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AVALIAÇÕES
INSTITUCIONAIS
INTERNAS

REALIZADAS NO CONTEXTO
DA PANDEMIA COVID-19

Após as avaliações, relatórios estatísticos por curso/setor são elaborados e
enviados aos respectivos coordenadores e gestores da instituição, para análise
dos resultados e planejamento de ações acadêmicas e estruturais que interfiram positivamente na formação do estudante nesse momento de atividades
pedagógicas remotas em meios digitais.
 Avaliação do Nível de Satisfação do
Aluno com o Curso · 18 a 23/05
 Avaliação do Nível de Satisfação do
Aluno com o AVA · 18 a 23/05
 Autoavaliação Docente · 18 a 25/06

SETEMBRO
Terça-Feira

 Questionário ao Professor de
“Levantamento de Informações”
relativas às ferramentas, funcionalidades
e ambientes disponibilizados para a
continuidade das aulas remotas no 2º
semestre letivo · 13 a 15/07

 Avaliação da Aula pelos estudantes no
contexto das atividades remotas:
iniciada em 17/08
 Questionário do Perfil do Alunos
Ingressantes da Graduação EAD · 24/08 a
10/09
 Questionário do Perfil do Alunos
Ingressantes do curso de Medicina
(Presidente Prudente/Jaú) · 31/08 a 04/09
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CAPACITAÇÃO

ANJOS DA UNOESTE

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DA AULA PELOS ESTUDANTES
NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES REMOTAS
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Delate

Mantendo a postura de cuidado e preocupação com toda a sua comunidade
acadêmica e pensando no retorno
gradual das atividades e aulas, a Pró-reitoria Acadêmica (Proacad) da Unoeste
oferece o curso on-line gratuito “Volta às
aulas com segurança”. A capacitação foi
disponibilizada para todos os alunos e
professores dos cursos de graduação e
pós nas modalidades presencial e a
distância da universidade, bem como
cursos técnico-profissionalizantes.
(18) 3229-1290 • (18) 99639-2713
duvidascovid19@unoeste.br

Add time

Dia 17 de agosto teve início a “AVALIAÇÃO
DA AULA PELOS ESTUDANTES NO CONTEXTO
DAS ATIVIDADES REMOTAS”, disponível na
Área do aluno. Por meio de uma enquete,
os estudantes podem avaliar as aulas
das disciplinas do seu curso, imediatamente após a sua ocorrência, com o
objetivo de detectar sua percepção
instantânea sobre as mesmas, com
vistas a subsidiar ações contínuas de
aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem.

Voluntários do Programa Anjos da
Unoeste e do curso de Gastronomia, em
parceria com a Federação das Entidades
Assistenciais de Presidente Prudente
(Feapp), organizaram uma ação de
produção, montagem e entrega de refeições para pessoas carentes de Presidente Prudente. A ação, com duração de
8 semanas, resultou em uma doação de
quase 3 toneladas de alimentos a dezenas de entidades assistenciais do município. A iniciativa envolveu cerca de 180
voluntários, entre alunos, funcionários e
pessoas da comunidade externa.
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VEM AÍ
VESTIBUL AR
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DRIVE-THRU UNOESTE
Recepção aos estudantes

Estudantes da graduação, dos cursos técnicos
e da pós-graduação (presencial ou a
distância) tiveram a oportunidade de
reencontrar os seus professores por meio de
um drive-thru no campus 2 da universidade.
Participaram da atividade dentro de seus
veículos, seguindo um trajeto cheio de
surpresas e receberam brindes especiais.
Foram respeitados todos os protocolos de
biossegurança. Mais de 500 carros e motos
passaram pelo campus 2 na noite do dia 10
de agosto. O evento também foi transmitido
ao vivo pelo Youtube e Instagram, para que
todos pudessem participar.

SETEMBRO

!

PIRA

AMARELO

CAMPUS JAÚ

APRIMORAMENTO

RECEPÇÃO

Mesmo com a pandemia, as obras do
novo campus da cidade de Jaú avançaram e estão em fase final, o novo prédio
será entregue até o fim do ano!
Outra boa notícia é que, além do curso
de Medicina, o campus agora também
contará com o curso de graduação em
ENFERMAGEM, que recentemente foi
autorizado pelo MEC. (Portaria nº 256, de
20 de agosto de 2020). Novos Cursos
serão ofertados.
AGUARDEM!

A Semana de Formação Docente no
Contexto das Atividades Pedagógicas Remotas, promovida pela Pró-reitoria Acadêmica
(Proacad), ocorreu de 3 a 7 de agosto e foi
totalmente on-line. Teve por objetivo fortalecer e aprimorar o desempenho docente na
condução das atividades remotas para
maior engajamento e participação dos
estudantes no percurso de formação. Os
links de acesso às gravações das atividades
do evento encontram-se na Área do Professor, na guia Formação Continuada.

Os acadêmicos das graduações EAD da
Unoeste foram recepcionados com uma
programação especial elaborada pelo
Núcleo de Educação a Distância da
Unoeste (Nead). As atividades tiveram
início no dia 3 de agosto e prosseguiram
até 7 de agosto. A Semana de Recepção
dos Alunos EAD, além de acolher,
promoveu a conexão entre os ingressantes,
veteranos,
coordenações,
professores e equipes de EAD na sede e
nos polos de apoio presencial.

03

