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

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

O Plano de Desenvolvimento Institucional – (PDI) 2013-2017 foi finalizado e está disponível para conhecimento.
Para conhecê-lo, acesse o link:
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/documentos/PDI_2013-2017.pdf

CADI - Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional
Para acompanhar a evolução da instituição a partir dos processos de planejamento e avaliação institucional, foi constituída a Comissão de
Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional (CADI) conforme Portaria nº 008, Reitoria da Unoeste, de 05 de junho de 2013. Esta
Comissão tem a finalidade de avaliar, anualmente, a execução das metas e ações previstas no PDI, discutir os resultados, e propor
reorientações para cumprimento e/ou adequações institucionais necessárias.

Inscrições Abertas Vestibular 2014 – 50 cursos de graduação
Cursos novos: Cursos Superiores de Tecnologia em GASTRONOMIA e GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Oferta de novo período de funcionamento: Cursos que sempre foram oferecidos em período integral e passam a ser oferecidos também no
período noturno: ZOOTECNIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO e ENGENHARIA AMBIENTAL e SANITÁRIA.
Calendário de Provas: Para o Curso de Medicina o processo seletivo ocorrerá em duas fases: provas dias 20 e 23 de novembro de 2013.
Para os demais Cursos a prova do vestibular será no dia 23 de novembro de 2013.
Indique os cursos da Unoeste para os seus amigos!
Para mais informações consulte a página da Unoeste! http://www.unoeste.br/site/vestibular/

FIQUE ATENTO! - Participação consciente e responsável na prova do ENADE no dia 24/11/2013, com início às 13 horas. Foram inscritos
1.284 alunos ingressantes e 825 concluintes dos cursos indicados. Destes, farão a prova do ENADE somente os 825 estudantes concluintes
dos cursos de Bacharelado em Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Zootecnia, e dos Cursos Superiores de Tecnologia em Agronegócio e Radiologia. Trata-se de
um exame obrigatório para os estudantes concluintes. Obtendo-se um bom conceito no ENADE, estes estudantes estarão:
- informando à sociedade a sua preparação para o exercício profissional;
- informando para o mercado de trabalho e para a sociedade o valor do seu diploma;
- indicando para a sociedade o conjunto de habilidades e competências que o seu curso foi capaz de desenvolver; e
- informando à sociedade a qualidade do seu curso, da universidade e dos seus docentes.

ENEPE 2013 – PARTICIPE!
De 21 a 24 de outubro de 2013, a Unoeste realizará o XVIII Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE, cujo tema é “Ciência,
Tecnologia e Sociedade: A Universidade na Construção da Identidade Profissional”.
Consulte a página da Unoeste para informações sobre este evento http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/Default.aspx

 A Unoeste, uma vez mais, destaca-se em avaliação nacional! A Editora Abril acaba de divulgar os melhores cursos superiores
estrelados pelo Guia do Estudante (GE) e a Universidade do Oeste Paulista teve 22 cursos estrelados – a maior conquista em
todas as edições realizadas. A lista constará da publicação “GE Profissões Vestibular 2014”, que estará nas bancas a partir de 11
de outubro.

 Estrelados – Os cursos da Unoeste com quatro estrelas pelo Guia do Estudante são: Ciências Contábeis, Enfermagem, Educação
Física, Fisioterapia e Sistemas de Informação. E três estrelas: Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências
Biológicas, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Nutrição,
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Turismo e Zootecnia.


Acessibilidade e Inclusão
A Unoeste está criando e constituindo o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão com a finalidade de ampliar o conhecimento e gerar
internamente reflexões e debates sobre o tema, entendendo-se a acessibilidade em seu amplo espectro: acessibilidade não só arquitetônica,
mas também atitudinal, física, digital, nas comunicações, pedagógica, etc.. A Universidade evolui, cada vez mais, para a sua verdadeira
função social, reconhecendo a necessidade de mudança cultural interna e investindo no desenvolvimento de ações de formação continuada
para a inclusão, envolvendo toda a comunidade acadêmica.

Avaliação Institucional Interna: VOCÊ avalia e a UNIVERSIDADE melhora!
Avaliação Institucional Interna - DISCENTES
De 15 de maio a 05 de junho de 2013 os estudantes avaliaram a Unoeste e o seu Curso de Graduação com a finalidade, após o tratamento
dos resultados pela CPA e a análise dos mesmos pelas coordenações, de planejamento de propostas de ações de melhoria da qualidade dos
cursos e dos setores avaliados, algumas já em andamento. Informações sobre os resultados com a Coordenação do Curso.
Foram 7.479 respondentes de uma população de 12.508 alunos dos cursos de graduação, com 60% de participação, índice considerado
muito significativo.
Setores que obtiveram destaque nesta avaliação: Segurança e Limpeza.
A CPA agradece a participação dos estudantes.

Avaliação Institucional Interna - DOCENTES
De 9 de setembro a 30 de setembro de 2013 os docentes avaliaram os cursos onde atuam e a instituição nas dimensões: PDI, Ensino,
Pesquisa, Extensão, Pós-graduação(stricto sensu), Responsabilidade Social, Comunicação com a Sociedade, Políticas de Pessoal,
Organização e Gestão, Infraestrutura, Atendimento aos Estudantes e Sustentabilidade Financeira. Após tratados os resultados, a CPA os
disponibilizará aos cursos e setores avaliados para análise e propostas de evolução dos mesmos. Isso será feito até final de outubro deste
ano. A CPA agradece aos docentes que participaram da avaliação colaborando intensamente com a evolução institucional.

Avaliação Institucional Interna - COORDENADORES
De 1º a 15 de outubro de 2013, os coordenadores dos cursos de graduação estarão avaliando a instituição nas dimensões: organização
didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

Avaliação Institucional Interna - CORPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO
Em novembro de 2013 os funcionários do Corpo Técnico-Administrativo estarão participando do processo de Avaliação Institucional Interna,
avaliando o seu setor e a instituição, oferecendo, assim, contribuições para a melhoria da qualidade institucional.

Processos de Avaliação Externa para Regulação dos Cursos de Graduação
Cursos que estão em processo de Renovação de Reconhecimento:
- Licenciaturas: Artes Visuais, Educação Física e Filosofia. Bacharelado: Química. CST: Gestão da Tecnologia da Informação e
Sistemas para Internet.
Cursos que estão em processo de Reconhecimento:
- Bacharelados: Biomedicina e Engenharia de Produção.

Perfil do Ingressante
Alguns resultados interessantes da Avaliação do Perfil do Ingressante ocorrida no período de 19 a 29 de agosto, com a participação de 876
alunos, correspondendo a 76% do total de ingressantes do 2º semestre de 2013.
Dos alunos ingressantes:

















45,1% indicaram a afinidade com a área e realização pessoal como principais motivos de escolha do curso.
45,7% escolheram o curso da UNOESTE pela qualidade de ensino.
63,3% obtiveram forte aprovação dos seus pais na escolha do curso.
33,3% obtiveram conhecimento do curso pela internet.
33,2% mantêm-se no curso com recursos dos pais ou responsáveis.
74% moram com a própria família.
87% são solteiros.
44% têm entre 17 e 22 anos.
51,9% são do sexo feminino.
8% já têm diploma de outro curso superior.
40% moram em Presidente Prudente.
40% moram nos arredores de Presidente Prudente.
8% moram em cidades de diferentes Estados.
93,9% receberam informações gerais nesse início de curso sobre: plano de ensino, corpo docente, currículo, infraestrutura e outras
relevantes.
96,5% afirmaram que o início do curso está de acordo com as suas expectativas.
57,8% estão encontrando algumas dificuldades para acompanhar o curso.
Os resultados gerais foram encaminhados às Coordenações dos Cursos para estudo e indicação de possíveis ações de atendimento ao perfil dos alunos ingressantes.

“Se não apenas construirmos mais salas, mas também as mantermos bem-cuidadas, zeladas e limpas, alegres, bonitas, cedo ou tarde a própria
boniteza do espaço requer outra boniteza: a do ensino competente, a da alegria de aprender, a da imaginação criadora tendo a liberdade de exercitarse, a da aventura de criar. (FREIRE, 2006, p.22).”
Comissão Própria de Avaliação (CPA) - cpa@unoeste.br

