
 
BOLETIM DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

Número 6 - maio de 2011 
 

CPA - O que é isso? 
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivo coordenar e articular o processo interno de 
avaliação da Instituição, bem como fornecer as informações ao INEP/MEC, visando à avaliação externa. 

 
 

MISSÃO DA UNOESTE 

 

“A Universidade do Oeste Paulista tem como missão 

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”. 

 

PDI da Unoeste – você conhece 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, é um 

importante instrumento de gestão que considera a identidade 

da instituição no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 

missão  a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às 

atividades acadêmicas e científicas que desenvolve ou que 

pretende desenvolver dentro de um quinquênio. Nós, alunos, 

funcionários, professores, fazemos parte “desse plano”! Para 

conhecê-lo, clique aqui: 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) 

 

 
 
 
 

� A CPA organizou e aplicou, de fevereiro a 
maio de 2011, instrumentos de avaliação 
com as seguintes participações: 
• Autoavaliação docente, de 01 a 

12/02/2011, com participação de 371 
docentes, correspondendo a cerca de 
53% do total de professores. 

• Avaliação institucional pelo corpo 
técnico-administrativo, de abril a maio, 
com participação de 423 funcionários, 
correspondendo a cerca de 90% dos 
470 funcionários da amostra aplicada. 

• Avaliação do perfil do ingressante, em 
março, com participação de 2.019 
alunos, correspondendo a cerca de 
64% do total de ingressantes no 1º 
semestre de 2011. 

• Avaliação dos serviços de telefonia 
pelos alunos, em março, com a 
participação de 6.048 alunos. 

 
 

Os relatórios com os resultados desses 
momentos de avaliação são 
disponibilizados aos setores 
competentes para estudo e propostas 
de ações acadêmico-administrativas de 
melhoria institucional. 

� A CPA encaminhou, eletronicamente, em 30 de 
março de 2011, ao Ministério da Educação, o 
Relatório de Autoavaliação Institucional da 
Unoeste/2010, com as potencialidades, 
fragilidades e as ações de melhoria institucional, 
em cada dimensão do SINAES (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior), 
conforme os resultados dos processos de 
avaliação coordenados pela CPA em 2010.  

Para conhecê-lo, clique aqui: 
(Relatório de Autoavaliação Institucional) 

 

 
 

 
 
 
 
Parabéns Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet 
 
� O Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas para Internet foi avaliado, de 15 a 
18/12/2010, pelo INEP/MEC para 
reconhecimento, tendo obtido o conceito 5 
(pontuação de 1 a 5), o que representa um 
perfil MUITO BOM de qualidade. 

 

 

http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/AvaliacaoInstitucional.aspx
http://www.inep.gov.br/
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/documentos/pdi2008-2012__.pdf
http://www.unoeste.br/site/auniversidade/cpa/documentos/Relatorio-MEC-2010.pdf
http://www.inep.gov.br/


Parabéns Curso de Educação Física – 
Bacharelado 
 
� O Curso de Educação Física – Bacharelado 

alcançou o conceito 4 na avaliação dos 
especialistas do INEP/MEC. Foi avaliado de 
04 a 07/05/2011 para reconhecimento. 

 
Parabéns Curso de Enfermagem 
 
� O Curso de Enfermagem recebeu o Prêmio 

Gestão de Ensino 2011/2012, do Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de São 
Paulo (Coren-SP) e da Academia Brasileira 
de Especialistas em Enfermagem (Abese). 
O prêmio foi entregue na capital paulista, no 
mês de maio de 2011. Retrata o 
reconhecimento da qualidade do curso da 
Unoeste e a credibilidade dos profissionais 
formados pela Universidade. 

 
Parabéns ALUNOS da Unoeste 
 
� Na 15ª Gincana de Calouros da Unoeste, 

foram arrecadados pelos alunos mais de 3 
mil litros de leite, entregues a entidades 
filantrópicas. 

 

 
 
AGENDA 
 
� VESTIBULAR  - As provas dos processos 

seletivos de inverno serão realizadas nos 
dias: 

o 24 de junho de 2011, 13 horas, 
para o Curso de Medicina da 
Unoeste. 

o 25 de junho de 2011, 8 horas e 30 
minutos, para os demais cursos da 
Unoeste. 

As inscrições encontram-se abertas. Visite 
o site da Unoeste para informações. 

 
� ENEPE - As inscrições para o ENEPE - 

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Unoeste, estão abertas e podem ser 
efetuadas via site da Unoeste até o dia 03 
de outubro. Esse encontro acontecerá de 
17 a 20 de outubro de 2011. 

 
� PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO  - Nos 

dias 29 e 30 de junho e 01 e 02 de agosto, 
os coordenadores e docentes dos cursos 
da Unoeste estarão em período de 

planejamento pedagógico das atividades 
curriculares do 2º semestre de 2011. 

 
� ENADE - 2011 (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes) avaliará os 
estudantes: dos cursos que conferem 
diploma de bacharel em Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Ciências Biológicas, Química; 
dos cursos que conferem diploma de 
licenciado em Ciências Biológicas, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Letras, 
Matemática, Química, Pedagogia, 
Educação Física, Artes Visuais, Música; dos 
cursos que conferem diploma de 
Tecnólogo: Redes de Computadores e 
Saneamento Ambiental. A prova do ENADE 
2011 será aplicada no dia 06 de novembro 
de 2011, com início às 13 horas (Portaria 
Normativa nº. 8, de 15 de abril de 2011 - 
MEC). 

 
� AVALIAÇÃO IN LOCO  - Serão avaliados in 

loco por comissões de especialistas (INEP), 
para reconhecimento, os seguintes cursos: 

• Arquitetura e Urbanismo: de 25 a 
28/05 

• Filosofia: de 05 a 08/06 
• Redes de Computadores: de 12 a 

15/06 
• Gestão da Tecnologia da 

Informação: de 01 a 04/08 
• Agronegócio: de 14 a 17/08 

Para renovação de reconhecimento será 
avaliado o Curso de Enfermagem, de 08 a 
11/06/2011. 

 
� SEGURANÇA - pensando na segurança de 

alunos, funcionários e professores, estão 
sendo instaladas catracas eletrônicas em 
todos os prédios dos dois campi da 
Unoeste. Em breve as catracas entrarão em 
funcionamento e os usuários deverão estar 
sempre munidos de seus 
crachás/carteirinhas para acesso aos 
prédios. 

 
 

 

 

“Nós somos aquilo que fazemos 

repetidamente. Excelência então não é 

um modo de agir, mas um hábito”. 
 Aristóteles


