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CPA - O que é isso
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivos:
 coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição;
 acompanhar os processos externos de avaliação conduzidos pelo INEP/MEC; e

 prestar contas de suas atividades às instâncias superiores do MEC, e da Instituição apresentando relatórios, pareceres e,
eventualmente, recomendações para a (re) definição e implementação das políticas e ações acadêmicas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional – (PDI) 2013-2017 foi finalizado e está disponível para conhecimento.
Para conhecê-lo, acesse o link:
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/documentos/PDI_2013-2017.pdf

CanAL – Canal do Aluno

 CanAL: espaço dos alunos – um avanço para a melhoria dos cursos.
 Alunos: conheçam os seus representantes do CanAL ( na página de cada curso – janela Informações). Participem!!!
Objetivos do CanAL:
 representar os anseios e as expectativas dos alunos do curso junto às instâncias superiores;
 estreitar o espaço de comunicação e diálogo dos alunos com o Colegiado e Coordenação dos cursos, com a CPA e


com a Pró-Reitoria Acadêmica; e
atender a comunidade acadêmica, ouvindo e acompanhando os elogios, as reclamações e as sugestões sobre o
curso/instituição, encaminhando-os às instâncias superiores para decisões institucionais.

Resultados da AVALIAÇÃO EXTERNA – INEP/MEC
- AVALIAÇÃO para RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO

PARABÉNS! CONCEITO 5 (EXCELENTE)
Nas avaliações realizadas por Comissões de Especialistas do INEP/MEC em março/abril de 2013, os cursos de graduação
abaixo relacionados receberam conceito 5 (excelente):

- MEDICINA e
- SUPERIOR

DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA.

- AVALIAÇÃO para CREDENCIAMENTO da UNOESTE na oferta de Cursos de Graduação a Distância

PARABÉNS! CONCEITO 4

(muito bom)

A Unoeste foi avaliada em abril de 2013, por Comissão de Especialistas do INEP/MEC, para o seu credenciamento na oferta
de Cursos de Graduação a Distância, tendo recebido conceito 4 (Muito Bom).
A Unoeste abriu suas fronteiras com a implantação da Educação a Distância (EAD), criando novas possibilidades para
quem deseja estudar. Mais uma vez, a Unoeste demonstra sua modernidade, por acreditar que o conhecimento não tem
limites, está em todos os lugares, está onde a comunidade precisa.

Participação consciente e responsável na prova do ENADE no dia 24/11/2013. Serão inscritos, aproximadamente, 900
estudantes dos cursos selecionados da Unoeste, conforme Portaria Normativa nº 6, de 27 de março de 2013.
 Bacharelados em: Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Zootecnia.
 Superiores de Tecnologia em: Agronegócio e Radiologia.
Mais informações: http://www.unoeste.br/site/enade/

Participem!!!

- Avaliação Institucional Interna dos Cursos de Graduação pelos Discentes
De 15 de maio a 05 de junho de 2013 os estudantes devem avaliar o seu Curso de Graduação para que, após o tratamento
dos resultados pela CPA, os cursos e a instituição desenvolvam ações de melhorias nas dimensões: organização didáticopedagógica, corpo docente e infraestrutura. Mais informações com a Coordenação do Curso e com a CPA.

 300 professores, dentre os 414 que participaram das Ações Institucionais realizadas no V ENPED - Encontro Pedagógico dos
Docentes da Unoeste ocorrido de 02 a 08 de fevereiro de 2013, avaliaram este encontro sob orientação da CPA. Sugestões
oferecidas para a melhoria das próximas edições estão sendo analisadas pelas Pró-Reitorias e pelo Núcleo de
Desenvolvimento Pedagógico dos Docentes da Unoeste (NIDEP), para sua viabilização.

 A CPA encaminhou ao Ministério da Educação, em 30 de março de 2013, o Relatório de Autoavaliação Institucional da
Unoeste de 2012, com as potencialidades, fragilidades e as ações de melhoria institucional, em cada dimensão do SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), considerados os resultados dos processos de avaliação interna
coordenados pela CPA e dos processos de avaliação externa (instituição, cursos e ENADE).
Para conhecê-lo, acesse o link: http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-MEC-2012.pdf

 O Núcleo Institucional de Pesquisas Multidisciplinares (NIPEM) está promovendo o Curso de Formação Científica, voltado
para alunos e professores das graduações da Unoeste. São ofertadas 50 vagas, sendo 40 para estudantes e as outras 10
aos docentes interessados. O curso foi iniciado em 20/04 com término previsto para 11/05. Acompanhe as próximas edições!
Acesse o link: http://www.unoeste.br/site/pesquisa/nipem/Programacao.aspx

Participem!!!

 O Curso de Psicologia da Unoeste desenvolve um projeto de Orientação Psicopedagógica e Profissional.
Para mais informações acesse o link: http://www.unoeste.br/site/CursoGraduacao/Contato.aspx?codigo=13
 O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) oferece treinamentos para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA).
PROFESSOR: agende o seu horário pelo telefone (18) 3229-3260.

- Perfil do Ingressante
Alguns resultados interessantes da Avaliação do Perfil do Ingressante ocorrida no período de 01 a 12 de março, que contou com a
participação de 2.476 estudantes, correspondendo a 87% do total de ingressantes no 1º semestre de 2013.
Dos estudantes ingressantes:
- 70% indicaram a afinidade com a área e realização pessoal como principais motivos de escolha do curso.
- 69,5% escolheram o curso da UNOESTE pela qualidade de ensino.
- 63% obtiveram forte aprovação dos seus pais na escolha do curso.
- 62% obtiveram conhecimento do curso pela internet.
- 35% mantêm-se no curso com recursos dos pais ou responsáveis.
- 77% moram com a própria família.
- 91% são solteiros.
- 76,9% têm entre 17 e 21 anos.
- 54,2% são do sexo feminino.
- 6,3% já têm diploma de outro curso superior.
- 2,7% têm acima de 35 anos.
- 25% moram em Presidente Prudente.
- 47% moram nos arredores de Presidente Prudente.
- 28% moram em cidades de diferentes Estados.
- 90% receberam informações gerais nesse início de curso sobre: plano de ensino, corpo docente,
currículo, infraestrutura e outras relevantes.
- 95% afirmaram que o início do curso está de acordo com as suas expectativas.
- 61% estão encontrando algumas dificuldades para acompanhar o curso.
Os resultados gerais foram encaminhados às Coordenações dos Cursos para estudo e indicação de possíveis ações de atendimento
ao perfil dos estudantes ingressantes.
Comissão Própria de Avaliação (CPA) - cpa@unoeste.br

