Número 7 - outubro de 2011

“A base de toda conquista é o professor”
15 de outubro – Dia do Professor
Este Boletim destaca informações sobre o desenvolvimento do projeto de autoavaliação institucional conduzido pela CPA (Comissão
Própria de Avaliação), incluindo informações sobre avaliações externas de cursos de graduação da Unoeste pelo MEC/INEP.
Avaliações Externas 2011 – INEP/MEC

Os Cursos de Graduação em:




Agronegócio (Superior de Tecnologia)
Redes de Computadores (Superior de Tecnologia) e
Gestão da Tecnologia da Informação (Superior de
Tecnologia)

foram avaliados pelo INEP/MEC, para reconhecimento,
obtendo o conceito 5 (conceito excelente de qualidade).

Os Cursos de Graduação em:




Filosofia (Licenciatura)
Educação Física (Bacharelado) e
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

foram avaliados pelo INEP/MEC, para reconhecimento,
obtendo o conceito 4 (conceito muito bom de qualidade).

PARABÉNS UNOESTE !!!
FIQUE POR DENTRO...
Novo Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação
 Por meio da Nota Técnica de
1º de junho de 2011, o INEP
reformulou os Instrumentos de Avaliação dos
Cursos de Graduação, respeitando as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos, os princípios e
diretrizes do SINAES e os padrões de qualidade da
educação superior.
 Um único instrumento está em uso para efeito
de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos Cursos de Graduação Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia (presencial
e a distância), exceção feita aos Cursos de Direito e
Medicina que têm um instrumento específico.
 Os três instrumentos estão disponíveis no site
do INEP: www.inep.gov.br

bloco B3, campus II da Universidade,
entraram em funcionamento. O processo
envolveu um intenso trabalho multidisciplinar,
contando com o planejamento e atuação de
diversos
profissionais
especializados. No momento,
as devidas reformas/ajustes
estão sendo feitas para a
implantação das catracas no
campus I da Unoeste.

O Planejamento Pedagógico e o PDI


No dia 29 de junho de 2011, no interior de
cada Curso de Graduação da Unoeste foi
realizado, com sucesso, um estudo coletivo do
PDI, do PPI e do PPC, com o objetivo de
ampliar o grau de conhecimento e apropriação
destes documentos pela coordenação, pelos
professores

SEGURANÇA – Catracas Eletrônicas
 Com o objetivo de reforçar a segurança e a
privacidade de todos que fazem parte da
comunidade acadêmica, no dia 1º de
setembro de 2011, as catracas eletrônicas do
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A CPA AVALIOU:
Levantamento das Necessidades Didáticas e
Pedagógicas do Professor
 Nos dias 1 e 2 de agosto a
CPA realizou o “Levantamento das
Necessidades
Didáticas
e
Pedagógicas do Professor”, junto
ao Corpo Docente da Unoeste. As três primeiras
necessidades apontadas pelos professores foram:
1.



Planejamento do Processo de Ensino e
Aprendizagem.
2. Articulação: Ensino, Pesquisa e Extensão.
3. Relação Professor-Aluno no Contexto
Educativo.
A PROACAD/NIDEP está planejando a
formação continuada dos professores da
Unoeste, considerando as necessidades
apontadas.

Perfil do Aluno Ingressante - 2011/2
 No período de 24 de agosto a
02 de setembro de 2011, foi
realizada
nos
cursos
de
graduação, a avaliação do Perfil
do Ingressante do 2º semestre,
tendo participado 806 alunos dos
1124 ingressantes matriculados,
correspondendo
a
71%
de
participação.
Os
seus
resultados
foram
disponibilizados aos coordenadores dos cursos de
graduação para reflexão sobre o perfil do aluno
ingressante, com vistas à reestruturação de
Programas de Apoio Pedagógico e Acadêmico
dos Cursos e da Instituição.

Avaliação de Cadeiras Ergonômicas
 Preocupado com a saúde e
conforto
da
comunidade
acadêmica, o SEESMT – Serviço
Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho, solicitou à
CPA, a realização no final de agosto de 2011, nos
laboratórios de informática da FIPP, de uma
avaliação para verificar o uso das novas cadeiras
ergonômicas. 196 alunos responderam a
avaliação, sendo que destes, 127 caracterizaram
como “Ótimo” a satisfação em relação ao
conforto oferecido pelas cadeiras.

Pesquisa para identificação de interesse em cursos
de especialização (pós-graduação)
 Em setembro de 2011, foi
realizada nos cursos de graduação,
a pesquisa para identificação de
interesses
em
curso
de
especialização (pós-graduação). Os alunos
matriculados nos últimos termos responderam a
pesquisa, resultando um total de 683 respostas.
Os resultados estão sendo estudados com o
intuito de verificar a viabilidade de propostas para
2012.

AGENDA UNOESTE:



Levantamento do Núcleo Institucional de
Pesquisas Multidisciplinares – NIPEM
 A pedido do NIPEM a
CPA realizou em agosto de
2011 um levantamento para
avaliar alguns itens como: a
participação nas atividades
oferecidas
pelo
núcleo,
disponibilidade de horários para os seminários,
etc. Participaram 332 alunos e 164 professores.
Os resultados foram encaminhados para o NIPEM
e
os
seminários
já
estão
ocorrendo
quinzenalmente em novo horário - das 17h45 às
18h45.





ENEPE (Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão) de 17 a 20 de outubro de 2011.
ENADE/2011: prova no dia 06 de novembro
de 2011, com início às 13 horas.
CURSO DE ENFERMAGEM: avaliação
externa pelo INEP, de 06 a 09 de novembro
de 2011, para efeito de renovação de
reconhecimento.
VESTIBULAR - 2012:
Curso de Medicina - prova no dia 25 de
novembro de 2011.
Demais Cursos - prova no dia 26 de novembro
de 2011.
OBS: NOVOS cursos ofertados.

Conversando a gente se entende...
cpa@unoeste.br
(18)3229-1007

