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Caros alunos e colaboradores.
É com grande satisfação que apresentamos
o Boletim da Comissão Própria de Avaliação
(CPA). Criado em 2014, o boletim começou
com dois números enviados apenas para a
Unidade Americana. A partir de 2015,
tornou-se institucional, ou seja,
será divulgado para todas as Unidades.
Cabe lembrar que a CPA, com regulamentação
federal, tem como principal objetivo promover
a auto-avaliação da instituição de ensino superior.
A CPA do UNISAL é constituida por
representantes docentes, discentes e funcionários
técnico-administrativos das Unidades
e reúnem-se, no mínimo, uma vez por mês.
Atualmente, é composta por:
Pedro Roberto Grosso (Presidente, reitoria);
Alan Panaro (técnico-administrativo, reitoria);
Ana Maria Melo Negrão
(docente, Liceu Salesiano, Campinas);
Anderson Luiz Barbosa
(docente, São José, Campinas);
Antonio Carlos Miranda (docente, Americana);
Antuildes Alves Pereira
(técnico-administrativo, Americana);
Celina Brito Ferreira Matos
(técnico-administrativo, São José, Campinas);
Darius Roos (discente);
Fernando Bortolotti Feltrin
(técnico administrativo,reitoria);
Homero Tadeu Colinas (docente, Americana);
Mário José Dias (docente, Lorena);
Odair Alberto Selin (técnico-administrativo,
Liceu Salesiano, Campinas) e
Odyr Domingos Leite da Cunha (Sociedade Civil).
Colocamo-nos à disposição
para críticas e sugestões pelo
e-mail do processo de autoavaliação:
avaliacao.institucional@unisal.br

Este boletim mensal tem como objetivo informar
toda a comunidade acadêmica sobre as discussões
temáticas, diretrizes e, principalmente, ações
realizadas pela CPA e pelas Unidades de ensino,
na busca constante da melhoria da qualidade da
instituição. Contém duas partes: uma de divulgação
geral de temas vinculados ao UNISAL e outra
de realizações particulares das Unidades. Assim,
a cada número também serão apresentadas ações
de melhoria de alguns cursos específicos.
Esperamos que essa forma de comunicação
contribua efetivamente para o projeto de ensino
do UNISAL e, especialmente, na transparência
de ações advindas da gestão e do processo
autoavaliativo.
Atenciosamente,
A Comissão

ACONTECEU:
No mês de fevereiro, dia 25, a CPA reuniu-se
na Unidade Campinas/São José,
aprovando:
1) relatório parcial de autoavaliação de 2014,
a ser protocolado no MEC em março de 2015;
2) novo instrumento para avaliação de serviços e
oportunidades que será aplicado para os alunos do
último semestre de cada Curso de Graduação.
Contou com a participação dos coordenadores
Giovanna Maria Domingues Pires, do Curso de
Tecnologia em Logística da Unidade Campinas,
Campus São José, e Daniel Basso, do Curso de
Moda, da Unidade Americana, Campus Maria
Auxiliadora, que apresentaram as ações de
melhorias recentes de seus cursos.
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Algumas Realizações das Unidades.
Neste número, serão divulgadas realizações de melhoria
de alguns Cursos e Unidades do UNISAL. Outros Cursos
e Unidades serão contemplados em edições posteriores.
Realizações recentes do Curso de Direito Unidade Campinas, Campus Liceu Salesiano.
O Curso de Direito conta, a partir deste ano, com
a assinatura da RT ON LINE, com treinamentos para
que os alunos sejam capacitados a usar as Revistas do
Tribunal, na íntegra, desde 1986. O Curso realizou, em
março, duas palestras importantes: no dia 05, com
o Prof. Dr. Eduardo Arruda Alvim (PUC/SP), uma das
referências sobre o processo civil brasileiro, falando
sobre o Novo Código de Processo Civil e no dia 28,
em parceria com o IFE (Instituto de Formação
e Educação), com o Prof. Dr. Ives Gandra Martins,
um dos maiores tributaristas brasileiros, autor de
dezenas obras jurídicas, que abordou o tema:
“A Formação Cultural do Brasil Atual.”
Realizações recentes da Unidade Campinas,
Campus São José (Curso Engenharia Civil).
O mercado de trabalho no Brasil apresenta grande
deficiência de engenheiros voltados
para a Construção Civil, principalmente
no que se refere à execução e operação
de obras de infraestrutura. Em função dessa
carência de profissionais, o UNISAL criou
o Curso de Graduação em Engenharia Civil,
oferecido neste primeiro semestre de 2015, com duas
turmas iniciadas (uma no período matutino e outra
no período noturno). O Curso tem o objetivo de formar
engenheiros civis generalistas, habilitando-os a atuar
nas diversas áreas da Engenharia Civil, possibilitando
aos seus egressos prosseguir com os estudos
em nível de pós-graduação.
Realizações recentes do Curso de Moda da Unidade
Americana, Campus Maria Auxiliadora.
Aquisição de novos manequins de costura
profissionais; manutenção nas máquinas
de costura e aquisição de máquinas industriais;
revisão e reformulação do PPC (Projeto Pedagógico
do Curso); melhoria no aproveitamento
de software de modelagem

digital da indumentária; contratação de novos docentes
para o Curso; aquisição de docentes de outros cursos
do UNISAL, que passaram a fazer parte deste
programa; instalação de Pias na sala de desenho/
criação; aquisição de balança de precisão de laboratório
MARTE; ampliação de volumes da biblioteca; aquisição
de plotter para CAD – AUDACES; alteração de data da
Semana de Moda de novembro para setembro; alteração
da data do Login Style para o segundo semestre do ano.
Realizações recentes do Curso
de Teologia da Unidade São Paulo, Campus Pio XI.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso
de Teologia reuniu-se em 03.03.15 para a realização
da Revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
O trabalho teve como objetivo atualizar os dados
pessoais da nova Coordenação do Curso
(Prof. Me. Luís Fabiano dos Santos Barbosa), revisar
o enunciado de algumas Ementas, como também uma
nova revisão da língua portuguesa do documento.
O PPC será analisado e sujeito à aprovação no próximo
CONSU (26.05.15).”
Realizações recentes do Curso
de Tecnologia em Logística da Unidade
Campinas, Campus São José.
Durante o 2º semestre de 2014, com o objetivo
de modernizar e melhorar a qualidade do conteúdo
do Curso, foi feita ampla revisão da matriz curricular.
Atualmente, o Curso é oferecido com uma carga
horária de 2.260 horas, superior em 5% superior
em relação à matriz anterior, e redistribuída de forma
a permitir maior integração das metodologias ativas,
a possibilidade de oferecer componentes curriculares
que estimulem as atividades práticas e um componente
curricular específico para o desenvolvimento do projeto
integrado do PROPALOG – Projetos de Práticas
Administrativas em Logística. Foram redistribuídas as
cargas horárias dos núcleos de formação humanística
e básica, que representam 14% dos conteúdos totais, a
formação profissionalizante com 53%, os conteúdos
complementares com 16% e a formação suplementar
(estágio e atividades complementares) com 15% das
2.260 de estudos.

