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CPA ‐ O que é isso

Muito Obrigado!
A CPA agradece a colaboração dos alunos, professores, diretores/coordenadores, corpo técnico‐
administrativo e comunidade externa na participação e na condução dos processos de avaliação
institucional.

A efetividade do planejamento institucional está intrinsecamente relacionada com os resultados dos
momentos de avaliação institucional interna e externa.

Esse apoio vem promovendo a melhoria contínua da Unoeste, inserindo‐a dentre as melhores do
país!!!

Semana de Planejamento ‐ 2016
Na semana de 25 a 30 de janeiro de 2016 ocorrerá o VIII ENPED – Encontro Pedagógico dos
Docentes da Unoeste. Esse é o momento propício para que todos os professores e coordenadores
estudem, analisem e repensem novas atividades para o desenvolvimento contínuo de processos de
avaliação e metodologias inovadoras nas diversas áreas do saber. É uma semana para o
planejamento do trabalho a ser desenvolvido em 2016, o que, certamente, trará reflexos em toda a
comunidade acadêmica.

O início do primeiro semestre letivo de 2016 é 1º de fevereiro.

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 mantém o conceito 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.

Vestibular de Verão ‐ Divulgue!
Ainda há tempo de fazer um Curso de
Graduação na Unoeste. Processo Seletivo para
vagas remanescentes em 24 de janeiro de 2016,
das 9 às 13 horas, no Campus II.

Mais informações no site da Unoeste:
http://www.unoeste.br/site/vestibular/

Faça PÓS na UNOESTE!!!
Um curso de pós‐graduação pode ser
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

Credenciamento Educação a
Distância ‐ Mais uma
CONQUISTA UNOESTE!!!
A Unoeste foi credenciada pela Portaria MEC
nº. 1.076, de 24 de novembro de 2015, para
oferta de cursos superiores na modalidade a
distância.

Egressos UNOESTE
A Unoeste quer saber de você!

No primeiro semestre de 2016 estará disponível
no site da Unoeste uma pesquisa que pretende
mapear o perfil dos formados pela Unoeste, sua

Resultados do ENADE – 2014

Marco importante para a sua trajetória profissional!

CURSOS CPC

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES 5

ARQUITETURA E URBANISMO 4

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 4

ENGENHARIA CIVIL 4

EDUCAÇÃO FÍSICA ‐ LICENCIATURA 4

ARTES VISUAIS 4

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ‐ LICENCIATURA 4

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ‐ BACHARELADO 4

HISTÓRIA 4

LETRAS 4

MATEMÁTICA 4

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 conduzidos pelo MEC. 
E‐mail: cpa@unoeste.br

http://www.unoeste.br/site/vestibular/
http://www.unoeste.br/site/cursos/DefaultPos.aspx
mailto:cpa@unoeste.br


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.

MATEMÁTICA 4

MÚSICA 3

PEDAGOGIA 4

QUÍMICA ‐ LICENCIATURA 4

QUÍMICA ‐ BACHARELADO 3

APOIO INSTITUCIONAL AO ESTUDANTE E AO PROFESSOR –
CONHEÇA E UTILIZE!
SUAPp – Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico ao Estudante ‐ agendamento é 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

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS 
EXCELENTE PARTICIPAÇÃO!

Avaliação do Professor pelo Aluno dos Cursos de Graduação – 2/2015
Foi realizada de 26 de outubro até 14 de novembro de 2015. A avaliação teve 7.585 respostas,
correspondendo a 55% de participação dos alunos da Unoeste.

O objetivo da avaliação de desempenho do professor pelo aluno é prover resultado que será
utilizado como mecanismo de retroalimentação capaz de contribuir para a melhoria do ensino
universitário em nível de graduação, bem como servir de instrumento complementar para o
planejamento acadêmico, gerando dados históricos para a análise do andamento das disciplinas e
do desempenho docente.

Perfil do Aluno Ingressante dos Cursos de Graduação ‐ 2/2015 –
Excelente Participação!
Em agosto deste ano, a CPA aplicou um questionário para levantamento do “Perfil do Aluno
Ingressante” dos cursos de graduação que foi respondido por 75% dos alunos ingressantes. O
objetivo foi conhecer as expectativas dos alunos que estão ingressando; como estão sentindo o
curso; quais as dificuldades iniciais sentidas. Dentre as respostas, salientamos:

‐ A qualidade de ensino e os financiamentos foram destaques dentre os motivos de escolha para
fazer o curso nesta Universidade.

Para informações sobre os resultados totais deste levantamento e o planejamento das propostas de
ações frente aos resultados, fale com o Coordenador do respectivo Curso.

Perfil do Aluno Ingressante dos Cursos Técnicos de Nível Médio ‐
2/2015 – Excelente Participação!
Em agosto deste ano, a CPA aplicou um questionário para levantamento do “Perfil do Aluno
Ingressante” dos Cursos Técnicos que foi respondido por 85% dos alunos ingressantes. O objetivo
foi conhecer as expectativas dos alunos que estão ingressando; como estão sentindo o curso; quais
as dificuldades iniciais sentidas. Dentre as respostas, salientamos:

‐ Ser Curso Profissionalizante foi destaque dentre os motivos de escolha para fazer o curso.

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

Avaliação do ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UNOESTE – 2/2015
O ENEPE/2015 ‐ Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – foi realizado de 19 a 22 de outubro.

A avaliação teve 846 respostas, sendo 807 participantes da Unoeste ﴾673 alunos e 134 professores﴿ e
39 participantes de outras instituições.

Restaurante Universitário da
UNOESTE está de CARA NOVA

Utilize os serviços!!!
Qualidade e variedade são as palavras‐chave
do Restaurante Universitário da Unoeste,
instalado na Torre de Cristal, campus II da
instituição, que passou por uma reestruturação.
Está mais aconchegante e moderno.

Feira de Profissões mobiliza
milhares de jovens para escolha
profissional

Ofertada com o propósito de ajudar aos jovens
em suas escolhas profissionais, a Feira de
Profissões Unoeste aconteceu no período de 15
a 19 de setembro com grande mobilização de
estudantes de escolas públicas e privadas de
Presidente Prudente e região. Ampla estrutura
foi montada no Salão do Limoeiro, com
estandes dos cursos e da própria instituição,
nos quais são oferecidas orientações e também
a oportunidade de inscrição no Vestibular 2016.



"Desenvolver, persistir, inovar, progredir, sentir, harmonizar, amar. Que em 2016 possamos, 
juntos, conjugar os melhores verbos.” 

CPA/Unoeste


