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CPA - O que é isso

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.

Processo Seletivo de Verão - 2018 - Divulgue!
Prova no dia 27 de janeiro de 2018.
Mais informações no site da Unoeste: http://www.unoeste.br/vestibular/

X ENPED - Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste – 2018
O encontro acontecerá no período de 29 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 e serão oferecidas várias oficinas aos professores. Professores,
façam sua inscrição no link: https://www.unoeste.br/enped até o dia 25 de janeiro de 2018.
O Encontro Pedagógico dos Docentes da Unoeste tem como objetivo promover momentos de
reflexão e aprendizagem sobre os saberes que orientam as práticas pedagógicas no Ensino Superior.
Temas como metodologias de ensino e de aprendizagem, processos avaliativos, educação inclusiva,
uso de novas tecnologias, entre outros, quando analisados e discutidos sob a óptica da formação
dos alunos, ganham sentido e se traduzem no Projeto Pedagógico de cada curso e no plano de
trabalho de todos os professores da Universidade. Nesse sentido, o ENPED reforça e garante a
continuidade de um intenso trabalho rumo a uma universidade de excelência acadêmica.

Processo de atualização do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2018/2022
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. 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.
As propostas de metas e ações para o quinquênio 2018/2022 foram finalizadas, a próxima etapa será redigir a Estrutura da Versão Preliminar do PDI.

Parabéns Unoeste!!! 45 Anos Transformando Vidas por Meio da Educação
A Unoeste chegou neste ano de 2017, aos 45 anos, tendo muito que comemorar! Essa história começou com
o sonho de dois professores, Agripino de Oliveira Lima Filho e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima, de
encurtar a distância que existia na época, em 1972, da região de Presidente Prudente com o ensino superior,
principalmente na formação pedagógica. Assim, tudo começou com os cursos de Estudos Sociais, Letras e
Pedagogia. Hoje são mais de 70 cursos de graduação, entre presenciais e a distância, cursos de
especialização, seis mestrados e dois doutorados, todos bem avaliados pelo Ministério da Educação.

A Comissão Própria de Avaliação da Unoeste – CPA - agradece a participação da
comunidade acadêmica nos Processos de Avaliação Institucional Interna
conduzidos em 2017, bem como o seu apoio nos Processos de Avaliação
Institucional Externa, desejando a todos um Feliz Natal.

Esperança, sonhos e projetos, realizações, permeando o ano de 2018.
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