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O QUE É
A CPA?

A Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) da 

Unoeste visa 
coordenar e articular 
o processo interno de 

avaliação da 
instituição, bem como 

acompanhar os 
processos externos de 
avaliação conduzidos 

pelo MEC.

VISÃO  |  “Ser reconhecida pela qualidade 
e excelência de suas ações e serviços”.

MISSÃO  |  “Desenvolver a educação num 
ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo 
exercício das atividades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão nas diversas áreas do conheci-
mento científico, humanístico e tecnológico, 
contribuindo para a formação de profissio-
nais cidadãos comprometidos com a 
responsabilidade social e ambiental”. 

É A SUA VEZ DE TRANSFORMAR SUA 
VIDA E O MUNDO

Estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo da Unoeste. Nesta 
edição, a prova acontece no dia:

Cursos de Graduação (presenciais): 
20/01/2019

Mais informações estão disponíveis no 
site www.unoeste.br/vestibular

Colabore na divulgação! 

ESTÉTICA E COSMÉTICA É O MÁXIMO 
SIM!

Em outubro, o Curso Superior de Tecnolo-
gia em Estética e Cosmética foi avaliado in 
loco pelos especialistas do INEP/MEC para 
Renovação de Reconhecimento do Curso, 
tendo recebido o conceito 5 – excelente.

Resultado de investimentos em pesquisa, 
corpo docente e infraestrutura, que conta 
com vários laboratórios de Habilidades 
Terapêuticas e clínica com equipamentos 
modernos.

ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS 
DOCENTES DA UNOESTE – 2019

O encontro acontecerá de 28/01 a 
02/02/2019 e serão oferecidas oficinas 
pedagógicas aos professores. 
Serão abordados temas como metodolo-
gias de ensino e de aprendizagem, 
processos avaliativos, educação inclusiva, 
uso de novas tecnologias, entre outros. 
Nesse sentido, o ENPED reforça e garante a 
continuidade de um intenso trabalho 
rumo a uma universidade de excelência 
acadêmica.
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VALORES  |  • Atuar com rigor e competência;
• Cultivar o diálogo aberto e transformador com 
a sociedade;
• Estimular a capacidade crítica e reflexiva;
• Estimular a autonomia, a criatividade, o 
dinamismo e a capacidade de inovação; 
• Ser um espaço de construção, transformação e 
abertura para novas fronteiras e novos saberes; 
• Cultivar a ética nas relações; 
• Atuar na promoção dos direitos humanos; 
• Educar para a tolerância; 
• Atuar com responsabilidade social e ambiental.

XI ENPED VESTVERÃODESEMPENHO MÁXIMO

VISÃO, MISSÃO E VALORES DA UNOESTE



AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO 
ESTUDANTE DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO – 2/2018 

SIGNIFICATIVA PARTICIPAÇÃO DOS 
ESTUDANTES!

• Bacharelados (presencial): 49% dos 
estudantes avaliaram seus professores 
no período de 08/10 a 31/10/2018.
• Superiores de Tecnologia e 
Licenciaturas: 52% dos estudantes 
avaliaram seus professores no período 
de 25/10 a 14/11/2018.
• EAD – cursos de graduação: 70% dos 
estudantes avaliaram seus professores 
no período de 01/11 a 23/11/2018.
• Curso de Medicina do Campus de Jaú:- 
81% dos estudantes participaram.
Considerando as respostas dos 
estudantes, ações de melhorias no curso 
deverão ser propostas pela Coordenação.

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA A 
DISTÂNCIA (SEMIPRESENCIAL)

A avaliação foi realizada no período de 
12/11 a 24/11/2018. Foram avaliadas 99 
disciplinas na modalidade a distância 
por 1.638 estudantes, o que gerou um 
total geral de 8.881 respostas.
O objetivo da avaliação é promover 
melhorias no desenvolvimento de 
disciplinas na modalidade a distância 
nos cursos presenciais.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
DO ESTUDANTE COM O CURSO

Participaram, de setembro a novembro 
de 2018, 12.876 estudantes! 

EXCELENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO!

O objetivo dessa avaliação é detectar, 
de forma simples e rápida, o 
sentimento dos estudantes em relação 
ao seu curso para promoção de ações 
de melhorias!!!

Natal é tempo de 
agradecer! A CPA 
agradece a todos da 
comunidade acadêmica 
da Unoeste, estudantes, 
professores e 
funcionários, pelo apoio 
no ano de 2018. 

Ao final de mais um ano, 
desejamos um Natal de 
plena harmonia e um Ano 
Novo repleto de novas 
conquistas.

BOAS FESTAS!
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AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS 


