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O QUE É
A CPA?

A Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) da Unoeste visa coordenar e 

articular o processo interno de 
avaliação da instituição, bem como 
acompanhar os processos externos 
de avaliação conduzidos pelo MEC.

Para mais informações acesse  
www.unoeste.br/avaliacao-institucional-cpa

VISÃO  |  “Ser reconhecida pela qualidade 
e excelência de suas ações e serviços”.

MISSÃO  |  “Desenvolver a educação num 
ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo 
exercício das atividades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão nas diversas áreas do conheci-
mento científico, humanístico e tecnológico, 
contribuindo para a formação de profissio-
nais cidadãos comprometidos com a 
responsabilidade social e ambiental”. 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO 
DOS ESTUDANTES

Data da Prova: 24 de novembro de 2019 
com início às 13h30.
Bacharelado em: Agronomia; Arquitetura e 
Urbanismo; Biomedicina; Educação Física; 
Enfermagem; Engenharia Ambiental e 
Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de 
Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia 
Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Fonoau-
diologia; Medicina; Medicina Veterinária; 
Nutrição; Odontologia; Zootecnia.
Superior de Tecnologia em: Agronegócio,
Estética e Cosmética, e Radiologia.

Estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo da Unoeste. As provas 
acontecem nos seguintes dias:

Cursos de Graduação (presenciais): 
23/11/2019 ou nota do ENEM

Medicina nos Campi Prudente, Jaú e 
Guarujá: 23/11/2019

Mais informações estão disponíveis no 
site: www.unoeste.br/vestibular
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VALORES  |  • Atuar com rigor e competência;
• Cultivar o diálogo aberto e transformador com 
a sociedade;
• Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
• Estimular a autonomia, a criatividade, o 
dinamismo e a capacidade de inovação; 
• Ser um espaço de construção, transformação e 
abertura para novas fronteiras e novos saberes; 
• Cultivar a ética nas relações; 
• Atuar na promoção dos direitos humanos; 
• Educar para a tolerância; 
• Atuar com responsabilidade social e ambiental.

ENADEVESTIBULAR

VISÃO, MISSÃO E VALORES DA UNOESTE

VAMOS FALAR SOBRE SUICÍDIO?

Na Unoeste, a campanha Setembro 
Amarelo envolve professores, alunos e 
funcionários com ações enfatizando a 
importância de falar sobre o suicídio.

O site www.unoeste.br/suicidionao, tem 
informações sobre o tema, histórias de 
superação e orientações dos serviços de 
apoio disponíveis para quem está 
passando por momentos difíceis e 
precisa de ajuda.

SETEMBRO AMARELO



A CPA da Unoeste coordena, semestralmente, momentos de avaliação institucional interna como: perfil do ingressante; avaliação de 
disciplinas; nível de satisfação do aluno com o curso; avaliação do professor pelo aluno; avaliação da IES pela comunidade externa; 
dentre outras específicas. Os resultados das avaliações efetivadas, aliados aos resultados das avaliações externas, oferecem subsídios 
para propostas de ações de melhorias no processo de gestão acadêmico-administrativa.
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Indicação de ações institucionais de 
melhorias, em desenvolvimento nos 
cursos/setores, consideradas as fragili-
dades e potencialidades apontadas nas 
avaliações:

 
•Metodologias inovadoras;
•Desenvolvimento de competências pelo 
estudante;

REPRESENTAÇÃO VISUAL DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DE MELHORIAS NOS CURSOS,
POR MEIO DE UMA NUVEM DE PALAVRAS:

“Para aperfeiçoar é preciso avaliar.“ 

•Projetos integradores;
•Práticas de estágio integradas ao mundo 
do trabalho;

•Serviços de apoio ao estudante;
•Formação e desenvolvimento da docên-
cia;

•Fomento às atividades práticas de 
ensino para maior inserção do estudan-
te nos cenários da profissão;

•Maior interação professor/aluno;
•Atitudes de proatividade;
•Uso do Aprender (AVA);
•Laboratórios com recursos tecnológicos 
inovadores e equipamentos adequados;

•Apoio à pesquisa e às ações extensivas.


