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CPA – O que é isso?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem
por objetivo coordenar e articular o processo
interno de avaliação da Instituição, bem
como fornecer as informações ao MEC,
visando à avaliação externa.

Quem faz parte?
A CPA conta, na sua composição, com a
participação de representantes de todos os
segmentos da comunidade universitária –
corpo docente, corpo discente e corpo
técnico-administrativo, e, também, da
sociedade civil organizada. A nomeação dos
integrantes da CPA é feita pela Reitoria da
Unoeste, por indicação dos colegiados
superiores da instituição.
http://www.unoeste.br/cpa

Como colaborar?
Sua colaboração é muito importante,
atendendo às convocações para responder às
avaliações de forma responsável e honesta.

Conversando a gente se entende...
CPA - Unoeste
cpa@unoeste.br
(18) 3229-1000

Sabendo mais sobre sua
Universidade...
A Missão da UNOESTE
“A Universidade do Oeste Paulista
tem como missão desenvolver a
educação num ambiente inovador e
crítico e 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.”

Você sabia?
Boa notícia numa região quente como a
nossa: Novos aparelhos condicionadores
de ar estão sendo instalados em todos
os ambientes, por exemplo, as salas e
laboratórios dos blocos B e H do Campus
I, proporcionando muito mais conforto
durante as atividades acadêmicas. Mais
um atendimento da Reitoria, sensível
aos resultados das avaliações realizadas
pela CPA.
Frota renovada: A Unoeste está
renovando sua frota de veículos, são 7
novos veículos e um novo ônibus
semileito com 40 lugares, usado por
alunos e professores.
De acordo com nossos dados mais
recentes (2009), 39% dos nossos alunos
ingressantes são provenientes da cidade
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de Presidente Prudente, enquanto que
49,4% vêm de outras cidades do Estado
de São Paulo. Os demais 11,6% são de
outros Estados. É a Unoeste bem
avaliada em todo o Brasil...

da Unoeste são constantemente
atualizados
pelos
respectivos
coordenadores, agora auxiliados pelos
Núcleos Docentes Estruturantes (NDE´s).

Sua família reside em:

São Paulo
(exceto
Presidente
Prudente)
51%

Fique Por Dentro...

Outros
Estados
10%

Presidente
Prudente
39%

Foram
adquiridos
670
novos
microcomputadores para atualização do
parque computacional da Unoeste, com
prioridade para os locais mais utilizados
pelos alunos e professores: laboratórios,
bibliotecas, etc. Necessidade percebida
pelos gestores e apontada nas
avaliações internas da Unoeste.
A rede sem fio (“Wireless”) será
ampliada
de
forma
a
atingir
gradualmente todos os ambientes dos
Campi.
Sempre atualizado, o acervo da rede de
bibliotecas da Unoeste passa por uma
grande ampliação, com a aquisição de
títulos sugeridos pelos docentes e
coordenadores. No primeiro semestre
foram adquiridos 1.239 títulos de livros
(3.245 exemplares), totalizando mais de
131 mil exemplares no acervo. Foram
também renovadas as assinaturas de 36
revistas e das bases de dados da Ebsco.

ENADE 2009
O ENADE (Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes) é um exame aplicado pelo
MEC/INEP com o propósito de avaliar os
cursos de graduação. Mostre que você fez
um bom curso e que você é bom no que faz!
Responda a prova com cuidado e atenção.
Os cursos da Unoeste que farão o ENADE
2009 no dia 08 de novembro são:







Administração
Ciências Contábeis
Comunicação Social
Direito
Psicologia
Turismo

Mais informações, fale com o Coordenador
do seu curso!

A sigla da vez... CPC:
“Conceito Preliminar de Curso”
É um conceito que toma como base o
resultado do ENADE, juntamente com
outros fatores que avaliam a estrutura
física, pedagógica e administrativa do seu
curso.

É importante manter os cursos sempre
atualizados pedagogicamente e em
sintonia com as diretrizes do MEC. Por
isso, os projetos pedagógicos dos cursos
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