UNOESTE—Universidade do Oeste Paulista

Informativo CPA
Mais que Avaliação,
Conhecimento e Ação!
Avaliação On-Line

Vem aí a Avaliação dos Professores pelos Alunos
Esta vai ser a terceira etapa da Avaliação Institucional realizada
pela CPA neste ano de 2008. Tivemos a Avaliação das Condições
Gerais do seu Curso em maio de 2008 e a pesquisa do Perfil dos
Alunos Ingressantes no primeiro e segundo semestre.
Nosso agradecimento àqueles que colaboraram indicando ações de
melhoria aos seus cursos!
Está chegando o momento de avaliar os seus professores. Em
breve você receberá em seu e-mail um convite para participar.
Na hora de avaliar seu professor, seja o mais sincero possível,
considerando a atuação do professor no desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades e comportamentos adequados ao seu
futuro profissional. Reflita também sobre a responsabilidade que
você (Aluno) tem no processo de aprendizagem.

Veja o período de participação no seu Curso

A melhoria do seu Curso
está no seu Click!

Você sabia?
Os resultados das pesquisas que
você responde geram melhorias na
Unoeste!
Veja algumas das últimas ações:

➾

Mais de 200 novos microcomputadores;

➾

Aquisição de servidores de Web;

➾

Aquisição e readequação de
aparelhos de ar-condicionado;

➾

Aquisição de mais de 700 novos
títulos na biblioteca;

➾

Expansão
do
acesso
“Aprender” nas disciplinas;

De 20 de Outubro a 01 de Novembro:
Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação
Artística, Farmácia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia,
Medicina, Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de
Informação, Turismo e Zootecnia.
De 27 de Outubro a 08 de Novembro:
Comunicação Social, Direito, Educação Física, Enfermagem,
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Geografia, História, Letras,
Matemática, Medicina Veterinária, Nutrição, Desenvolvimento Web,
Design de Interiores, Gestão Comercial, Produção Fonográfica,
Produção Sucroalcooleira e Radiologia.

Veja mais em:
www.unoeste.br/cpa

CPA — Comissão Própria de Avaliação da Unoeste
Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para cpa@unoeste.br ou ligue para (18) 3229 1015.

ao

