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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.

Avaliação Interna da Unoeste
A Comissão Própria de Avaliação
organizou, para serem aplicados neste 2º
semestre de 2010, vários instrumentos de
avaliação observando-se as orientações do
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior). O objetivo desse
processo de avaliação é, a partir da análise
das informações obtidas, propor ações
para a melhoria institucional e de cursos,
bem como prestar informações ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais
(INEP/MEC),
quando
solicitadas.

Em agosto de 2010, foi realizada nos
cursos de graduação, a avaliação do Perfil
do Ingressante do 2º semestre, tendo
participado
595
alunos
dos
990
ingressantes
matriculados,
correspondendo a 60% de participação. Os
seus resultados foram disponibilizados aos
coordenadores dos cursos de graduação
para reflexão sobre o perfil do aluno
ingressante, com vistas à reestruturação

A CPA presente no ENEPE
A CPA participou no ENEPE/2010 Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Unoeste, avaliando internamente o
evento nos quesitos: organização, local,
instalações físicas, relevância dos temas,
carga horária e cofeebreak. O questionário,
disponibilizado online, foi respondido por
235 participantes do evento, sendo desses,
164 da Unoeste e 71 de outras instituições.
A participação foi anônima e opcional. A
CPA aperfeiçoará o processo de avaliação
interna do ENEPE/2011.

Você sabia que...
Confirmando a forte atuação da Unoeste ao
longo de 38 anos, o Processo Seletivo
ocorrido em novembro de 2010 foi recorde
em número de inscritos.
A Unoeste oferecerá em 2011, 51 cursos de
graduação, sendo novos: Biomedicina,
Engenharia de Produção, Estética e
Cosmética, Eventos e Licenciatura em
Música.
Em 22 de janeiro de 2011 a Unoeste
oferecerá
novo
Processo
Seletivo
(Vestibular) para cursos de graduação
(confira os cursos no site da Unoeste).

Parabéns Unoeste!!!
Na noite do dia 11 de outubro, o Espaço
Solarium – Campus II, recebeu 2070
pessoas, entre funcionários e familiares,
autoridades e representantes da sociedade,
para a celebração do aniversário de 38
anos da maior Universidade do Oeste
Paulista e também o Dia do Professor. Foi
uma grande festa, elogiada por todos que
nela compareceram - pessoas alegres e

de Programas de Apoio Pedagógico e
Acadêmico dos Cursos e da Instituição.

felizes por fazerem parte da história de
sucesso da Unoeste.

Em novembro de 2010, a CPA coordenou
o processo de “Avaliação do Professor pelo
Aluno”, nos 46 cursos de graduação.
Participaram 4.145 alunos avaliando os
professores nas diferentes disciplinas. Os
seus resultados serão disponibilizados aos
cursos pela CPA, entre dezembro/2010 e
janeiro/2011.

O projeto “Educação Ambiental e Resíduos
Sólidos”, desenvolvido com a parceria entre
Unoeste e Unesp, foi um dos vencedores da
categoria Universidade Solidária do Prêmio
Santander Universidades. A cerimônia
ocorreu no dia 24 de novembro de 2010, na
Sala São Paulo, na capital paulista.

Ainda parte do processo de avaliação
interna da Unoeste, a CPA organizou, para
ser aplicado entre 29 de novembro e 11 de
dezembro
de
2010,
a
“Avaliação
Institucional pelos docentes, diretores e
coordenadores de curso”. O questionário
que integra essa avaliação abrange as dez
dimensões propostas pelo SINAES. Os
resultados
serão
utilizados
para
acompanhar as condições dos serviços
oferecidos por essa Instituição, propondo
ações de contínuo aperfeiçoamento.

A coordenadoria de Unidades Prisionais da
Região Oeste Paulista (CROESTE) realizou
no dia 25 de novembro no Teatro César
Cava, a entrega do Prêmio Incentivo
Funcional, momento em que, também,
prestou homenagem à sua parceira Unoeste – pelas ações realizadas no
Programa
Unoeste
Inclusiva:
Ações
Formativas e Construtivas nos Ambientes
Prisionais do Oeste Paulista.

Para completar o processo de avaliação
interna da Unoeste, a CPA organizou e
coordenará em 2011, diferentes momentos
de avaliação:
Autoavaliação
docente,
de
01/02/2011 a 12/02/2011;
Avaliação institucional pelo corpo
técnico-administrativo,
de
08/02/2011 a 26/02/2011;
Avaliação
institucional
pela
comunidade externa – fevereiro a
março de 2011.

Os cursos de graduação da Unoeste que
fizeram a prova do ENADE em 2009
receberam, todos, Conceito Preliminar de
Curso Satisfatório, estando preparados para
a renovação do seu reconhecimento. São
eles: Administração, Ciências Contábeis,
Comunicação
Social:
Jornalismo/Publicidade
e
Propaganda,
Direito, Psicologia e Turismo.

O conjunto dos resultados dos diferentes
momentos de avaliação interna da Unoeste
tem por objetivo avaliar a Instituição como
uma totalidade integrada, analisando
internamente o que é e o que deseja ser, o
que de fato realiza, como se organiza,
administra e age, com vistas à melhoria da
qualidade acadêmica e o desenvolvimento
institucional.

O curso de Física da Unoeste obteve
conceito 4 na avaliação para renovação de
reconhecimento, realizada entre os dias 29
de setembro e 1º de outubro de 2010. Esse
conceito demonstra a capacidade e a
seriedade dos responsáveis pela gestão do
curso, bem como dos seus professores.

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do
nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos
lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para
sempre, à margem de nós mesmos." Fernando Pessoa
Feliz Natal e um Ano Novo Renovado.
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