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CPA ‐ O que é isso

AVALIAÇÕES INTERNAS ‐ EXCELENTE PARTICIPAÇÃO!
Avaliação do SAA ‐ Setor de Atendimento ao Aluno ‐ Período: 05/05 – 25/05

Responderam 5.527 alunos correspondendo, aproximadamente, a 51% dos 10.901 alunos que foram
contemplados pelo PROUNI ﴾Programa Universidade para Todos﴿ ou pelo FIES ﴾Fundo de
Financiamento Estudantil﴿. Quanto ao nível de satisfação destes alunos em relação ao atendimento
recebido pelos funcionários do Setor, 97% dos participantes responderam que estão satisfeitos e 3%
insatisfeitos.

Avaliação ‐ Hotel Santa Ana ‐ Período: 05/05 – 22/05

Responderam 38 professores correspondendo, aproximadamente, a 76% dos 50 professores que
utilizam os serviços do Hotel semanalmente.

Avaliação ‐ Restaurante Universitário ‐ Período: 05/05 – 22/05

Responderam 152 pessoas sendo delas, 97 estudantes, 25 professores, 22 funcionários e 8 visitantes.

Após análise das respostas, ações de melhorias serão empreendidas pelos setores avaliados.

ENADE 2015

Marco importante para a sua trajetória profissional!

Prova: 22 de novembro às 13 horas

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 

EGRESSOS UNOESTE
Unoeste quer saber de você!

No segundo semestre de
2015 estará disponível no
site da Unoeste uma
pesquisa que pretende
mapear o perfil dos

formados pela Unoeste, sua atividade
profissional e a contribuição do curso﴾s﴿
concluído﴾s﴿ para sua área de atuação, assim
como, estreitar o relacionamento da Unoeste
com os seus egressos.

APOIO INSTITUCIONAL AO
ESTUDANTE E AO PROFESSOR
– CONHEÇA E UTILIZE!

NOVOS AGENDAMENTOS A PARTIR DE
AGOSTO/2015

SUAPp – Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante ‐ agendamento
será eletrônico, realizado via Informações
Acadêmicas, na aba “SUAPp.

SAPP – Serviço de Apoio Pedagógico ao
Professor ‐ agendamento deve ser realizado via
e‐mail: sapp@unoeste.br

CanAL ‐ Canal do Aluno
CanAL: espaço dos alunos – Se
você, aluno, tem sugestões a dar
sobre o seu curso/instituição,
solicitações, reclamações, elogios,

fale com o representante do CanAL da sua sala.
Ele ouvirá e procederá o encaminhamento da
solicitação às instâncias superiores.

Alunos: conheçam os seus representantes do
CanAL ﴾na página do seu curso na janela
Informações ‐ clique aqui﴿. Participem!!!

PRONATEC

Um caminho prático e rápido para o seu emprego!

Unoeste oferece para concluintes do Ensino Médio, a partir do segundo semestre de 2015, Cursos
Técnicos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ﴾Pronatec﴿. Criado em 2011
pelo governo federal, este programa oferece ao candidato bolsa de estudos integral. Serão oferecidos
os seguintes cursos:

Campus I

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/cursos/Graduacao.aspx
mailto:http://www.unoeste.br/site/enade
mailto:sapp@unoeste.br


ENEPE ‐ 2015
O ENEPE/2015 ‐ Encontro de
Ensino, Pesquisa e Extensão ‐ será
realizado de 19 a 22 de outubro.

É um evento que reúne estudantes, professores
e profissionais para apresentação e debate do
conhecimento em seus aspectos relativos ao
ensino, à pesquisa e à extensão.

Tema: Conhecimento, Inovação e
Empreendedorismo.

PARTICIPE! Inscrições abertas, clique aqui.

Atenção!!! Prazo para inscrição de trabalhos no
ENEPE: 12 de agosto.

Manhã: Técnico em Informática; 
Tarde: Técnico em Informática; Técnico em Cuidados de Idosos; Técnico em Massoterapia; 
Noite: Técnico em Enfermagem; Técnico em Farmácia.

Campus II

Tarde: Técnico em Agropecuária. 

Inscrições: 29/06 – 03/07 – Para informações e inscrições acesse o link: www.unoeste.br/pronatec 
Resultado da primeira chamada: 07/07 
Matrícula para a primeira chamada: 08 a 10/07 
Resultado da segunda chamada: 14/07 
Matrícula para a segunda chamada: 15 a 17/07
Inscrições para vagas remanescentes: 20/07 a 02/08 
Início das aulas: 05/08/2015

TROTE DO BEM
Neste ano de 2015, o Tema do Trote do Bem da Unoeste é "Higiene é saúde!” Doe produtos de
higiene pessoal, seja solidário. Este trote contribuirá com pessoas em situação desfavorável,
moradores de rua, instituições beneficentes, lares e asilos, no sentido de promover um grande
movimento de doação na Unoeste, provocando reflexão sobre a importância da doação, pensando no
próximo. A semana do Trote do Bem será de 10 a 14/08/2015. Participem!

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC

O resultado da seleção para bolsas PIBIC/CNPq 2015‐2016 estará disponível a partir de julho no
Portal da Pró‐Reitoria de Pesquisa e Pós‐Graduação da Unoeste.
Novo edital será aberto em março de 2016, portanto, comecem a se programar e se preparar já no
segundo semestre de 2015.

PROBIC

O PROBIC é o Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Unoeste. Os estudantes de graduação
podem cadastrar projetos ao longo do segundo semestre de 2015 e, caso aprovados, recebem bolsa
ao longo de 2016. 
Mais informações no Portal da Pró‐Reitoria de Pesquisa e Pós‐Graduação da Unoeste:
http://www.unoeste.br/site/Prppg

INTERCÂMBIO NO EXTERIOR AO ALCANCE DOS ESTUDANTES
DA UNOESTE
As inscrições para o processo seletivo visando à obtenção de bolsa de estudos do programa
Santander Universidades ﴾Bolsas Ibero‐Americanas﴿ foram encerradas no dia 17 de maio e superaram
todas as expectativas. Um recorde de 553 estudantes oriundos de 47 diferentes cursos de graduação
da Unoeste estão concorrendo às 10 ﴾dez﴿ bolsas ofertadas pelo Programa, e que correspondem ao
valor de 3.000 Euros cada uma, para a realização de um semestre acadêmico em Instituições
localizadas nos seguintes países: Espanha, Portugal, México, Porto Rico, Colômbia, Chile, Argentina ou
Uruguai. A seleção está sendo realizada de acordo com o sistema descrito no Edital disponibilizado
na homepage da Unoeste, sendo que 290 alunos já foram classificados para a segunda fase. Os
resultados finais deverão ser divulgados até o dia 30 de junho. Serão selecionados os estudantes que
combinam as características de: excelente desempenho acadêmico, motivação pessoal e facilidade de
relacionamentos e adaptação na Instituição de destino. O plano de estudos proposto deverá conter
disciplinas na universidade hospedeira que possam ser aproveitados para o seu currículo na Unoeste.

Acesse o link para o Edital de Seleção: 
http://www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/2015/ProgramaBolsa.aspx

BIBLIOTECA – ACERVO
ABERTO

O acesso à informação é
imprescindível e tem um papel
decisivo nos ambientes educativos.
A Rede de Bibliotecas Unoeste, a

partir do início do ano de 2016, contará com
novo sistema de funcionamento para a
Unidade de Informação 1 – Campus I. Trata‐se
do Sistema de Livre Acesso, ou seja, o cliente
terá acesso às estantes de livros e passará a ter
autonomia na localização dos títulos, bem
como, a realização do empréstimo e devolução
no equipamento de autoatendimento. 
O Sistema adquirido possui Tecnologia RFID
﴾Identificação por Radio Frequência﴿ e é
considerado de última geração no quesito
equipamentos de segurança e controle para
Bibliotecas.

Faça PÓS na UNOESTE!!!

Para você, Estudante, que está se formando, um
curso de pós‐graduação pode ser uma
alternativa essencial para uma carreira
promissora. Visite o site da Unoeste para
conhecer os cursos de pós‐graduação que ela
oferece. Para mais informações, clique aqui.

http://www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/2015/ProgramaBolsa.aspx
http://www.unoeste.br/site/cursos/DefaultPos.aspx
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/boletins/www.unoeste.br/pronatec
http://www.unoeste.br/site/enepe/2015/Inscricoes.aspx
http://www.unoeste.br/site/Prppg

