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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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Avaliação Externa do MEC - 2012
Para efeito de Reconhecimento:


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

Novo Aprender UNOESTE

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

Treinamento de Funcionários

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

Portarias de Reconhecimento:




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

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

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

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

Parabéns ALUNOS da UNOESTE

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

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

Prepare-se:

