quantidade de
casos (respondentes) para
inferências;

- Limite da habilidade humana de distinção;
- Permite melhor discriminação;
- Ganho de consistência interna e
confiabilidade;
- Boa discriminação da covariância;
- Se ajusta bem a estatísticas multivariadas;
- Ponto neutro (decorrente das escalas - Não oferece a discriminação da
ímpares); - Nível de confiabilidade adequado; escala de sete pontos; - Mais longa
- Se ajusta aos respondentes com diferentes que a escala de três pontos;
níveis de habilidade;

3 pontos

- Opções de respostas suficientes; -Se ajusta -

Baixa

a pequenas amostras; - Demanda pouco confiabilidade;
tempo de resposta;

variabilidade
-

Maior

e

flutuação

entre diferentes amostras; - Pouca
discriminação;

Disposição

- Detecta a consistência interna;

-

de ordem

- Verifica vieses nas respostas.

Percepção da escala invertida pode

inversa

Confunde os respondentes;

-

não ser exatamente o oposto; Reduz confiabilidade e validade.
Fonte: Dalmoro & Vieira, 2014.

Os resultados foram representados através de gráficos de barra e de linha.
Também se verificou a existência de associação entre pares de variáveis categóricas
através do Teste Qui-Quadrado.
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No teste Qui-Quadrado, simbolizado por 𝜒 2 , os resultados das variáveis são
dispostos em uma tabela de contingência de dupla entrada com “i” linhas e “j” colunas.
A estatística 𝜒 2 para medir o grau de associação entre as variáveis linha e coluna é:
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 )
𝜒2 = ∑
𝐸𝑖𝑗

2

𝑖,𝑗

em que 𝑂𝑖𝑗 é a frequência observada na (i, j) -ésima célula e 𝐸𝑖𝑗 é a frequência
esperada na (i, j) -ésima célula. A frequência esperada é calculada da seguinte
maneira:
𝐸𝑖𝑗 =

𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑖 x 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑗
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

As hipóteses a serem testadas no teste são:
𝐻0 : As variáveis são independentes.
𝐻𝑎 : As variáveis são dependentes.
A decisão do teste é obtida comparando-se duas estatísticas, o 𝜒 2 calculado
(equação dada acima) e o 𝜒 2 obtido na tabela da Distribuição Qui-Quadrado, que
depende do número de graus de liberdade e do nível de significância adotado na
pesquisa:
Se 𝜒 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜  Rejeita a hipótese 𝐻0
Se 𝜒 2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜  Não rejeita a hipótese 𝐻0
Quando o teste é realizado diretamente em um software estatístico o resultado
pode ser dado através de p-valor. Nesse caso, conclui-se da seguinte maneira: se o pvalor resultante do teste for menor que o nível de significância adotado rejeita a
hipótese 𝐻0 e se o p-valor resultante do teste for maior que o nível de significância
adotado não se rejeita a hipótese 𝐻0 .
Quando a hipótese 𝐻0 é rejeitada conclui-se que as variáveis são dependentes,
caso contrário, não existe associação entre as variáveis.
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
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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. Para realizar tal análise, contou-se com o auxílio do software
Voyant Tools, um ambiente virtual de leitura e análise de texto. Ele tem uma interface
simples e dinâmica (
Figura 14) que torna mais fácil o pesquisador trabalhar com seu próprio texto, ou
coleção de textos, em uma variedade de formatos. O sistema mostra a frequência de
cada palavra presente no texto e o resultado final da análise é uma nuvem de palavras
(Figura 15) contendo as palavras mais citadas.

Figura 14- Interface do Voyant Tools

Fonte: Voyant Tools, 2018.

Figura 15 - Nuvem de Palavras

Fonte: CPA, 2018.

A partir do segundo semestre de 2017 foi inserida nas avaliações institucionais a
questão “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a Unoeste para um
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amigo?”. O objetivo é utilizar os resultados dessa questão para o cálculo do Net
Promoter Score (NPS), que tem como objetivo realizar a mensuração do grau de
satisfação e fidelidade dos alunos da Instituição.
Com base nas notas de 0 a 10, os alunos serão classificados em 03 categorias:


Notas de 0 a 06 - Alunos Detratores - São aqueles que desqualificam, difamam e
desvalorizam a Instituição.



Notas de 07 e 08 - Alunos Neutros - Não tomam partido, são imparciais. Não são
leais e não são entusiastas da Instituição.



Notas de 09 a 10 - Alunos Promotores - Passaram a ter uma vida melhor depois
do início do relacionamento com a Instituição. São leais, oferecem feedbacks e
são entusiasmados.
A distribuição das notas pode ser observada na Figura 16:
Figura 16 - Distribuição das Notas

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.

Para calcular o valor do NPS é utilizada a seguinte fórmula:
NPS = % ALUNOS PROMOTORES – % ALUNOS DETRATORES
De acordo com o resultado do NPS é possível classificar um determinado curso,
ou a Instituição de forma geral, em uma das quatro Zonas de Classificação, que em
termos gerais exemplificam o quão bem ele está em relação à satisfação dos alunos.
As zonas estão representadas na Figura 17:
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Figura 17 - Zonas de Classificação

Fonte: DECOM/Unoeste, 2018.

No segundo semestre de 2019 foram obtidos os seguintes resultados para a
Unoeste:
Promotores 61,2%
Neutros
27,7%
Detratores 11,2%
Sendo assim, o cálculo do NPS é dado por:
NPS = % ALUNOS PROMOTORES – % ALUNOS DETRATORES
NPS = 61,2 – 11,2 = 50
Com esse resultado, pode-se classificar a Unoeste na Zona de Qualidade (NPS
entre 50 e 74).
Conhecer a opinião e o nível de satisfação dos alunos é fundamental no
momento da escolha de estratégias de aprendizagem, tendo dito isso, pretende-se
calcular o NPS de forma contínua nas avaliações para auxiliar os gestores e os
docentes dos cursos da Unoeste a conhecerem melhor os seus discentes e assim
poderem gerir de forma mais assertiva e planejar ações de melhorias.
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.
A metodologia descrita acima – instrumentos de coleta e análise de dados - foi
aplicada em 2019 nos processos de avaliação interna descritos a seguir, especificados
os objetivos e a população de estudo de cada um.
Não cabe, nos limites deste relatório, apresentar os dados específicos de todos
os cursos avaliados, mas apenas apontar o que foi produzido em termos de
autoavaliação.
 Avaliação das Atividades do XI ENPED - Encontro Pedagógico dos Docentes da
Unoeste - 01 a 08 fevereiro de 2019

Essa avaliação teve como objetivo coletar as opiniões dos docentes em relação
às oficinas pedagógicas oferecidas e à organização do XI ENPED, bem como às
atividades de planejamento desenvolvidas pelos gestores dos cursos que, a partir dos
comentários e sugestões dos docentes, subsidiarão o planejamento para a próxima
edição do evento. O questionário foi composto por 31 questões fechadas e 32 abertas.
Dos 529 professores inscritos no ENPED, 244 professores participaram da pesquisa, o
equivalente a 46% do total.
 Perfil dos Alunos Ingressantes - 1º semestre de 2019 - Graduação

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, considerado aqui, a revisão dos Projeto Pedagógico do Curso. Tendo dito
isso, essa pesquisa trata de um estudo transversal observacional, onde o universo
investigado foi constituído pelos alunos ingressantes no 1º semestre de 2019.
O questionário foi composto por questões 27 fechadas e 12 abertas, que
abordaram sobre informações pessoais, adaptação ao curso, a formação profissional
pretendida, primeira impressão da Universidade, informações complementares e sobre
a avaliação do questionário. Responderam ao questionário 82% da população de
estudo, fornecendo uma amostra significativa do público ingressante.
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 Perfil dos Alunos Ingressantes - 1º semestre de 2019 - Graduação EAD

O objetivo é, a partir do conhecimento de suas origens, seu padrão de
comportamento, suas expectativas, seu processo adaptativo ao curso, a reestruturação
de Programas de Apoio Acadêmico e Pedagógico do Curso com vistas à melhoria
constante e efetiva do desempenho e formação dos estudantes.
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 2019.
O questionário foi composto por questões 26 fechadas e 9 abertas, que
abordaram sobre informações pessoais e formação acadêmica, adaptação à EAD,
primeira

impressão

da

Universidade,

expectativas

profissionais,

informações

complementares e sobre a avaliação do questionário. Participaram da pesquisa 71% da
população de estudo.
 Perfil dos Alunos Ingressantes dos Cursos Técnicos - 1º semestre de 2019

O questionário, composto por 31 questões (17 fechadas e 14 abertas),
objetivava coletar informações dos alunos ingressantes nos cursos técnicos quanto a
dados pessoais, informações sobre o curso, formação profissional pretendida e
informações complementares.
Nos Cursos Técnicos, foram 117 alunos respondentes, de uma população de
145 alunos ingressantes, com 81% de participação.
 Perfil dos Alunos Ingressantes - 2º semestre de 2019 - Graduação

O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil dos alunos ingressantes na
graduação e identificar suas principais dificuldades e expectativas 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.
Responderam ao questionário 85% dos alunos, fornecendo uma amostra
considerada representativa.
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 Perfil dos Alunos Ingressantes - 2º semestre de 2019 - Graduação EAD

A pesquisa buscou traçar o perfil dos alunos ingressantes na graduação EAD e
identificar suas principais dificuldades no primeiro contato com a Universidade e, assim,
contribuir para a reestruturação de Programas de Apoio Acadêmico e Pedagógico dos
Cursos e da Instituição.
Dos alunos que ingressaram na Instituição no 2º semestre, 39% responderam ao
questionário.
 Perfil dos Alunos Ingressantes dos Cursos Técnicos - 2º semestre de 2019

O objetivo da pesquisa foi identificar o perfil do aluno ingressante nos cursos
técnicos, conhecendo suas características pessoais e suas expectativas, para a
reestruturação de Programas de Apoio Acadêmico e Pedagógico dos Cursos.
Participaram da pesquisa 86% dos ingressantes.
 Avaliação do SUAPp – contínua

A pesquisa foi submetida aos alunos atendidos pelo SUAPp – Serviço
Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Estudante durante o ano de 2019, com o
objetivo de verificar os cursos com maior número de atendimentos e analisar a
qualidade do atendimento propiciado ao aluno.
A avaliação desse serviço é feita de maneira contínua, ou seja, após o
atendimento com a psicóloga, o aluno visualiza na sua área o instrumento de avaliação
do serviço prestado, que é opcional.
Participaram da pesquisa 747 alunos, promovendo os seguintes resultados:
ótimo – 82,46%; bom – 2,95%; regular – 0,4%; não quis avaliar – 14,19%.

 Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o Curso

Foi disponibilizado no Portal da Unoeste (Área do Aluno) um formulário de
pesquisa (Figura 18) para que os alunos possam expressar o seu nível de satisfação
(Figura 19) para com o curso em que ele está matriculado.
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Figura 18 - Avaliação do nível de satisfação do aluno com o curso.

Fonte: CPA, 2018.

Figura 19 - Termômetro do nível de satisfação.

Fonte: Delgado, 2018.

Por meio do formulário de pesquisa, os alunos podem escolher uma das opções
disponíveis e, caso desejem, também podem escrever comentários abertos sobre o
motivo de sua escolha.
O formulário foi disponibilizado ao aluno em dois momentos no ano de 2019,
uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, ficando no ar por
aproximadamente 30 dias.
O gráfico (Figura 20) representa os resultados obtidos, na modalidade presencial
e a distância, nas duas aplicações de 2019:
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Figura 20 - Nível de Satisfação do Aluno com o Curso

100,0%
80,0%

PORCENTAGEM MÉDIA DE ALUNOS SATISFEITOS COM
OS CURSOS - 2019
87,5%
78,7%
66,6%
63,6%

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

1º semestre
PRESENCIAL

2º semestre
EAD

Fonte: CPA, 2019.

Percebe-se pelo gráfico um alto nível de satisfação dos alunos em relação aos
seus cursos, tanto no primeiro quanto no segundo semestre.
Em relação aos comentários abertos realizados pelos alunos, primeiramente foi
realizada uma varredura e “limpeza” nos dados, corrigindo eventuais erros ortográficos
para prevenir possíveis falhas na execução do método. O próximo passo foi inserir o
corpo textual no software Voyant Tools para obtenção da nuvem de palavras (Figura
21):

Figura 21 - Nuvem de palavras - comentários dos estudantes

Fonte: CPA, 2019.
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Demonstrar resultados de textos livres não estruturados em Big Data´s tem sido
um dos desafios atuais e, considerando a propagação da pesquisa qualitativa, a nuvem
de palavras é uma das ferramentas visuais mais utilizadas para atender essa demanda.
Uma das vantagens da representação visual de uma nuvem de palavras é sua
facilidade de compreensão, permitindo a interpretação da mesma pelo tamanho da
fonte de letra, além de espaços e cores, facilitando a identificação da frequência com
que uma palavra é representada nos textos.
Conhecidos os resultados, com a detecção de potencialidades e pontos de
fragilidades apontados pelos estudantes, foi possível aos órgãos gestores dos cursos
de graduação propor ações de melhorias na organização e funcionamento dos cursos,
com a revisão do Projeto Pedagógico, momento esse acompanhado pela CPA.
 Avaliação do Nível de Satisfação do Aluno com o AVA

Foi disponibilizado no Portal da Unoeste (Área do Aluno), no primeiro e no
segundo semestre de 2019, um formulário de pesquisa (
Figura 22) para os alunos expressarem o seu nível de satisfação em relação às
funcionalidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Figura 22 - Nível de Satisfação do Aluno com o AVA

Fonte: CPA, 2019.
Na primeira aplicação da pesquisa, participaram 5861 alunos, com 79,4% desses
satisfeitos. No segundo semestre, 80,4% dos 5464 participantes responderam estar satisfeitos
em relação ao AVA.
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 Avaliação de Desempenho – Segundo momento: Corpo Docente

A primeira etapa da Avaliação de Desempenho foi realizada em 2017, onde foi
promovida 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.
Em 2018, iniciou-se a segunda etapa, a avaliação 180º, que foi organizada em
três momentos:


Primeiro momento: corpo técnico-administrativo



Segundo momento: corpo docente



Terceiro momento: corpo técnico-operacional

O primeiro momento, onde o gestor avalia o subordinado e é avaliado por ele
também, foi realizado no 2º semestre de 2018.
Nos meses de abril e maio de 2019 foi realizado o 2º momento da avaliação
180º, a “Avaliação do Corpo Docente”, onde o coordenador avalia o professor e é
avaliado por ele também.
Os coordenadores avaliaram aos professores por meio de uma planilha com os
nomes dos docentes do curso sob sua responsabilidade (nas linhas) e oito afirmações
(nas colunas) abordando sobre: colaboração, motivação, relacionamento interpessoal,
atualização,

instabilidade,

pontualidade,

domínio

do

conteúdo

e

inovações

pedagógicas. Participaram desse momento 52 coordenadores responsáveis por 68
cursos de graduação (presencial e EAD), pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu)
e cursos técnicos.
Já os professores avaliaram aos coordenadores por meio do Sistema de
Avaliação (SAv), o qual estava disponível on-line para acesso por meio de senha
aleatória previamente distribuída, garantindo que a participação de cada docente fosse
anônima. Ao inserir a senha no sistema o professor teve acesso à lista de
coordenadores a serem avaliados, podendo selecionar aquele(s) responsável(is)
pelo(s) curso(s) em que estava atuando no 1º semestre/2019. Participaram da
pesquisa 550 professores.
A avaliação de desempenho do corpo técnico-operacional aconteceu no mês de
agosto de 2019. Assim como nos momentos anteriores do processo de Avaliação de
Desempenhos, os gestores avaliaram por meio de planilhas e os subordinados através
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2019

60

do Sistema de Avaliação (SAv). Porém, considerando a dificuldade de alguns
funcionários em relação à tecnologia, foram realizados plantões de atendimento e
disponibilizados questionários impressos; dando a opção de participação on-line
diretamente no SAv ou de forma escrita. As respostas dos questionários impressos
foram transferidas para o Sistema, unificando a avaliação e facilitando a análise dos
resultados.
Participaram dessa etapa 29 gestores e 334 subordinados. Os resultados
mostraram que, de forma geral, os funcionários têm demonstrado desempenhos
satisfatórios. Contudo, é necessário que o processo de avaliação seja contínuo para
que gestores e funcionários se habituem a realizar as avaliações de forma confiante,
assinalando assertivamente as potencialidades e fragilidades de seus pares, visando
oportunidades para crescimento e desenvolvimento profissional e institucional.
 Avaliação do ENEPE - Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste 2º semestre de 2019

O objetivo do questionário foi avaliar a organização, relevância e qualidade do
evento de forma geral, bem como a Sessão de Abertura e os Minicursos, Oficinas,
Palestras e Mesas-redondas que foram oferecidos, bem como o evento de forma geral
(recepção, credenciamento, entrega do material, carga horária, instalações físicas,
valor da inscrição, sinalização e coquetel de abertura).
A avaliação teve 637 respostas, sendo 520 participantes da Unoeste e 117 de
outra instituição. Importante informar que a participação foi anônima e opcional.
 Avaliação de Disciplinas – 1º Semestre de 2019

No primeiro semestre de 2019, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da
Unoeste propôs a primeira avaliação, pelos alunos, das disciplinas ofertadas nos
cursos de graduação da IES, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento das
disciplinas dos cursos de graduação da Unoeste, diagnosticando aspectos que devem
ser mantidos ou reformulados em cada uma delas.
O questionário foi disponibilizado no Portal da Unoeste (Área do Aluno), onde o
aluno avaliou as disciplinas cursadas durante o semestre em questão. Ao clicar no
ícone da avaliação, o sistema trouxe a matriz curricular corrente do aluno e ele avaliou
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individualmente cada disciplina, de forma rápida e eficiente. Os coordenadores de
cursos de graduação acompanharam, em tempo real, por meio do SAGA, as respostas
ao questionário.
 Avaliação de Disciplinas – 2º Semestre de 2019

Em novembro de 2019, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unoeste
coordenou a segunda avaliação das disciplinas ofertadas nos cursos da Unoeste, com
o

objetivo

de

acompanhar

o

desenvolvimento

das

disciplinas

curriculares,

diagnosticando aspectos a ser mantidos ou reformulados em cada uma delas, em
particular, bem como no currículo do curso. A avaliação foi realizada novamente por
meio de questionário respondido on-line pelos alunos. A metodologia adotada seguiu o
estabelecido no “Projeto de Avaliação de Disciplinas dos Cursos de Graduação pelos
Alunos”, elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da Unoeste. Nesta
edição, o aluno pode avaliar o desempenho dos professores em cada disciplina,
podendo fazer comentários abertos.
A amostra total, considerando os respondentes de todos os cursos de graduação
(presencial e a distância), foi de 4163 alunos, atingindo o significativo nível de 98% de
confiança e margem de erro de 1,45%.
 Avaliação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) 1º Semestre de 2019

A pesquisa objetivou coletar as opiniões dos participantes em relação à
organização e relevância da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
de 2019. Participaram da pesquisa 234 funcionários de Presidente Prudente, 5 de Jaú
e 8 de Guarujá, totalizando 247 funcionários. Os resultados servirão como subsídios
para a organização das próximas edições do evento.
 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.
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A pesquisa teve início em fevereiro de 2016 e se encontra em andamento. Até o
final de 2019, a adesão foi de 870 ex-alunos, um número considerado significativo.
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.
Figura 23 - Portal do Egresso

Fonte: Portal do Egresso – Site da Unoeste, 2018.

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.

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 CADI,
comissão de acompanhamento do desenvolvimento institucional criada e coordenada
pela CPA. Os resultados dos processos de avaliação externa disponibilizados pelo
INEP nos Relatórios Síntese de Área, bem como os de avaliação institucional interna,
anualmente são analisados criticamente pelos cursos e setores, conforme as
dimensões dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861 que instituiu o Sinaes, gerando
potencialidades e fragilidades que subsidiam, continuamente, a avaliação e o
acompanhamento das metas e ações de melhorias institucionais propostas no PDI.
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A seguir, com as dimensões Sinaes estruturadas em eixos, são apresentados os
objetivos e metas propostos no PDI 2018-2022 resultantes das avaliações periódicas
conduzidas pela CPA, bem como dos resultados das avaliações externas.

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GERAL DO EIXO 1: Articular as ações de planejamento com os processos
e resultados da autoavaliação institucional e das avaliações externas.
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

METAS:
1. Avaliar para planejar, implementar e gestar ações pedagógicas e
administrativas, tendo em vista os padrões de qualidade do ensino,
pesquisa e extensão e de suas articulações.
2. Garantir as condições necessárias para a continuidade da atuação da
CPA.
3. Expandir o processo de publicização dos resultados dos processos de
avaliação institucional.

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GERAL DO EIXO 2: Promover o desenvolvimento institucional por meio da
atualização das políticas e estratégias de gestão da universidade garantindo que as
ações de ensino, pesquisa e extensão sejam pautadas por responsabilidade social e
ambiental contribuindo para a transformação da sociedade.

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
METAS:
1. Assegurar a avaliação e a efetivação das metas e ações propostas no
PDI, nos diferentes eixos e dimensões, como fortalecimento da Missão
Institucional.
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2. Fortalecer o envolvimento da comunidade acadêmica e administrativa na
formulação de

programas e ações coerentes com as políticas

institucionais.
3. Promover a articulação efetiva entre o PDI e o PPI no que diz respeito às
atividades de ensino, pesquisa e inovação, extensão, gestão e
responsabilidade social e ambiental.
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Unoeste
METAS:
1. Atender 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. Manter e criar instrumentos que garantam os aspectos éticos,
assegurando que os seus resultados tragam benefícios à sociedade.
3. Socializar o 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. Promover ações administrativo-acadêmicas por integrantes do corpo
social da instituição, baseadas em normas e procedimentos que garantam
sua

efetividade,

atendendo

demandas

imediatas

externas,

em

conformidade com o espírito das disposições legais da sociedade
brasileira.
5. Intensificar o processo de formação da autocrítica e da transparência na
gestão institucional perante a sociedade.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVO GERAL DO EIXO 3: Oferecer ensino, pesquisa e extensão de excelência,
visando contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico e
humanístico nos âmbitos regional, nacional e internacional, e garantir a eficiência no
atendimento à comunidade acadêmica e na comunicação com a sociedade.
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Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A - Políticas para o Ensino

A1 - Políticas para o Ensino de Graduação
METAS:
1. Inclusão e desenvolvimento das características de flexibilização curricular

e interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos.
2. Desenvolver ações institucionais de flexibilização curricular e de
interdisciplinaridade nos PPC s.
3. Ampliar e aprimorar a utilização da semipresencialidade (disciplinas a
distância em cursos presenciais).
4. Estabelecer políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a
produção acadêmica docente.
5. Estabelecer políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a
produção acadêmica discente.
6. Implementar

o

processo

de

ensino-aprendizagem

baseado

em

competências.
7. Estabelecer política institucional para internacionalização.
8. Buscar a excelência da qualidade no oferecimento dos cursos de
graduação, tendo em vista os instrumentos nacionais de avaliação
superior.

A2 - Políticas para o Ensino de Pós-Graduação

METAS:
1. Promover a ampliação da qualificação dos docentes permanentes dos
cursos de Pós-Graduação stricto sensu.
2. Ampliar a participação da Pós-Graduação stricto sensu nas discussões e
ações voltadas para a inserção social.
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3. Consolidar as relações interinstitucionais entre programas/cursos de PósGraduação dentro e fora do país, de acordo com critérios estabelecidos
pelos órgãos avaliativos e agências de fomento.
4. Ampliar a qualificação do corpo discente da Pós-Graduação stricto sensu.
5. Promover a integração entre Pós-Graduação e Graduação.
6. Implementar o sistema de autoavaliação dos programas/cursos e
comissão de assessoramento para assuntos da Pós-Graduação.
7. Consolidar e ampliar o número de vagas e cursos da Pós-Graduação
stricto sensu.
8. Atualizar o Plano de Carreira.
9. Ampliar e fortalecer a Pós-Graduação lato sensu.
10. Fomentar o desenvolvimento da pesquisa.
11. Aperfeiçoar o atendimento acadêmico na Pós-Graduação stricto sensu.

A3 - Políticas para o Ensino a Distância

METAS:
1. Expandir a Educação a Distância (EAD).
2. Ampliar a quantidade de polos de apoio presencial de EAD.
3. Ampliar os recursos humanos para execução dos serviços de EAD
realizados na Sede, Polos de Apoio Presencial e Pontos de Vendas
(PDVs).
4. Desenvolver ensino de qualidade nos cursos de graduação e pósgraduação lato sensu na modalidade de EAD.
5. Capacitar

coordenadores,

docentes,

tutores

e

pessoal

técnico-

administrativo da Sede e dos Polos de Apoio Presencial e promover o
aprimoramento e a inovação pedagógica e curricular dos cursos na
modalidade de EAD.
6. Garantir infraestrutura física, de materiais e tecnológica necessária ao
desenvolvimento com qualidade dos cursos e serviços de EAD
executados na Sede e nos Polos de Apoio Presencial.
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B - Políticas para o Ensino Técnico-Profissionalizante de Nível Médio

METAS:
1. Manter e atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível
Médio, de acordo com as inovações pedagógicas e científicas da área.
2. Criar novos Cursos Técnicos de Nível Médio tendo em vista o Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos.
3. Manter a qualidade no oferecimento dos Cursos Técnicos de Nível Médio.
4. Aperfeiçoar a utilização de tecnologias de informação, como ferramenta
no processo de ensino-aprendizagem.
5. Criar projetos interdisciplinares e atividades de extensão que contemplem
diversas áreas do conhecimento, com envolvimento de cursos técnicos,
de graduação e pós-graduação.
6. Manter e criar de instrumentos de avaliação, que garantam a formação de
profissionais qualificados, técnica e eticamente comprometidos com o
desenvolvimento e bem-estar social.
7. Estabelecer convênios e parcerias para estágio supervisionado.
8. Aprimorar a comunicação interna e externa dos cursos técnicos com a
sociedade.
C - Políticas para a Pesquisa

METAS:
1. Desenvolver pesquisas tecnológicas e de inovação.
2. Ampliar a qualificação dos pesquisadores dos cursos de pós-graduação
stricto sensu.
3. Otimizar a qualificação dos pesquisadores para elaboração de projetos de
pesquisa e para divulgação.
4. Conceder o mérito aos professores pesquisadores mais bem qualificados.
5. Promover melhores condições para pesquisa.
6. Ampliar a captação de recursos externos (auxílios e bolsas) de agências e
empresas.
7. Fomentar a cooperação interinstitucional e internacional para pesquisas.
8. Ampliar o número de bolsas dos programas PROBIC e PIBIC.
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9. Garantir recursos institucionais para pesquisa de pós-graduação stricto
sensu.
10. Otimizar as Revistas Colloquium.
11. Garantir auxílio para publicações nacionais e internacionais.
12. Realizar evento institucional anual de pós-graduação stricto sensu.
13. Aprimorar o Sistema Gestor de Pesquisa (SGP).
14. Implantar um Comitê de Integridade Científica.

D - Políticas para a Extensão

METAS:
1. Incentivar o 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. Organizar as ações extensivas cadastradas no Sistema Gestor de
Extensão - SGEXT que visam o desenvolvimento econômico e social
vinculando-as aos grupos temáticos que integram o Núcleo Institucional
de Extensão – NIEX.
3. Implantar através do SGEXT um banco de dados que consolide o registro
institucional e a gestão das ações afirmativas e de responsabilidade social
e ambiental da Unoeste.
4. Implementar, por meio do SGEXT, a gestão integrada dos sistemas
Administrativo - ADM e de Controle Acadêmico - SCA que favoreçam o
gerenciamento e a articulação dos docentes, pesquisadores, servidores e
discentes envolvidos nas ações extensivas que contemplem a tríade
ensino, pesquisa e extensão.
5. Ampliar o número de convênios e parcerias visando à integração dos
alunos a mercado de trabalho possibilitando pluralizar os espaços de
aplicabilidade dos conteúdos teórico-práticos.
6. Ampliar a oferta e divulgação de cursos de extensão/aperfeiçoamento e
outros de curta duração que visem ao fortalecimento da formação
continuada e extraclasse.
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2019

69

7. Fortalecer a integração da extensão com o ensino e a pesquisa por meio
da capacitação de docentes e discentes da Universidade para incentivo à
produção

acadêmico-científica

e

participação

em

programas

de

intercâmbio nacional e internacional.
8. Fomentar e estimular ações relacionadas à difusão e divulgação das
produções

acadêmicas

científica,

didático-pedagógica,

tecnológica,

artística e cultural.
9. Dar continuidade aos programas de apoio à realização de eventos
internos, externos e à produção discente.
10. Otimizar a divulgação dos resultados das ações extensivas, para ciência
da comunidade interna e externa, e avaliar o cumprimento da inserção
social pela Universidade.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

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

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

METAS:
1. Adequar as normas de ingresso à graduação para facilitar o acesso à
universidade.
2. Ampliar os serviços universitários de apoio psicopedagógico para
estudantes de graduação e pós-graduação (presencial e não presencial)
com o objetivo de garantir o acolhimento humanizado.
3. Padronizar ações afirmativas de acolhimento, permanência e fidelização
ao discente.
4. Implementar as ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) com
vistas a operacionalizar o direito à acessibilidade.
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5. Promover ações institucionais de nivelamento acadêmico.
6. Implementar ações institucionais de monitoria.
7. Aperfeiçoar a contribuição institucional na realização e/ou participação de
eventos (internos e externos) que estimulem a produção de pesquisa e
extensão.
8. Implementar e padronizar as ações de apoio financeiro ao discente.
9. Criar mecanismos institucionais de comunicação interna efetiva entre os
agentes de todos os setores da universidade.
10. Fomentar ações institucionais para a promoção da internacionalização.
11. Desenvolver e padronizar políticas e ações de acompanhamento ao
egresso.
12. Padronizar ações institucionais para desenvolvimento de eventos
culturais e esportivos.

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVO GERAL DO EIXO 4: Promover o desenvolvimento institucional por meio da
consolidação dos processos e práticas de gestão da universidade.

Dimensão 5: Políticas de Pessoal
METAS:
1. Promover a informatização dos serviços prestados pelo Departamento de
Recursos Humanos.
2. Implementar Programa de Recrutamento e Seleção para Jovens
Aprendizes e Estagiários junto aos cursos de graduação da Unoeste.
3. Implementar Políticas de Promoção Interna e Transferência.
4. Promover treinamento/capacitação profissional.
5. Fomentar a avaliação de desempenho profissional dos funcionários.
6. Ampliar o processo de comunicação entre RH e colaboradores.
7. Atualizar a descrição de cargos.
8. Implementar, gradativamente, o atual Plano de Carreira Acadêmico e
Técnico-Administrativo.
9. Implantar o e-Social.
Autoavaliação Institucional CPA/Unoeste - 2019

71

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
METAS:
1. Estabelecer uma estrutura de gestão ágil e eficiente.
2. Desenvolver gestão estratégica pautada em qualidade, inovação e
sustentabilidade.
3. Adequar fatores como estrutura, liderança, cultura, sistemas e recursos
para a eficiente operacionalização estratégica.
4. Seguir uma lógica de gestão voltada para resultados e apoiada por um
sistema integrado de informações.
5. Dar condições ao desenvolvimento dos processos de avaliação interna
para o permanente diagnóstico da realidade institucional complementado
com os resultados das avaliações externas.
6. Planejar e decidir o conjunto de objetivos e estratégias direcionadas ao
alcance da visão de futuro da Unoeste.
7. Estabelecer uma estrutura de gestão que favoreça o processo de
mobilidade acadêmica e o da internacionalização.

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
META:
1. Promover a movimentação adequada de recursos visando ao equilíbrio
financeiro.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA

OBJETIVO GERAL DO EIXO 5: Atualizar e ampliar, continuamente, os espaços
físicos, os equipamentos e acervos, utilizados pela comunidade acadêmica para
atender ao tripé ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade.

Dimensão 7: Infraestrutura Física

A - Infraestrutura Física de Ensino e de Pesquisa
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METAS:
1. Atualizar, continuamente, todos os dados cadastrais de infraestrutura
física da Unoeste.
2. Atender às necessidades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão,
para

o

desenvolvimento

didático-pedagógico

dessas

atividades,

disponibilizando infraestrutura física adequada.
3. Promover adequação das salas de aula e laboratórios.
4. Otimizar o plano de construções e adequações da infraestrutura física
para atendimento às demandas acadêmicas considerando, dentre outras,
a iluminação, a automação, climatização, multimídia, acessibilidade,
mobiliário.

B - Infraestrutura - Biblioteca

METAS:
1. Reestruturar os espaços físicos das Unidades de Informação.
2. Ampliar a Rede de Bibliotecas.
3. Ampliar o acervo de material bibliográfico virtual e impresso da Rede de
Bibliotecas.
4. Adequar a estrutura física e de TI da Rede de Bibliotecas.
5. Aperfeiçoar a acessibilidade na Rede de Bibliotecas.
6. Adequar a equipe de profissionais da Rede de Bibliotecas.
7. Ampliar a participação da representação da Rede de Bibliotecas nos
colegiados da instituição.
8. Adotar os meios de comunicação com os clientes da Rede de Bibliotecas.

C - Infraestrutura - Laboratórios
METAS:
1. Oferecer suporte para os novos laboratórios destinados exclusivamente à
realização de pesquisas (quando criados) e às atividades práticas dos
cursos de graduação e pós-graduação.
2. Criar novos laboratórios e manter a infraestrutura necessária e adequada
para todos os laboratórios (de pesquisa e didáticos) já existentes na
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instituição quanto aos aspectos: espaço físico, planos de atualização e de
acessibilidade, serviços e normas de segurança.

D - Infraestrutura - Tecnologia da Informação e Comunicação (TI)

METAS:
1. Estabelecer plano de atualização de infraestrutura de TIC.
2. Capacitar o corpo técnico-administrativo.
3. Utilizar boas práticas de governança de TI.
4. Amplia, de forma gradativa, o uso, pelos docentes e discentes, de
técnicas e informações disponibilizadas pelas novas tecnologias, nos
cursos de graduação e pós-graduação, como ferramentas de ensino e
aprendizagem.
5. Reestruturar, aprimorar, atualizar e desenvolver novos softwares,
sistemas de informação, portais de internet e intranet e/ou implantação de
serviços.
4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Considerada a análise dos objetivos e das metas dos eixos e dimensões
apresentados no item 3. Desenvolvimento, ações foram planejadas para a execução,
considerado o diagnóstico da realidade institucional produzido pelos resultados do
trabalho da CADI frente ao desenvolvimento institucional apoiado pelos resultados das
avaliações internas e externas.
Com foco na evolução acadêmica da Unoeste, são analisados, anualmente, o
alcance dos objetivos, metas e ações propostos no PDI, originados dos processos de
avaliação interna e externa. Para a análise, foram definidos pela CPA alguns critérios a
serem adotados junto aos membros da CADI, a seguir descritos:


Considerar os resultados das avaliações institucionais (internas e
externas) como parte do diagnóstico da evolução institucional;



Alinhar e integrar os movimentos atuais e futuros da Universidade
tornando o PDI um instrumento efetivo e de referência para a gestão
institucional;
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Considerar o diagnóstico, ano a ano, da evolução institucional prevista no
PDI

2018-2022

como

subsídio

para

a

construção

de

ações

potencializadoras de mudanças de melhorias;


Assegurar na proposta de novas ações que elas sejam exequíveis e
elaboradas de forma participativa.

O trabalho de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional,
ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados, é desenvolvido anualmente
com o objetivo de compreensão da situação atual da Universidade, identificando as
oportunidades e/ou os problemas que se espera resolver. Para tanto, é utilizada pelos
membros da CADI orientados pela CPA, a ferramenta colaborativa de gerenciamento
de projetos denominada TRELLO (Figura 24). Cada membro da CADI coordena uma
dimensão/eixo do PDI e, para acompanhar a efetivação das ações previstas, constitui
grupo de trabalho com membros da instituição que têm afinidade/formação com o eixo
a ser analisado/avaliado, para manter a fidedignidade de todo o processo no momento
de avaliar os resultados.

Figura 24 - TRELLO - Ferramenta Colaborativa

Fonte: CPA, 2019.
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O processo de acompanhamento das metas e ações propostas no PDI
2018/2022, é previsto para realização anual, iniciando com o primeiro ano de vigência:
2018.
Efetivamente, a função do monitoramento e avaliação consiste em assegurar
que os objetivos sejam atingidos em conformidade com o que fora estabelecido; desse
modo, é uma atividade que permite executar ações corretivas quando ocorrem
problemas nos padrões de desempenho.
Só se pode medir algo quando for claramente definido com antecedência o que
“se espera” e “para quando”. Por isso, o processo de acompanhamento, que será
realizado por meio de uma análise criteriosa das ações realizadas em 2018, baseada
em dados e evidências, terá como parâmetro as metas e prazos previstos no PDI. Essa
avaliação é baseada na comparação entre os resultados previstos e realizados. Ao
final, relatórios serão produzidos demonstrando de cada ação do período: NA - não
atendida; AP - atendida parcialmente e PA - plenamente atendida, com justificativas da
avaliação (Tabela 12).

Tabela 12 - Modelo da Avaliação Diagnóstica - PDI 2018-2022
METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DO
ALCANCE DAS AÇÕES
NA
AP
PA

JUSTIFICATIVAS DA AVALIAÇÃO

Metas/ações adicionais não contempladas no PDI 2018-2022 - acrescentar

Fonte: CPA, 2018.

A partir desses relatórios, os grupos poderão preencher os quadros construídos
no TRELLO, classificando as metas quanto à sua concretização (Figura 25):


Pendente;



Em andamento;



Processo contínuo;



Finalizado.
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Figura 25 - Classificando as Metas

Fonte: CPA, 2018.

Ao final de cada dimensão também são acrescentados campos para a descrição
de metas/ações adicionais não contempladas no PDI 2018-2022.
Realizada a análise do desenvolvimento institucional por meio dos resultados
das avaliações internas e externas conduzidas em 2018, e obtido um diagnóstico da
instituição com os avanços obtidos e fragilidades detectadas no período, efetivaram-se
várias ações de melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição,
demonstradas no item 5: Ações com base na análise.
5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
A CPA acompanha o trabalho de diagnóstico das ações do PDI realizado pela
CADI, as avaliações externas, bem como as ações particularizadas dos cursos e
setores institucionais. Mediante este trabalho foram evidenciados avanços nos diversos
âmbitos institucionais no ano de 2019:

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL


Avaliações externas - acompanhamento para aperfeiçoamento acadêmico.



Reestruturação/readequação do Projeto de Autoavaliação Institucional frente aos
novos campi fora de sede e aos polos de apoio presencial aos cursos EAD funcionalidade e designação de subcomissões.



Propostas de novos instrumentos para os processos de autoavaliação institucional
de modo a gerar juízos críticos fidedignos sobre a IES e de novas metodologias para a
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica.
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


Propiciar ampla visibilidade do PDI 2018-2022 à comunidade interna e externa.



Traçar metodologia adequada para, anualmente, ser utilizada na avaliação
diagnóstica do desenvolvimento institucional, procedida pela CPA e CADI.



Alinhar as políticas institucionais estabelecidas para o desenvolvimento econômico
e social da comunidade local e regional.

 Ações de Responsabilidade social e ambiental e de inclusão - contínuo.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
 Fortalecimento do NIDEP - Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico dos
Professores e seus serviços:
 SAPP - Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor.
 NUFEPS - Núcleo de Formação e Educação Permanente em Saúde.
 NIPP - Núcleo de Investigação de Práticas Pedagógicas (FIPP - Faculdade de
Informática de Presidente Prudente).
 NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico (Cursos de Medicina)
 Nadep – Núcleo de Agrárias de Formação e Desenvolvimento Docente.
 Nipet - EaD – Núcleo de Inovação Pedagógica em Educação e Tecnologia
(Cursos de graduação a distância)
 Nuforp – Núcleo de Formação de Professores (Faculdade de Artes, Ciências,
Letras e Educação).
 Nidep – Núcleo de Desenvolvimento Docente das Ciências Sociais Aplicadas.
 Trivium – Núcleo de Formação e Desenvolvimento Docente (Faculdade de
Engenharias e Arquitetura e Urbanismo)
 SUAPp - Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Estudante.
 Oficinas pedagógicas de apoio ao professor, em parceria com o Mestrado
em Educação, relativas às tendências pedagógicas de inserção do aluno como
sujeito do processo de aprendizagem.
 Curso de Capacitação “Didática do Ensino Superior” - continuidade.
 Novo Portfólio de Práticas Inovadoras - registro de práticas pedagógicas
inovadoras.
 ENPED - Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste - ocorrência de 28
de janeiro a 02 de fevereiro de 2019 como suporte à formação continuada dos
docentes.


Revisão das matrizes curriculares dos cursos de graduação em
consonância com as Direstrizes Curriculares Nacionais e a realidade
institucional.
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 NEAD - Núcleo de Educação a Distância - cursos de capacitação oferecidos:
 Curso de Aperfeiçoamento: Tutoria em EAD.
 Capacitação para Disciplinas a Distância em Cursos de Graduação
Presenciais.
 Curso: Aprender Unoeste.

 Novo modelo de oferta do Curso de Extensão “Língua Brasileira de Sinais LIBRAS” - curso on-line e interativo, gratuito para o corpo docente e corpo técnicoadministrativo.
 Anjos da Unoeste - planejamento/elaboração do programa de humanização e
relacionamento interpessoal - 2019.
 Ampliação e aperfeiçoamento do Programa de Nivelamento aos Estudantes dos
Cursos de Graduação - “Unoeste Turbo” - Matemática, Língua Portuguesa e
Matemática Financeira.
 CanAL - Canal do Aluno - garantia de dinamicidade.
 Reestruturação do Setor de Relações Interinstitucionais responsável por
sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de mobilidade acadêmica
docente e discente.
 Incentivo à formação continuada dos Egressos - benefícios para cursos de pósgraduação; “Unoeste Turbo”; Disciplina Livre (Novo).
 Reestruturação do Setor de Atendimento ao Aluno - SAA.
 Novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu - ampliação da possibilidade de
qualificação docente - Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional,
Doutorado em Educação, Mestrado em Ciências da Saúde e em Odontologia.
 Acompanhamento contínuo das ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI.
 Ampliação e Fortalecimento do Setor de Primeiros Socorros - Campus I e Campus II.


Criação de mecanismos de prevenção da massificação, nas redes sociais, de
situações institucionais conflituosas - resolução antecipada.




Fortalecimento da “escuta” da ouvidoria com respostas imediatas.
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
 Reestruturação do Comitê Gestor de Crise.
 Apoio institucional ao funcionamento dos Campi fora de sede, especificamente nos
municípios de Jaú (SP) e de Guarujá (SP), vinculados às propostas de autorização de
Cursos de Medicina.





Efetivação do novo Plano de Carreira Docente da Unoeste, atualizado frente às novas
demandas institucionais.
Atualização do Estatuto e Regimento Geral da Unoeste frente às novas demandas
institucionais - estrutura universitária revisitada após criação de Campi fora de sede em
atendimento ao Programa Mais Médicos; administração superior.

 Ações do setor de Recursos Humanos para a formação continuada do corpo técnicoadministrativo, após resultados parciais da Avaliação de Desempenho.


EIXO 5: INFRAESTRUTURA
 Melhorias nas funcionalidades do Aprender Unoeste.


Adequação de infraestrutura - física/mobiliário, laboratórios, biblioteca, Campi fora de
sede e Polos de Apoio Presencial (EAD).

 Reestruturação do Departamento de Tecnologia da Informação - física, humana,
tecnológica e adequação de processos técnico-administrativos.

 Rede de Bibliotecas - ampliação e atualização do acervo de material bibliográfico virtual e
impresso; atualização do parque de equipamentos de informática; intensificação no
atendimento aos critérios de acessibilidade; implantação gradativa de acervo aberto em
todas as unidades de informação.
 Implantação de novos polos EAD a partir de estudos das reais condições das localidades
e da contribuição dos cursos ofertados para o desenvolvimento da comunidade, dotandoos de infraestrutura adequada.
 Apoio institucional à construção dos novos campi fora de sede nos municípios de Jaú-SP
e de Guarujá-SP, dotando-os de infraestrutura ao Curso de Medicina, em funcionamento
temporário em espaço cedido, e aos outros cursos que vierem a ser criados.

 Apoio institucional ao funcionamento da Usina Fotovoltaica da Unoeste, desde o 1º
semestre de 2018.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório parcial de autoavaliação institucional referente ao ano de 2019
reflete o trabalho articulado 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 de desenvolvimento do processo avaliativo no interior da
instituição, integrado com as propostas de planejamento e gestão da Instituição
incorporadas ao PDI, acompanha e monitora a efetivação das ações acadêmicoadministrativas, sempre com um olhar avaliativo crítico e formativo. Desenvolve um
trabalho ético, consciente, operacional e integrado, investindo continuamente na
sensibilização dos integrantes da comunidade universitária para o seu envolvimento
cada vez mais significativo no percurso da autoavaliação institucional garantindo, dessa
forma, a responsabilidade e o compromisso de todos na implementação das políticas
acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. Isso, de fato, é facilitado quando a
comunidade partícipe se apropria dos resultados das avaliações e, percebe que os
mesmos evidenciam ações corretivas direcionadas à promoção de mudanças
inovadoras.
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.
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/cpa

Aparecida Darcy Alessi Delfim
Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação - CPA

Presidente Prudente, 30 de março de 2020.
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ANEXO A
Regulamento da Comissão Própria de Avaliação

ANEXO B
Projeto de Autoavaliação Institucional
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REGULAMENTO DA
COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO
(CPA)

Atualizado em fevereiro de 2019

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA UNOESTE
Capítulo I
Da finalidade e das atribuições
Art. 1º - A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade do Oeste Paulista
(Unoeste), órgão colegiado autônomo, reger-se-á pelo disposto neste Regulamento e pela
Lei Federal nº 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES.
Art. 2º - A finalidade da CPA é atuar com autonomia, no âmbito de sua competência, em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Unoeste, coordenando:
I - a condução dos processos internos de avaliação da instituição;
II - a sistematização, interpretação e avaliação das informações recolhidas,
considerando a missão e as finalidades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI); e
III - a prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP).
Art. 3º - São atribuições específicas da CPA:
I - elaborar o projeto de autoavaliação institucional a ser encaminhado à Comissão
Nacional de Avaliação do Ensino Superior – CONAES/INEP/MEC;
II - conduzir os processos avaliativos da Universidade do Oeste Paulista em
consonância com o projeto de autoavaliação institucional e a legislação própria;
III - implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade, interna
e externa, para a importância da avaliação institucional e sua integração com a missão da
Universidade;
IV - colaborar com os procedimentos de autoavaliação de cursos e áreas
específicas da Unoeste;
V - sistematizar e analisar as informações institucionais, produzindo relatórios a
serem encaminhados às instâncias competentes, para ciência;

VI - delegar competências, indicando prazos para o cumprimento dos objetivos
estabelecidos;
VII - acompanhar os processos de avaliação externa da Universidade e de seus
cursos, bem como os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE;
VIII - avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de avaliação já
existentes para subsidiar novos procedimentos;
IX - acompanhar, permanentemente, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o
Projeto Pedagógico Institucional;
X - elaborar o Plano de Trabalho Anual da CPA, consideradas as especificidades
propostas pelas Subcomissões dos Campi fora de sede e pela Subcomissão do Núcleo
de Educação a Distância (NEAD), bem como produzir as atas das reuniões, relatórios,
pareceres e recomendações referentes ao processo de autoavaliação;
XI – acompanhar os trabalhos das Subcomissões, subsidiando-as com informações
pertinentes quando necessário;
XII – receber e analisar os relatórios anuais produzidos pelas Subcomissões;
XI - prestar as informações solicitadas pelo INEP, além de elaborar e enviar, no
prazo previsto, o Relatório de Autoavaliação Institucional;
XII - dar ampla divulgação de todas as suas atividades; e
XIII - cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento.
Capítulo II
Da Constituição e Mandato
Art. 4º - A CPA do Campus Sede terá a seguinte composição com, no mínimo:
I - quatro representantes do corpo técnico-administrativo;
II - quatro representantes do corpo docente;
III - dois representantes do corpo discente;
IV - um representante da sociedade civil organizada;

V – um representante do NEAD (sede);
VI - dois assessores de planejamento;
VII - um profissional de estatística; e
VIII - um analista de sistemas.
§1º - Os integrantes da CPA serão indicados por membros dos segmentos próprios
e designados por ato do Reitor da Unoeste, com ampla divulgação da sua composição e
das suas atividades.
§2º - A CPA terá um coordenador escolhido pelos pares, dentre os integrantes dos
segmentos dispostos nos incisos I, II e III deste artigo, para um mandato de três anos,
permitida a recondução.
§3º - O mandato dos membros da CPA, conforme a disposição nos incisos de I a IV
deste artigo é de três anos, permitida a recondução.
Art. 5º - Para desenvolver suas atividades, a CPA poderá buscar assessorias
especializadas e promover a criação de subcomissão em campus fora de sede e no
Núcleo de Educação a Distância (sede), compostas por representantes docentes,
discentes e técnico-administrativos para realização do processo avaliativo institucional.
Parágrafo Único. Cada campus fora de sede e o NEAD constituirão uma
Subcomissão Própria de Avaliação com indicação e mandatos conforme os parágrafos 1º,
2º e 3º do artigo 4º deste regulamento, aprovada pela Comissão Própria de Avaliação do
campus sede, sendo composta de, no mínimo:
- 1 (um) representante do corpo docente;
- 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo;
- 1 (um) representante do corpo discente;
- 1 (um) representante da sociedade civil organizada.
Art. 6º - Serão motivos de desligamento de integrantes da CPA e Subcomissões:
I - pedido do interessado;
II - três faltas consecutivas nas reuniões ordinárias sem as devidas justificativas; e

III - prática de atos lesivos à imagem da Unoeste e que contrariem os atos
normativos institucionais.
Art. 7º - A CPA poderá indicar à Reitoria representantes do mesmo segmento para
substituírem os membros que forem desligados.
Parágrafo Único - O mandato do representante substituto será correspondente ao
período que falta para completar o mandato do substituído.
Capítulo III
Do Funcionamento
Art. 8º - As reuniões ordinárias, da CPA e das Subcomissões, serão bimestrais para
desenvolver e acompanhar as atividades de avaliação ou, extraordinariamente, mediante
convocação do Coordenador.
Parágrafo Único - Na ausência do Coordenador, as reuniões serão presididas por
integrante da CPA previamente indicado por ele ou, quando necessário, pelos pares.
Capítulo IV
Das disposições finais
Art. 9º - Os casos omissos serão analisados pelos integrantes da CPA e, caso
necessário, submetidos à apreciação dos órgãos colegiados superiores.
Art. 10 - O presente regulamento poderá ser modificado em reunião extraordinariamente
convocada para este fim.
Art. 11 - O presente Regulamento, atualizado, entrará em vigor a partir de sua aprovação
pela CPA.
APROVADO
Presidente Prudente, 20/02/2019

_________
Aparecida Darcy Alessi Delfim
Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação - CPA
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APRESENTAÇÃO

A presente reestruturação do Projeto de Autovaliação Institucional da Universidade
do Oeste Paulista, construído inicialmente em 2004, tem como objetivo dar continuidade
aos processos de autoavaliação realizados pela Comissão Própria de Avaliação e ao
conjunto de ações que a Universidade vem desenvolvendo no sentido de redefinir ou
reafirmar seus princípios e caminhos norteadores de seu desenvolvimento.
A atualização deste projeto de autoavaliação pautou-se no princípio já estabelecido
durante o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional de
“compromisso coletivo com a ação, acompanhamento e avaliação de desenvolvimento da
Universidade”.
Mais do que atender à determinação legal definida pela Lei 10.861, de 14 de abril
de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
atualmente a Comissão Própria de Avaliação entende que o levantamento e
sistematização de dados e informações podem contribuir para o aprimoramento dos
processos de planejamento e gestão, assim como para o fortalecimento da Unoeste
enquanto uma instituição que tem sua missão pautada na excelência acadêmica e no
compromisso social.
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PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - UNOESTE
1. INTRODUÇÃO

1.1 Caracterização da Unoeste e sua inserção regional

O município de Presidente Prudente, sede da Unoeste, situado a oeste do Estado
de São Paulo e distante 565 km da capital, possui uma área total de 530,89 quilômetros
quadrados, sendo que 99,4 quilômetros quadrados correspondem à área urbana,
composta por 233 bairros. Sua população hoje é de, aproximadamente, 220.000
habitantes, sendo 160.168 habitantes em situação urbana, segundo Censo Demográfico
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE. Tal crescimento deuse, em parte, à custa do esvaziamento de quase todos os municípios que compõem a
microrregião da Alta Sorocabana de Presidente Prudente, confirmando tendências
detectadas nos censos demográficos.
Assim, o crescimento da população urbana de Presidente Prudente corresponde,
em grande parcela, ao esvaziamento da zona rural, cuja população vem diminuindo
consideravelmente. Acrescente-se a isso que o índice de urbanização da região, pelo
menos em comparação com as regiões mais industrializadas do Estado, é bastante fraco,
além de possuir um dos menores PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo.
Esta situação é agravada pelo fato do crescimento populacional de Presidente Prudente
não ter, como contrapartida, paralelamente, o desenvolvimento equânime de políticas
públicas, principalmente nas áreas de Educação e Saúde.
Se, inicialmente, o café foi o impulsionador do desenvolvimento do município, hoje
se sobressai a cana-de-açúcar com instalações de usinas de açúcar e de álcool, a
bovinocultura de corte, a manufatura de couros e o setor terciário atendendo às regiões
da Alta Sorocabana, Alta Paulista, Noroeste, Sul do Mato Grosso do Sul e Norte do
Paraná, cujo contingente populacional está próximo de um milhão e quinhentos mil
habitantes. Nas duas últimas décadas, os seus produtos e negócios vêm se projetando
em nível nacional e internacional. Não se pode esquecer que a região é palco dos
movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST e
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suas dissidências e passou a contar com mais de duas dezenas de presídios, com a
maior população carcerária existente no país, concentrada em uma única região, a Alta
Sorocabana, o que afeta as condições sociais, o nível de violência, a necessidade de
empregos, educação, saúde, trabalho no campo, além de aumentar a população de
excluídos socioeconômicos, representada pelos familiares dos detentos que para esta
região deslocaram-se.
A posição geográfica na qual se encontra a Unoeste, dentro de uma região com
fortes carências de políticas públicas nas áreas sociais, leva-a a dirigir esforços para
ampliar sua vocação como polo de educação, saúde e cultura.
Esta instituição, privada e sem fins lucrativos, mantida pela Associação Prudentina
de Educação e Cultura - APEC, foi credenciada como Universidade pela Portaria
Ministerial nº 83, de 12/02/1987, após ter iniciado suas atividades em 1972, com o
advento do Decreto nº 71.190, de 03/10/1972, oferecendo cursos de formação de
professores e especialistas para o magistério. Os atos regulatórios posteriores são os
seguintes:
- Portaria nº 1.076, de 24 de novembro de 2015, DOU de 25/11/15 credenciamento da Unoeste para oferta de cursos superiores na modalidade a distância.
- Portaria nº413, de 24 de março de 2017, publicada no DOU de 27/03/17 recredenciamento da Universidade do Oeste Paulista.
- Portaria nº 292, de 29 de março de 2018, publicada no DOU de 02/04/18,
credenciamento do Campus fora de sede no município de Jaú, SP, Programa Mais
Médicos.
- Portaria nº 603, de 14 de março de 2019, publicada no DOU de 15/03/19,
credenciamento do Campus fora de sede no município de Guarujá, SP, Programa Mais
Médicos.
Atualmente, oferece cursos em diferentes áreas do conhecimento:
 Cursos de Licenciatura: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física,
Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química.
 Cursos de Bacharelado: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo,
Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis,
Comunicação

Social:

Jornalismo,

Comunicação

Social:

Publicidade

e
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Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Engenharia

Mecânica,

Farmácia,

Fisioterapia,

Fonoaudiologia,

Medicina,

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de
Informação, e Zootecnia.
 Cursos Superiores de Tecnologia: Agronegócio, Design Gráfico, Design de
Interiores, Estética e Cosmética, Fotografia, Gastronomia, Gestão Comercial,
Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jogos
Digitais, Radiologia, Redes de Computadores, Segurança no Trabalho, e
Sistemas para Internet.
 Cursos de Graduação a distância ministrado nos diferentes polos de apoio
presencial: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Pedagogia. Cursos
Superiores de Tecnologia em: Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, e Processos Gerenciais.
 Curso Técnico-Profissionalizante de nível médio - Farmácia e Enfermagem.
 Curso de Medicina, “Programa Mais Médicos”, no Campus fora de sede do
município de Jaú, SP.


Curso de Medicina, “Programa Mais Médicos”, no Campus fora de sede do
município de Guarujá, SP.

Discorrendo sobre sua trajetória, a partir de 1987, a Unoeste promoveu maiores
investimentos na área da pesquisa implementando a oferta de cursos de pós-graduação
lato sensu e, em 1994, iniciou seus trabalhos nas áreas da Pós-Graduação stricto sensu,
contando, atualmente, com um Programa de Pós-Graduação em Agronomia com
Doutorado e Mestrado; um Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia e Saúde
Animal com Doutorado e Mestrado; um Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente
e Desenvolvimento Regional com Doutorado e Mestrado; Mestrado em Educação;
Mestrado em Odontologia; Mestrado em Ciências da Saúde, bem como proposta de
criação de novos programas stricto sensu previstos no PDI 2018/2022.
Tem-se consolidado a pesquisa institucional com estudos voltados para as
questões da Educação, Saúde, Ambiente, Agricultura, Estado e Sociedade Civil,
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centradas, sobretudo, na preocupação de análise das contradições da cidadania, num
cenário de globalização, democracia representativa e exclusão social. Considerando as
questões ligadas às transformações humanas, sociais, urbana e rural, cultural, ambiental
e econômica, requeridas pelas regiões dentro de sua área de influência e diante dos
paradoxos vividos nos vários ambientes da família, da escola, da saúde, do campo, do
Estado, dos movimentos sociais que apontavam para o agravamento de conflitos, tornouse imprescindível a criação urgente de espaços na Universidade para o desenvolvimento
da pesquisa científica e da extensão direcionadas a estas questões.
Hoje, transformada num verdadeiro complexo universitário, a Unoeste tem-se
destacado em sua atuação por meio, dentre outros, de Laboratórios especializados de
Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Psicologia;
Laboratório de Análises Clínicas; Laboratório de Habilidades e Simulação (LHabSim); um
complexo de, aproximadamente, 200 laboratórios específicos de ensino e pesquisa; Rede
de Bibliotecas; parceria com o Hospital Regional de Presidente Prudente; parceria com
outros Hospitais conveniados com SUS, Estado e Prefeituras Municipais; do Hospital
Veterinário; da Fazenda Experimental; da Assistência Jurídica e Social; dos
Departamentos de Cultura, da Agropecuária, da Pesquisa e Produção de Alimentos, dos
Esportes, da Informática, Comunicação, dentre outras unidades e serviços acadêmicos.

1.2 Visão, Missão e Valores da Unoeste
Visão: “Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”.
Missão: “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”.
Os valores que orientam a gestão da Universidade dão sustentação a todo o
desenvolvimento institucional devendo ser assimilados por todos que nela atuam. A
Unoeste procurará sempre:
- Atuar com rigor e competência;
- Cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade;
- Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
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- Estimular a autonomia, a criatividade, o dinamismo e a capacidade de inovação;
- Ser um espaço de construção, transformação e abertura para novas fronteiras e
novos saberes;
- Cultivar a ética nas relações;
- Atuar na promoção dos direitos humanos;
- Educar para a tolerância; e
- Atuar com responsabilidade social e ambiental.

1.3 Perfil do egresso da Unoeste, competências e habilidades
1.3.1 O perfil proposto para os egressos da Unoeste:
 Formação generalista, humanista, histórico-crítica, que os qualifique para usos
sociais de suas competências e habilidades profissionais em seu campo de
atuação (e fora dele) com base no rigor científico e intelectual, pautado no
princípio ético.

1.3.2 Competências e habilidades:
 espírito crítico-reflexivo para análise continuada do campo de atuação
profissional e seus desafios contemporâneos;
 flexibilização diante das mudanças e consciência da qualidade social e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
 criatividade,

iniciativa,

determinação

e

empreendedorismo

na

atuação

profissional;
 compreensão histórico-cultural do ato profissional como um processo
complexo, constituído de relações intersubjetivas e interpessoais, resultantes
do diálogo entre a vida e o trabalho;
 capacidade de buscar e de usar socialmente o conhecimento científico,
necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da
prática profissional;
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 acompanhamento e incorporação de inovações tecnológicas no exercício da
profissão;
 desenvolvimento continuado dos saberes científicos e consciência crítica,
necessários à valorização das relações interdisciplinares, multiprofissionais,
nacionais e internacionais, no trabalho profissional e na sociedade;
 conhecimentos

específicos

e

sensibilização

para

identificação

da

pluralidade/diversidade de perfis humanos, para contribuição social nos
processos inclusivos; e
 capacidade de intervenção na transformação social, por meio do exercício da
responsabilidade social e ambiental.
1.4 Caminhos percorridos pela Unoeste em avaliação institucional

A Unoeste vem construindo o conhecimento sobre sua realidade institucional desde
o início da sua existência. 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 este trabalho, intitulado “Linhas básicas de ação
da Unoeste” e nele estão indicadas as diretrizes que deveriam nortear a política
acadêmica para os anos subsequentes (diretrizes de política acadêmica, diretrizes para a
pesquisa, para a extensão, diretrizes da política de planejamento acadêmico e
administrativo, diretrizes para avaliação institucional, para estrutura organizacional e
acadêmica, para modernização administrativa, para ocupação e dinamização do espaço
físico, diretrizes da política da informação e documentação, diretrizes da política de
relações interinstitucionais, da política de comunicação social e diretrizes da política de
gestão financeira e patrimonial). Este documento foi publicado pela própria Unoeste, mas
sua divulgação foi a mais ampla possível, tanto junto à comunidade acadêmica, quanto
aos setores educacionais locais e regionais.
Para desenvolver estratégias que viabilizassem a operacionalização das propostas
contidas neste documento, foram promovidas sessões de “Vivência Universitária”, bem
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como “Seminários de Sensibilização”, todos sob a responsabilidade da Assessoria da
Reitoria e de integrantes do corpo docente do Programa de Mestrado em Educação da
Unoeste, ficando designado, em 1994, o Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
como órgão responsável pela avaliação institucional. Paralelamente, foram realizadas
palestras sobre avaliação institucional com professores especializados desta e de outras
universidades, na Unoeste.
Todos estes eventos traduzem o esforço conjunto da Reitoria e demais segmentos
da instituição e deles participaram diretores, coordenadores de cursos, corpo docente,
discente e técnico-administrativo, além do Reitor, Pró-Reitores e assessores, denotando
um envolvimento coletivo na busca do aprimoramento de toda a Universidade.
Neste período, estava em andamento no Brasil, o Programa de Avaliação
Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB, obra conjunta do MEC-SESu e das
universidades, que havia sido implantado no 2º semestre de 1993. Plenamente integrada
a esta nova proposta do governo, a Unoeste elaborou seu Projeto de Avaliação
Institucional e o protocolou no MEC-SESu para ingressar no PAIUB.
Sequencialmente, a Unoeste recebeu a visita da Profª. Maria Dulva Dalla Costa
(MEC-PAIUB) que iniciava em Presidente Prudente a disseminação do PAIUB por todo
território nacional. Registrou a professora, na ocasião, o fato da Unoeste ser a primeira
universidade privada do país a aderir ao PAIUB. Posteriormente, a equipe de avaliação
institucional da Unoeste apresentou seu projeto no I Seminário de Avaliação Institucional
das Universidades Brasileiras, na UNICAMP (1997).
Continuando os trabalhos, a equipe participou do Seminário de Avaliação
Institucional na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) promovido pelo PAIUB, no
segundo semestre de 1998, apresentando seu projeto de avaliação institucional.
Uma cultura favorável à efetivação do processo avaliativo já estava instalada na
Unoeste, o que, também, pode ser constatado pela criação do Núcleo de Apoio
Pedagógico em 1998, e pela composição do Comitê de Avaliação Institucional, no mesmo
ano. O Núcleo, órgão auxiliar do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe, foi
criado pela Resolução de 03/02/1998 do Conselho Universitário - Consu. Além de suas
atribuições básicas, como coordenar as atividades de caráter pedagógico e propor e
organizar programas de formação docente e discente, o Núcleo priorizou a avaliação dos
cursos de graduação, a cada três anos, dentro de uma perspectiva transformadora, em
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termos qualitativos, já que se buscava identificar os indicadores que conduzissem à
melhoria do ensino, pesquisa e extensão.
As atividades do Núcleo estavam diretamente associadas ao Comitê de Avaliação
Institucional, que foi composto pelo Conselho Universitário, por meio da Resolução nº
02/98, de 08/05/1998. Todo o trabalho de avaliação continuou sendo acompanhado pelos
dois consultores externos. A primeira avaliação dos cursos de graduação ocorreu no 2º
semestre de 1998, cujos resultados refletiam pontos importantes dos cursos. Com base
nestes dados, foram definidas as metas e prioridades para o triênio seguinte. Uma das
medidas adotadas pelo Comitê foi a implantação 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, sendo seu
funcionamento plenamente satisfatório.
Ainda, deve ser registrado que tem ocorrido, de forma sistemática, a avaliação de
atividades da instituição e dos cursos de graduação e de pós-graduação “stricto sensu”
incluindo a autoavaliação docente, discente, infraestrutura e gestão. Em 2002, iniciou-se a
avaliação para identificação do perfil do aluno ingressante, ocorrendo semestralmente até
o momento.
No segundo semestre de 2004, com a implantação do Sinaes, foram definidos
novos padrões de avaliação de acordo com as orientações da Conaes. Dessa forma, a
Unoeste estabeleceu sua Comissão Própria de Avaliação, que formulou o Projeto de
Autoavaliação Institucional e estabeleceu quinze Grupos de Trabalho (GT’s), cada qual
responsável por uma dimensão considerada no processo de avaliação (as dez indicadas
pela Conaes e mais cinco específicas). Diversos encontros, oficinas e reuniões entre a
CPA, GT’s e comunidade acadêmica de forma geral, foram realizados, e assim definidos
os instrumentos de avaliação mais adequados às especificidades da instituição com a
utilização de sistema on-line para a aplicação desses instrumentos, coleta e tratamento
estatístico das informações, já que, até então, os instrumentos eram aplicados em
formulários próprios e, posteriormente, passavam por um processo de leitura ótica,
tornando o processo desgastante e moroso.
Atualmente, vários processos básicos de avaliação são implementados pela CPA
da Unoeste, com a utilização de um sistema on-line da Unoeste (Sistema de Avaliação10

SAv): o perfil dos alunos ingressantes, a avaliação de docentes pelos discentes, a
avaliação das condições gerais dos cursos e da instituição, o acompanhamento de alunos
egressos, avaliação da instituição pelo corpo técnico-administrativo e pela comunidade
externa, e outros específicos. Pesquisas e avaliações específicas têm sido realizadas de
acordo com as solicitações dos cursos e departamentos/setores. Esses processos
avaliativos conduzem ao correto uso das informações para tomada de decisões de apoio
ao processo de planejamento institucional.
O trabalho de autoavaliação coordenado pela CPA, desde 2004, é comunicado,
anualmente, ao INEP/MEC por meio dos Relatórios de Autoavaliação Institucional.
Constam desses Relatórios, dentre outros, o desenvolvimento dos processos de
avaliação interna e externa; a análise crítica dos resultados das avaliações internas e
externas, com indicação de potencialidades e fragilidades institucionais; as propostas de
ações de melhorias como subsídios ao planejamento da gestão acadêmico-administrativa
institucional, em relação às dimensões do Sinaes.
Para apresentar e suscitar discussões sobre o processo avaliativo desencadeado
na Unoeste desde o advento do Sinaes foi construído coletivamente, e editado em 2014,
o Livro “Os Desafios da Avaliação Institucional: o papel da CPA”. Neste, são realizadas
reflexões sobre princípios de uma prática de avaliação no ensino superior desenvolvida
de forma sistemática, especialmente a partir da constituição da Comissão Própria de
Avaliação - CPA.

2. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO DA UNOESTE
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 avaliativo
interno. A primeira CPA da Universidade do Oeste Paulista foi constituída pela Portaria nº
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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 MEC nº 2.051, de 9 de
julho de 2004. 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 do Campus sede em Presidente
Prudente, bem como das Subcomissões de Avaliação dos campi fora de sede e do
Núcleo de educação a Distância. Este Regulamento foi homologado em 17 de agosto de
2004 pelo Presidente do Conselho Universitário, sendo revisado e atualizado sempre que
necessário em atendimento às demandas de qualidade e de expansão da Unoeste.
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 sua missão
institucional junto à ciência e à sociedade”. Neste 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 o conjunto de
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professores, estudantes, corpo técnico-administrativo e membros da comunidade externa,
especialmente convidados ou designados”.
O Projeto de Autoavaliação da Unoeste atende também, além da legislação
ministerial, às diretrizes gerais da dimensão “Avaliação e Acompanhamento do
Desenvolvimento da IES” inseridas no seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
2018/2022, 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: Articular as ações de planejamento com os processos e resultados da
autoavaliação institucional e das avaliações externas.
METAS

AÇÕES

1.
Avaliar
para
planejar,
implementar
e
gestar
ações
pedagógicas
e
administrativas,
tendo em vista os padrões de
qualidade do ensino, pesquisa e
extensão e de suas articulações.

- Fortalecer o desenvolvimento institucional a
partir dos processos de planejamento articulados
aos processos de autoavaliação e aos
resultados das avaliações externas.
- Desenvolver o processo de autoavaliação em
atendimento às necessidades institucionais.
- Sensibilizar os setores da comunidade
acadêmica para a participação no processo de
autoavaliação
apropriando-se
de
seus
resultados.
- Desenvolver o processo de autoavaliação de
modo a gerar juízos críticos sobre a instituição.
- Elaborar relatórios de autoavaliação de acordo
com a previsão de postagem para cada ano do
triênio, com demonstração de ações de
melhorias no processo de gestão da instituição.
- Manutenção e aperfeiçoamento dos trabalhos
da CADI.

- Fortalecer os procedimentos avaliativos
institucionais, para uma reorientação do
planejamento institucional.
2.
Garantir
as
condições Atualizar,
regularmente,
pela
gestão
necessárias para a continuidade da institucional, a rede de apoio à CPA no que
atuação da CPA.
tange aos recursos humanos e infraestrutura,
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dinamizando sua atuação.
- Manter e fortalecer o funcionamento da CPA
dentro das orientações previstas no seu
regulamento interno e na legislação própria do
Ministério da Educação-Sinaes, estabelecendose, assim, ciclos de autoavaliação institucional.
- Assegurar e aperfeiçoar o processo de
retroalimentação na autoavaliação institucional
por meio da interação da CPA com a
comunidade acadêmica.
3. Expandir o processo de Manter
a
página
eletrônica
publicização dos resultados dos (www.unoeste.br/cpa) atualizada quanto à
processos de avaliação institucional. divulgação dos relatórios oriundos dos
resultados das avaliações.
- Intensificar a comunicação com todos os
gestores, de cursos e de setores, sobre o
processo de avaliação institucional.

A Unoeste manterá na Unidade sede, localizada em Presidente Prudente, a CPA
central que se responsabilizará pela condução dos processos de Avaliação Institucional
tanto da sede quanto dos Campi fora de sede e núcleo de educação a distância, os quais
constituirão a sua Subcomissão Própria de Avaliação com aprovação da CPA do Campus
Sede, e se organizarão em articulação com este Projeto de Autoavaliação.

2.2 Objetivos do projeto de autoavaliação
2.2.1 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.
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2.2.2 Específicos
 Sensibilizar os integrantes da CPA da sede bem como os das subcomissões
sobre o seu papel crucial na condução dos processos de autoavaliação
institucional;
 Sensibilizar a comunidade acadêmica de modo geral e, em especial, os
dirigentes da Instituição sobre o Sinaes, sistema este que assegura o processo
nacional de avaliação das instituições de educação superior, para que o
processo avaliativo interno ocorra com a profundidade e seriedade necessárias
e também articulado com as especificidades do Plano de Desenvolvimento
Institucional;
 Conduzir o processo de autoavaliação institucional, de forma complementar às
ações de avaliação externa, com vistas às tomadas de decisão buscando o
fortalecimento ou redirecionamento de ações e de políticas institucionais.
 Planejar

e

organizar

as

atividades

do

processo

de

autoavaliação,

estabelecendo, para cada campus, plano de trabalho: objetivos, estratégias,
metodologia, recursos humanos, materiais e operacionais, e calendário das
ações avaliativas;
 Compor grupos de trabalho para a viabilidade das ações planejadas de
avaliação interna, atendendo às especificidades dos principais órgãos da
instituição;
 Considerar no processo de autoavaliação institucional as dimensões/eixos
propostos pelo Sinaes e legislação própria subsequente;
 Coletar e processar informações disponibilizadas pelos órgãos pertinentes da
instituição, analisando-as e interpretando-as para alimentar as dimensões/eixos
que a autoavaliação sugere;
 Manter e orientar a participação dos integrantes da instituição para a
construção do conhecimento gerado pela avaliação, tanto a do âmbito interno
quanto a do externo;
 Realizar reflexão sobre o processo de autoavaliação, de grande valor para a
Instituição como balizador da avaliação externa;
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 Organizar e discutir os resultados da autoavaliação institucional com a
comunidade acadêmica e promover publicações das experiências;
 Elaborar relatórios parciais e finais.
2.3 Metodologia

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 pautandose 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:
- 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
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- 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 2018/2022).
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,
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.
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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 do relatório (parcial e geral) com análise do processo
de autoavaliação, e divulgação dos resultados.

2.4.1 Sensibilização
 Divulgação do Projeto de Autoavaliação Institucional com cronograma de
trabalho no portal da Unoeste para socialização e conhecimento;
 Ampla divulgação dos resultados das Avaliações Institucionais (internas e
externas) aos segmentos da comunidade acadêmica para garantir
transparência, confiabilidade e credibilidade no processo, alavancando
efetivas participações na continuidade dos processos;
 Apresentação na reunião mensal que integra representantes da Reitoria,
Pró-Reitorias, Diretoria de Faculdades, Coordenação de Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, dos momentos de autoavaliação institucional
a serem efetivadas ao longo do ano letivo;
 Efetivação de ações de desenvolvimento/capacitação do corpo docente e
corpo técnico-administrativo oriundas das avaliações internas e externas;
 Encontros dos coordenadores/professores de cursos com os estudantes
para a socialização de ações advindas de resultados de avaliações já
realizadas e para a proposta de novos momentos de avaliação interna com
objetivos, metodologia e procedimentos de coleta de dados, como reforço à
participação;
 Utilização do Canal do Aluno - CanAL como elemento de articulação entre o
trabalho da CPA e os estudantes para sensibilização ao processo de
avaliação interna;
 Apresentação dos procedimentos de coleta de dados aos representantes
dos segmentos envolvidos na avaliação, para sugestões de aprimoramento;
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 Divulgação dos Boletins da CPA (elaboração trimestral) com abordagens
referentes às avaliações internas e externas, permitindo à comunidade
acadêmica o acompanhamento do desenvolvimento institucional;
 Presença da CPA em eventos acadêmicos promovendo avaliação para,
após a análise dos resultados, contribuir para melhoria das próximas
edições;
 Participação da CPA em eventos acadêmicos, conferências, palestras,
cursos, reuniões, comissões que efetivam ações de desenvolvimento
acadêmico, geradas a partir das análises de resultados das avaliações
internas e externas;
 Participação da CPA na CADI, coordenando os trabalhos de avaliação do
PDI para propostas de novas metas e ações.

2.4.2 Coleta e sistematização de dados

Foram coletados dados quantitativos e qualitativos para as dimensões
avaliativas, por meio de:
 Questionários abertos: o participante responde de forma textual, expondo
sua opinião de forma detalhada. Esse tipo de pergunta é mais complexo de
analisar, porém, proporciona resultados mais profundos;
 Questionários fechados: que o participante pode selecionar uma ou mais
opções em uma lista de respostas pré-definidas e permite a aplicação direta
de tratamentos estatísticos com auxílio de softwares especializados;
 Coleta do nível de satisfação dos estudantes com os cursos de graduação
por meio de “emojis” coloridos;
 Formulários;
 Entrevistas individuais e grupais;
 Momentos de discussão da Avaliação Institucional junto a representantes
dos segmentos acadêmicos e da comunidade externa;
 Bancos de dados (registros institucionais, censo escolar);
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 Relatórios de autoavaliação institucional e de avaliações externas anteriores
e busca de informações no PDI vigente.

A sistematização dos dados oriundos das avaliações foi 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 os softwares estatísticos R, Minitab e
Action Stat, bem como a planilha eletrônica Excel;
 Interpretação dos resultados obtidos a partir da efetivação das análises
estatísticas;
 Utilização do TRELLO (Ferramenta Colaborativa para Gerenciamento de
Projetos) pela CADI para gerir e acompanhar a efetivação das ações
propostas no PDI vigente.

2.4.3 Confecção do Relatório
 Sistematização e organização dos resultados em relatórios gerais e
específicos, considerando as dimensões previstas no Sinaes e análise do
processo;
 Estratificação e visualização de resultados de avaliações internas, em tempo
real, pelos coordenadores de cursos, através do SAGA (Sistema de Apoio à
Gestão Acadêmica).
 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
20

aprovado

será

encaminhado,

anualmente,

ao

INEP/MEC

conforme

cronograma estabelecido pela referida Nota Técnica.

2.4.4 Divulgação dos Resultados


Envio de boletins da CPA, com informações pertinentes ao trabalho
desenvolvido, à comunidade docente e discente, funcionários técnicoadministrativos e gestores;

 Divulgação por meio de matérias jornalísticas no Portal da Unoeste;
 Envio dos resultados das avaliações aos representantes do CanAL para a
socialização com os seus pares com o intuito de despertar/ampliar a cultura
avaliativa;
 Envio de relatórios via e-mail aos diretores de faculdade, coordenadores de
cursos e gestores, solicitando uma análise crítica dos resultados e devolutiva
com propostas de ações futuras;
 Publicação dos Relatórios de Autoavaliação no Portal da Unoeste;
 Discussão dos resultados em reuniões acadêmicas das Pró-reitorias com os
gestores de cursos e setores envolvidos e reuniões com membros da CPA;
 Publicização dos resultados das avaliações (internas e externas) pelos
coordenadores de cursos ao Núcleo Docente Estruturante - NDE, corpo
docente, corpo discente e técnico-administrativo;
 Encontro, de caráter formativo, do coordenador de curso com cada professor
individualmente para análise e reflexão dos resultados da avaliação deste
pelo aluno gerando, em consenso, ações de desenvolvimento docente;
 Exibição de resultados por meio da apresentação de artigos - comunicações
orais, painéis, em eventos acadêmicos e científicos;
 Organização de resultados e informações históricas em produção literária;
 Ampla e permanente divulgação à comunidade acadêmica das ações de
melhorias advindas da análise de resultados das avaliações, internas e
externas, para sua apropriação e sensibilização ao processo avaliativo.
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2.5 Recursos
2.5.1 Humanos
Para planejamento e execução do processo de Autoavaliação, a CPA conta com:
 Integrantes da Comissão Própria de Avaliação;
 Integrantes das Subcomissões de Avaliação dos campi fora de sede e do
núcleo de educação a distância;
 Assessores acadêmicos da Reitoria e Pró-Reitorias;
 Diretores, coordenadores e chefes dos segmentos acadêmico e técnicoadministrativo;
 Grupos de trabalho constituídos de acordo com os eixos/dimensões a serem
avaliados;
 Profissional em estatística;
 Departamento de Comunicação e Marketing;
 Departamento de Tecnologia da Informação.

2.5.2 Materiais
A Unoeste coloca à disposição dos executores da Autoavaliação Institucional uma
sala no Campus I, além de Sala de Reuniões, 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. Cada subcomissão
de avaliação tem o seu espaço próprio e recursos materiais.
2.5.3 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, extensivo às subcomissões. Tal sistema permite a
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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.
 A partir de 2019, uma nova metodologia está sendo utilizada, o questionário
fica disponível da Área do Aluno. O aluno clica no ícone da avaliação e
responde de forma rápida e eficiente.
 Após a aplicação dos questionários, as informações coletadas são tabuladas
e analisadas estatisticamente com o auxílio dos softwares abaixo:
 Licença do Microsoft Office 2010 e Acrobat para auxiliar na produção
dos documentos.
 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. 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.
 Minitab - O Minitab é um dos softwares estatísticos mais utilizados nas
empresas e no meio acadêmico. Possui uma interface semelhante à de
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uma planilha eletrônica do Microsoft Excel, permitindo inserir dados
rapidamente e executar uma variedade de análises estatísticas
complexas. Em 2018 foi adquirida licença permanente do software.
 Voyant Tools - um ambiente virtual de leitura e análise de texto. Ele tem
uma interface simples e dinâmica, que torna mais fácil o pesquisador
trabalhar com seu próprio texto, ou coleção de textos, em uma variedade
de formatos. O sistema mostra a frequência de cada palavra presente no
texto e o resultado final da análise é uma nuvem de palavras contendo
as palavras mais citadas.

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.
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 e suas subcomissões, respeitadas as atividades relacionadas
abaixo:
 Acompanhamento das ações institucionais previstas no PDI;
 Construção anual do Relatório de Autoavaliação Institucional abrangendo a
sede e unidades fora de sede, conforme orientações do INEP/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;
 Relatórios parciais do processo de autoavaliação institucional com a proposta
de planejamento de ações;
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 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 e externa;
 Sensibilização da comunidade acadêmica para seu envolvimento em todos os
momentos do processo de autoavaliação institucional;
 Elaboração dos Boletins da CPA, com ampla divulgação na sede, nos campi
fora de sede, e no núcleo de educação a distância (seus polos);
 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 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.
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