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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.
www.unoeste.br/cpa

Processo de atualização do PDI 2008 – 2012
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Unoeste – PDI, está em processo de atualização para o
quinquênio 2013-2017, no que diz respeito a:
 missão institucional;
 objetivos, metas e ações; e
 estrutura organizacional.

CanAL – Canal do Aluno






CanAL: espaço dos alunos – um avanço para a melhoria dos cursos.
Alunos: conheçam os seus representantes do CanAL. Participem!!!
Objetivos do CanAL:
representar os anseios e as expectativas dos alunos do curso junto às instâncias superiores;
estreitar o espaço de comunicação e diálogo dos alunos com o Colegiado e Coordenação dos cursos, com
a CPA e com a Pró-Reitoria Acadêmica; e
atender a comunidade acadêmica, ouvindo e acompanhando os elogios, as reclamações e as sugestões
sobre o curso/instituição, encaminhando-os às instâncias superiores para decisões institucionais.

A CPA conduziu neste 2º semestre as seguintes avaliações internas:
Avaliação do Cursinho Semiextensivo, de 29 de agosto a 03 de setembro, com participação de 85 alunos,
correspondendo a cerca de 21% do total de alunos matriculados.
Avaliação do Perfil do Ingressante, de 27 de agosto
a 04 de setembro, com participação de 660 alunos,
correspondendo a cerca de 79% do total de
ingressantes no 2º semestre de 2012.

As últimas Avaliações do Perfil do
Ingressante têm demonstrado que os
alunos optam pelos Cursos da Unoeste
pela “Qualidade de ensino oferecida”.

Avaliação Institucional da pós-graduação (Lato Sensu) – Alunos, de 17 de setembro a 10 de novembro, com
participação de 87 alunos.
Avaliação Institucional da pós-graduação (Lato Sensu) – Docentes, de 17 de setembro a 10 de novembro,
com participação de 69 docentes.

Avaliação do ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, de 23 a 29 de outubro, com
729 respostas, sendo 623 participantes da UNOESTE e 106 participantes de outras instituições.
Avaliação da Percepção do Mestrando em Educação, de 21 de novembro a 06 de dezembro.
A CPA encaminhou relatórios com os resultados das avaliações realizadas aos setores responsáveis, para a
proposta de ações acadêmicas pertinentes. Cada curso/setor apresentou o seu Plano de Melhorias para o
próximo ano.

 Uma história de conquistas e transformações.
 Unoeste completa 40 anos oferecendo formação de qualidade. Em 40 anos, são mais de 70 mil profissionais
formados.
 Detentora do Prêmio Nacional “Cidadania sem Fronteiras”.
AVALIAÇÃO INEP/MEC
 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial recebeu conceito 5 (excelente)
Parabéns!!!
 O Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores recebeu conceito 4 (muito bom)
Parabéns!!!
ENADE/2012

Participação consciente e responsável na prova do Enade no dia 25/11/2012 de, aproximadamente, 554 estudantes
dos cursos selecionados da Unoeste.
1ª CORRIDA E CAMINHADA DA UNOESTE




Um mil e quinhentos participantes: Unoeste, Prudente e região.
Solidariedade demonstrada: arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis revertida a
entidades assistenciais.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
Professores e alunos solicitaram nas avaliações da CPA e foram atendidos:
 Oficinas para Formação Continuada dos Professores da Unoeste estão sendo desenvolvidas
neste 2º semestre, com o objetivo de aperfeiçoar o exercício da docência no ensino superior
propiciando aos professores o desenvolvimento de competências educacionais, didáticas e
metodológicas.
Realização: NEAD/NIDEP/PROACAD/PROEXT
Professora responsável: Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli (Mestre).
 Oficinas de Capacitação dos professores quanto ao uso do Aprender Unoeste com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento de novas práticas educacionais, a partir do aspecto práticoreflexivo do uso das tecnologias digitais no processo educativo.
Período: 2º semestre/2012
Realização: NEAD
Professor: faça seu agendamento pelo telefone – 3229 3260

