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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, as provas acontecem nos 
seguintes dias:

Cursos de Graduação (presenciais): 24/11
Medicina | Campus Prudente: 21 e 24/11
Medicina | Campus Jaú: 02/12

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

“UM PROFESSOR AFETA A 
ETERNIDADE; É IMPOSSÍVEL DIZER 
ATÉ ONDE VAI SUA INFLUÊNCIA” 
(HENRY BROOKS ADAMS)

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia 
do Professor.

O professor é peça fundamental para a 
formação dos futuros profissionais. A 
Unoeste reconhece a importância de cada 
profissional e parabeniza a todos que, com 
zelo e dedicação, fazem parte da sua 
história!

VAMOS FALAR SOBRE SUICÍDIO?

Na Unoeste, a campanha Setembro Ama-
relo envolveu professores, alunos, funcio-
nários e a comunidade em geral. A institui-
ção realizou diversas ações enfatizando a 
importância de falar sobre o suicídio.

Foi lançado o site www.unoeste.br/suici-
dionao, com informações sobre o tema, 
histórias de superação e orientações dos 
serviços de apoio disponíveis para quem 
está passando por momentos difíceis e 
precisa de ajuda.
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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.

SETEMBRO AMARELOVESTIBULAR 2019DIA DO PROFESSOR

VISÃO, MISSÃO E VALORES DA UNOESTE



PERFIL DO ALUNO INGRESSANTE DA 
GRADUAÇÃO PRESENCIAL - 2/2018 

Em agosto, a CPA aplicou um questioná-
rio para levantamento do “Perfil do Aluno 
Ingressante” dos cursos de graduação: 
82% dos alunos responderam.  O objeti-
vo foi conhecer as expectativas dos 
alunos que estão ingressando, como 
sentem o curso e as dificuldades 
iniciais encontradas.
Neste cenário, a qualidade de ensino foi 
destaque entre os motivos para a esco-
lha desta universidade.
Para informações detalhadas dos resul-
tados e o planejamento das propostas 
de ações frente ao levantamento, fale 
com o coordenador do seu curso. 

COMPARTILHE
ESTAS 
CONQUISTAS
- Curso de Medicina de 
Presidente Prudente foi avaliado 
in loco pelos especialistas do 
INEP/MEC para Renovação de 
Reconhecimento do Curso e 
recebeu conceito 4 - muito 
bom.

- Curso de Engenharia de 
Produção foi avaliado in loco 
pelos especialistas do 
INEP/MEC para Renovação de 
Reconhecimento do Curso e 
recebeu conceito 4 - muito 
bom.

- Curso de Farmácia foi avaliado 
in loco pelos especialistas do 
INEP/MEC para Renovação de 
Reconhecimento do Curso e 
recebeu conceito 5 - excelente.

CULTURA MAKER | IMAGINAR, 
CONECTAR E INOVAR

O Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa 
e Extensão da Unoeste (ENEPE) será 
realizado de 22 a 25 de outubro, abor-
dando o tema: “Cultura maker: imaginar, 
conectar e inovar”. 

É um evento multidisciplinar que reúne 
estudantes, professores e profissionais 
para apresentação e debate do conhe-
cimento em seus aspectos relativos ao 
ensino, pesquisa e extensão. 

ENEPE | 2018

PERFIL DO ALUNO INGRESSANTE DA
GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA - 2/2018

Em setembro, foi a vez de aplicar o ques-
tionário para levantamento do “Perfil do 
Aluno Ingressante” dos cursos de gradua-
ção a distância. Nesta modalidade, obtive-
mos as respostas de 73% dos alunos 
ingressantes.
A possibilidade de conciliar família, traba-
lho e estudos e a Unoeste ser bem concei-
tuada foi destaque entre os motivos para 
fazer um curso EAD nesta universidade. 
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O projeto “Anjos da Unoeste” está aberto 
para a participação de todos os cursos. 
Idealizada pelo diretor da Faculdade de 
Medicina, Dr. Gabriel de Oliveira Lima Cara-
peba, a iniciativa tem como objetivo 
incentivar o relacionamento interpessoal 
dentro da universidade.

Para isso, são realizados encontros men-
sais conduzidos por um professor, coor-
denador ou diretor da graduação. Os parti-
cipantes têm a oportunidade de dialogar, 
compartilhar experiências de vida, ideias e 
emoções.

ANJOS DA UNOESTE

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS INTERNAS 

IMPORTANTE: a avaliação acontecerá nos 
seguintes períodos: Cursos de Bacharelado • de 
08/10 a 14/11/2018   |   Cursos Superiores de 
Tecnologia, Licenciatura, Medicina (Prudente e 
Jaú) • de 25/10 a 14/11/2018

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO 
ALUNO DA GRADUAÇÃO – 2/2018

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. 
Além disso, servirá de instrumento com-
plementar para o planejamento acadêmi-
co, gerando dados históricos para a análi-
se do andamento das disciplinas e do 
desenvolvimento docente.

NOVIDADE: Avaliação do Nível de  Satisfação do Aluno com o Curso
Neste ano os alunos também poderão indicar a sua satisfação com o curso. O objetivo dessa avaliação é detectar, de forma 
simples e rápida, o sentimento do aluno em relação ao seu curso e, a partir daí, promover ações de melhorias.

ANJOS DA


