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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 MEC, visando à avaliação externa.
(http://www.unoeste.br/cpa)

Fique Por Dentro...
ENADE 2010
O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes) é um exame aplicado pelo MEC/INEP
com o propósito de avaliar os cursos de graduação.
Mostre que você fez um bom curso e que você é
bom no que faz! Responda a prova com cuidado e
atenção.
Os cursos da Unoeste que farão o ENADE 2010 são:
Bacharelados:
Agronomia, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina
Veterinária, Medicina, Nutrição, Odontologia,
Zootecnia.
Cursos Superiores de Tecnologia:
Radiologia, Agronegócio.
A prova será no dia 21 de novembro, com início às
13 horas e os estudantes inscritos devem realizá-la
para terem seus diplomas convalidados junto ao
MEC. Informações no endereço
http://enade.inep.gov.br
ou com o Coordenador do Curso.

Mais sobre sua Universidade...
A Rede de Bibliotecas Unoeste foi fundada
em 1972, juntamente com a Associação
Prudentina de Educação e Cultura – APEC,
com o nome de Biblioteca "Conselheira
Nair Fortes Abu-Mehry". Em 2006 a
Reitoria denominou-a como Rede de
Bibliotecas UNOESTE "Cecília Guarnieri
Denari". É composta por três Bibliotecas:
Unidades de Informação 1 - Campus I,
Unidade de Informação 2 – Hospital
Regional, Unidade de Informação 3 –
Campus II e pela Divisão Técnica de
Tratamento da Informação onde é
realizado o trabalho de aquisição e
processamento técnico do acervo.

Você sabia que...
 A Unoeste, representada pelo Profº Dr. José
Eduardo Creste – Pró-Reitor Acadêmico,
participou, em junho, do Seminário - ENADE
2010, em Brasília, promovido pelo INEP/MEC,
onde foram apresentadas e discutidas questões
relativas aos Aspectos Legais, Manual do
Enade/2010, Indicadores do Ensino Superior. O
Enade 2010 segue as orientações da Portaria
Normativa MEC nº5/2010. O grande diferencial
deste Enade é que realizarão a prova “todos” os
estudantes ingressantes e concluintes inscritos
dos cursos selecionados e não mais por
amostragem.
 Em novembro de 2009, a CPA da Unoeste
esteve representada no ciclo de Seminários para
Coordenadores de CPAs, em Brasília, promovido
pelo INEP/MEC. Entre muitas outras coisas, as
orientações recebidas e o contato com
representantes das CPAs de outras instituições
foram de grande importância. Estamos no
caminho certo!
 Em março deste ano, a CPA-UNOESTE enviou ao
MEC/INEP o relatório anual referente à
autoavaliação 2009, que reflete o trabalho
integrado da CPA com a Reitoria, as Pró-Reitorias
e os diversos segmentos da Instituição. Nele
estão relatados os resultados dos instrumentos
de autoavaliação aplicados em 2009, bem como a
sua incorporação no planejamento da gestão
acadêmico-administrativa.
 Durante o ano de 2009 foram realizados
diversos encontros para a capacitação dos
docentes dos Núcleos Docentes Estruturantes
dos cursos de graduação da UNOESTE.
A CPA avaliou esses encontros pedagógicos
questionando os docentes participantes sobre as
potencialidades e fragilidades do projeto, e
indicação de ações para 2010.
A avaliação foi on-line e anônima e dela
participaram 153 docentes. Segundo estes,
nesses encontros pedagógicos foram tratados
temas fundamentais para a promoção de um
salto de qualidade nos cursos, fortalecendo a
atuação dos professores nos cursos da
Universidade.
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 Em maio de 2009, a Unoeste passou por
criteriosa avaliação externa conduzida por
avaliadores do MEC. Ao final desse processo os
avaliadores concluíram: “considerando, portanto,
os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente, nas diretrizes da CONAES, no
instrumento de avaliação utilizado e nas
orientações do MEC, para a avaliação, esta IES
apresenta um perfil ‘satisfatório’ de qualidade”.
É o reconhecimento do trabalho educacional da
Unoeste que, com seus 46 cursos de graduação, e
mestrados aprovados pelo Mec, apresenta um
contínuo processo de mudanças em sua
constituição interna, pela crescente inserção de
cursos, programas e serviços a que tem se
dedicado, causando importantes reflexos na
comunidade acadêmica interna e na sociedade
em geral.

Para contatos e informações, fones (18) 32292077/2078 – Fax (18) 3229-2080, ou e-mail
enepe@unoeste.br, ou ainda dirigir-se à
Secretaria Geral do Evento instalada na
Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) no
Prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação da Unoeste no Bloco B2 no Campus II
 De acordo com nossos dados mais recentes
(2010), boa parte dos nossos ingressantes
escolheram a Unoeste pela qualidade de ensino
ou por indicação de familiares ou amigos:

 O 1º semestre letivo de 2010 teve início com
mais uma atividade de capacitação. “Professor:
Termômetro ou Termostato?”, foi o título da
palestra do II ENPED - Encontro Pedagógico dos
Docentes. Mais de 500 participaram e
aproveitaram!
 Estudo realizado pela CPA, no período que
abrange 2009 e 2010, mostra que a Unoeste
ampliou em 6% o número de ingressantes na
Universidade nesse período. Mostra também
que predomina entre os ingressantes a
expectativa de que a Universidade ofereça um
bom nível de ensino e formação adequada para
o ingresso no mercado de trabalho.
 O ENEPE – Encontro de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unoeste, é um evento que reúne
estudantes, professores e profissionais para
apresentação e debate do conhecimento em seus
aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e à
extensão.
Ocorrerá entre os dias 18 e 22 de outubro de
2010, com a seguinte proposta temática: Ética e
Biodiversidade: os desafios contemporâneos da
educação. Os prazos para inscrição são: com
apresentação de trabalho até 08/09 e sem
apresentação de trabalho, até 07/10.

CPA – Unoeste

 A rede sem fio (“Wireless”) já está operando em
grande parte dos campi da Unoeste. Veja no site
da Unoeste, em “Informações Acadêmicas”,
como configurar seu equipamento.

A sigla da vez... IGC:
“Índice Geral de Cursos”
“É um indicador de qualidade de instituições de
educação superior que considera, em sua
composição, a qualidade dos cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado e doutorado)”.
A Unoeste ocupa a 11ª posição do Estado de São
Paulo com relação ao IGC!

Conversando a gente se entende...
cpa@unoeste.br
(18) 3229-1007
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