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CPA ‐ O que é isso

Visão e Missão da Unoeste
Visão da Unoeste: “Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”.

Missão da Unoeste: “Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico‐reflexivo, pelo
exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do conhecimento científico,
humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos
com a responsabilidade social e ambiental”.

Avaliação do Professor pelo Aluno ‐ em andamento:
Licenciatura e Superior de Tecnologia: de 17/04 a 07/05. 
Bacharelado: de 24/04 a 14/05.  
Medicina: de 15/05 a 02/06.

Mais informações com a coordenação do curso.

Vestibular de Inverno ‐ 2017 ‐ Divulgue!
Os processos seletivos da Unoeste ocorrerão em:

Provas nos dias 21 e 25 de junho de 2017.

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

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
INTERNAS ‐ EXCELENTE
PARTICIPAÇÃO!
Perfil do Aluno Ingressante dos Cursos de
Graduação ‐ 1/2017

Em março, a CPA aplicou um questionário para
levantamento do “Perfil do Aluno Ingressante”
dos cursos de graduação que foi respondido
por 88% 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 foi destaque dentre os
motivos de escolha para fazer o curso nesta
Universidade.

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

IX ENPED ‐ Encontro Pedagógico dos Docentes
da Unoeste

Na semana de 25 a 31 de janeiro de 2017
ocorreu o IX ENPED – Encontro Pedagógico dos
Docentes da Unoeste. A CPA colaborou com a
avaliação do evento e o relatório geral
apresentou: 571 registros ﴾inscrições no
sistema﴿, 313 respostas no SAv,
correspondendo a 55% dos inscritos. Foram
avaliadas as oficinas específicas e o evento de
maneira geral com pontos altos e baixos e
sugestões de melhorias que estão sendo
analisadas pela Comissão Organizadora do
ENPED para a edição de janeiro de 2018.

Gincana dos Calouros – 2017
A 21ª Gincana dos Calouros da Unoeste,
realizada no dia 16 de fevereiro no Ginásio de
Esportes, campus I da universidade, foi um
verdadeiro show das graduações. O evento,
organizado pela Coordenadoria de Esportes e
Pró‐reitoria de Extensão e Ação Comunitária
﴾Proext﴿, contou com a participação dos
acadêmicos de 1º e 2º termos dos cursos. A

Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional ‐ 2016
Este relatório informa ao INEP/MEC os processos internos de avaliação da Unoeste conduzidos em
2016, depositado no sistema e‐MEC em 31 de março de 2017. Mediante a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014, o relatório apresenta um novo roteiro
contendo cinco partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das
informações e ações previstas com base nessa análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e
de gestão da instituição.

Para acessar o relatório, consulte o site da Unoeste: 
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio‐Parcial‐2‐MEC‐CPA‐2016.pdf

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.

http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/boletins/documentos/Boletim20.pdf
http://www.unoeste.br/site/vestibular/
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-Parcial-2-MEC-CPA-2016.pdf
http://www.unoeste.br/site
https://www.facebook.com/Unoeste
https://twitter.com/Unoeste
https://plus.google.com/+unoeste/posts
https://www.youtube.com/user/unoestepp
http://www.unoeste.br/site/ava/
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gincana tem a finalidade de integrar os alunos
do curso e com outras graduações.

Compartilhe as CONQUISTAS
da Unoeste!
Parabéns!

Em fevereiro deste ano, o Curso de Direito foi
avaliado in loco pelos especialistas do
INEP/MEC para Renovação de Reconhecimento
do Curso, tendo recebido o conceito 5 ‐
excelente.

Ainda em fevereiro, o Curso Superior de
Tecnologia em Logística ‐ EAD também foi
avaliado in loco pelos especialistas do
INEP/MEC para Autorização do Curso, tendo
recebido o conceito 4 – muito bom.

Em março, o Curso Superior de Tecnologia em
Gestão da Qualidade ‐ EAD foi avaliado in loco
pelos especialistas do INEP/MEC para
Autorização do Curso, tendo recebido o
conceito 4 – muito bom.

ENEPE ‐ 2017
O ENEPE/2017, Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, será realizado de 23 a 26 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.

Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes do Curso de Medicina
– ANASEM
No dia 09 de novembro de 2016 foi aplicada a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes do Curso de
Medicina – ANASEM, exclusivamente aos estudantes do segundo ano do Curso de Medicina, que
participaram com empenho e responsabilidade. PARABÉNS!!!!!!!!!

A ANASEM, estabelecida pela Portaria Normativa INEP/MEC nº 483, de 08 de setembro de 2016, será
aplicada, progressivamente, aos estudantes dos 2º, 4º e 6º anos dos Cursos de Medicina.

Atividade Complementar Obrigatória
Curso de Extensão on‐line e gratuito: FEIC – Fundamentos de uma Educação Inclusiva e Cidadã

Para realizar este curso o aluno deverá fazer sua matrícula na “Área do Aluno” no site da Unoeste, na
opção “Atividade Complementar Obrigatória – FEIC”. Ao finalizar o curso as horas de Atividades
Complementares são validadas automaticamente.

Se você ainda não fez, procure a coordenação do seu curso e obtenha mais informações sobre este
curso.

Processo de atualização do PDI ‐ Plano de Desenvolvimento
Institucional

A Comissão Própria de Avaliação ﴾CPA﴿ e a Comissão de Acompanhamento do Desenvolvimento
Institucional ﴾CADI﴿ iniciaram, neste ano de 2017, o processo de avaliação do atual PDI da Unoeste
2013/2017 ﴾Plano de Desenvolvimento Institucional﴿. O resultado desse trabalho culminará com a
atualização do PDI para o quinquênio 2018/2022. O PDI busca nortear o caminho a ser seguido pela
instituição, de forma a cumprir a sua missão e alcançar seus objetivos.

Apoio Institucional ao
Estudante ‐ CONHEÇA E
UTILIZE!
SUAPp – Serviço Universitário de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante ‐ o
agendamento é eletrônico, realizado via “Área
do Aluno”, na aba Serviço/“SUAPp”. Alguns
cursos de graduação oferecem serviço próprio.

Como apoio pedagógico ao estudante, o
SUAPp disponibiliza na Área do Aluno os
vídeos:

✓ O que é o SUAPp. 
✓ Competência do Estudante Universitário. 
✓ Você sabe estudar? 
✓  Fatores que prejudicam o desenvolvimento
acadêmico.

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante – é um
serviço da Unoeste que oferece ao estudante
todo apoio para ingressar em um estágio e
acolhê‐lo da melhor forma possível na
universidade e fora dela também.

Para mais informações:
centralestagios@unoeste.br ou
nae@unoeste.br

http://www.unoeste.br/graduacao/cursos/direito
http://www.unoeste.br/ead/graduacao/cursos/logistica-ead
http://www.unoeste.br/ead/graduacao/cursos/gestao-da-qualidade-ead
mailto:centralestagios@unoeste.br
mailto:nae@unoeste.br

