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CPA ‐ O que é isso

Compartilhe as CONQUISTAS da UNOESTE!
A Unoeste mostrou mais uma vez sua evolução em recente avaliação
divulgada pelo Ministério da Educação ﴾MEC﴿. O IGC, Índice Geral de
Cursos, aponta que a maior Universidade do Oeste Paulista elevou seu
conceito de 3 para 4, em uma escala que vai de 1 a 5. O resultado
comprova seu crescimento e reforça o comprometimento com a qualidade
na formação profissional.

Curso de ODONTOLOGIA – na última edição do ENADE obteve conceitos
máximos em: Conceito ENADE e Conceito Preliminar de Curso ﴾CPC﴿ = 5
﴾cinco﴿

Curso de ZOOTECNIA: Conceito ENADE = 4 ﴾quatro﴿ e Conceito Preliminar
de Curso = 5 ﴾cinco﴿

Curso de FISIOTERAPIA: Conceito ENADE e Conceito Preliminar de Curso = 4 ﴾quatro﴿

ENADE/2015
Marco importante para a sua trajetória profissional!

Os estudantes dos cursos selecionados pelo INEP/MEC participarão no dia 22 de novembro, com
início às 13 horas, da prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 2015 ﴾ENADE﴿.

Dos Cursos de Graduação da Unoeste, participarão da prova:

Bacharelado em: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social ‐ Jornalismo,
Comunicação Social ‐ Publicidade e Propaganda, Direito, Psicologia e Turismo.

Superior de Tecnologia em: Design de Interiores, Design Gráfico, Gastronomia, Gestão
Comercial e Gestão de Recursos Humanos.

Para mais informações: com a coordenação do curso e no site: http://www.unoeste.br/site/enade/

VESTIBULAR/2015 ‐
DIVULGUE
Os processos seletivos de Inverno da Unoeste
ocorrerão em:

Curso de Medicina: provas nos dias 24 e
28 de junho de 2015.
Inscrição no período de 13 de abril a 14 de
junho.

Demais Cursos de Graduação: prova no dia
28 de junho de 2015.
Inscrição no período de 13 de abril a 17 de
junho.

Mais informações no site da UNOESTE.

ENEPE/2015
O ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão ‐ deste ano será realizado de 19 a 22
de outubro. O tema já está definido:
Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo.

PARTICIPE! Inscrições a partir de maio. Aguarde
informações no site da UNOESTE.

AQUI O TROTE É DO BEM! –
Parabéns Unoeste!

Como parte da recepção aos
calouros da Unoeste, o Trote
do Bem contemplou a
campanha institucional
“Higiene é Saúde! Doe
Produtos de Higiene Pessoal,

Seja Solidário!”. Foram arrecadados 1.182
produtos, destinados para dez entidades. A
destinação contemplou crianças e idosos
atendidos em creches e abrigos, incluindo
moradores de rua.

A 19ª Gincana Esportiva,
Cultural e Filantrópica da
Unoeste voltada para os
acadêmicos de 1º e 2º

termos das graduações integrou as ações do

Perfil do Aluno Ingressante 1/2015 – Excelente participação!
Em março deste ano, a CPA aplicou um questionário para levantamento do “Perfil do Aluno
Ingressante” dos cursos de graduação que foi respondido por 83% dos alunos ingressantes. O objetivo
foi conhecer as expectativas dos alunos que estão ingressando, como estão sentindo o curso, para
propostas de ações de melhorias imediatas. Dentre as respostas, salientamos:

A qualidade de ensino foi destaque dentre os motivos de escolha para fazer o curso nesta
Universidade.

47,60% indicaram que a Afinidade com a área/Realização pessoal foi o principal motivo que o
levaram a escolher a formação profissional pretendida.

80,08% avaliaram o Trote do Bem como excelente e bom.

76,82% indicaram que, nesse início de curso, as atividades e os conteúdos trabalhados em sala de
aula estão de acordo com o que esperavam para sua formação profissional.

86,48% indicaram que nos primeiros dias de aula receberam informações gerais sobre o curso,
corpo docente, conteúdos das disciplinas, critérios de avaliação, bibliografias, enfim, informações
de como o curso será desenvolvido.

A Comissão Própria de Avaliação ﴾CPA﴿ da Unoeste tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição, bem como
acompanhar os processos externos de avaliação institucional conduzidos pelo MEC.

http://www.unoeste.br/site/enade/


Trote do Bem. Foram arrecadados 31.846 litros
de leite. Uma quantidade expressiva que
beneficiou cerca de 30 entidades de Presidente
Prudente. Parabenizamos a todos pelo gesto,
pois toda destinação social faz a diferença na
vida de muitas pessoas.

Além das campanhas institucionais acima, de
iniciativa e coordenação da Pró‐Reitoria de
Extensão e Ação Comunitária, vários cursos
desenvolveram campanhas específicas com
excelentes resultados.

Para saber sobre os resultados totais deste levantamento e as propostas de ações, fale com o
Coordenador do seu Curso.

Relatório de Autoavaliação Institucional ‐ 2014
O Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 foi depositado no sistema e‐MEC em 30 de março de
2015. Este relatório informa ao INEP/MEC os processos internos de avaliação da Unoeste conduzidos
em 2014, juntamente com as propostas de ações de melhorias, considerando a missão e as finalidades
da Instituição.

Para acessar o relatório, consulte o site da Unoeste:

http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio‐CPA‐2014‐MEC.pdf

ATENÇÃO Alunos Ingressantes nos 1º termos dos Cursos de
Graduação ‐ 2015!

Curso obrigatório – “Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã” ﴾FEIC﴿

Um profissional com formação pautada por cidadania, inclusão e responsabilidade
social é um profissional verdadeiramente capacitado a permear pelos mais
diferentes ambientes e preparado para atender a sociedade de forma eficaz. Para

possibilitar essa educação completa, que soma ensinamento ao compromisso ético, a Unoeste
oferece gratuitamente e a distância o Curso de “Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã”
﴾FEIC﴿. É obrigatório para os alunos ingressantes no primeiro termo de 2015, de todos os Cursos de
Graduação da Unoeste, podendo ser realizado nos semestres letivos seguintes. Está disponível nas
Informações Acadêmicas do site da Unoeste. Este curso realizado contará horas para as atividades
complementares, exigência para a conclusão do curso.

EXCELENTE OPORTUNIDADE: Curso de Inglês para Alunos,
Professores e Funcionários

Já está mais do que comprovado que saber outro idioma é um dos requisitos
básicos para uma boa colocação no mercado de trabalho. Mas, e para quem
trabalha, estuda e ainda tem outros afazeres, como conseguir tempo para
frequentar uma escola de línguas? Foi pensando nesse público que a Unoeste, em

parceria com a empresa americana Voxy, oferece curso de inglês a distância a preço mais acessível.

As inscrições estão sendo feitas no site da Unoeste. No caso dos alunos e professores ﴾graduação e
pós‐graduação﴿ no espaço “Informações Acadêmicas” e dos demais funcionários pela intranet.

Lançamento do Livro ‐ OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL: o papel da CPA

No dia 16 de dezembro de 2014, às 11horas, no
auditório Buriti, Campus II, Unoeste, aconteceu o
lançamento do livro – “Os Desafios da Avaliação
Institucional: o papel da CPA”. Nesta obra, os dez anos
de trabalho da Comissão Própria de Avaliação ﴾CPA﴿ na
Unoeste estão relatados nos capítulos escritos por
professores e pesquisadores que pensam, pesquisam e
vivenciam a avaliação institucional. Está disponível para
compra no site da editora CRV: 

http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909

APOIO INSTITUCIONAL AO
ESTUDANTE E AO PROFESSOR
– CONHEÇA E UTILIZE!
SUAPp – Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico

Este serviço oferece apoio e orientação às
situações específicas de dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelo estudante,
muitas vezes provocadas por manifestações
emocionais. O apoio psicopedagógico,
desenvolvido por profissionais psicólogos, em
sala própria, poderá ser procurado
espontaneamente pelo estudante ou por
encaminhamento de professores e/ou
coordenadores de cursos. A partir de maio, o
agendamento para este serviço será realizado
via Informações Acadêmicas, na aba “SUAPp”.

SAPP – Serviço de Apoio Pedagógico ao
Professor

Este serviço tem como objetivo prestar apoio
didático‐pedagógico aos professores da
Unoeste. Integra o Núcleo Institucional de
Desenvolvimento Docente ﴾NIDEP﴿. O
atendimento poderá ser individual ou em
grupo, sendo que a procura pelos professores
pode ser espontânea ou por encaminhamento
do coordenador de curso. O agendamento
deve ser realizado via e‐mail: olga@unoeste.br

mailto:olga@unoeste.br
http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=30909
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-CPA-2014-MEC.pdf

