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Inicialmente, damos as boas-vindas aos novos membros
da CPA: André Luiz Almeida Costa, representante do corpo
técnico-administrativo de Lorena; Carolina Micheluci
Garçon, representante do corpo técnico-administrativo
de São Paulo – Santa Teresinha; Elcio Henrique
dos Santos, representante do corpo docente de Lorena.
Como todos sabem, no mês de maio, ocorreram
várias avaliações. A CPA agradece o envolvimento maciço
da comunidade acadêmica! Foram avaliadas as disciplinas,
por alunos e professores, infraestrutura e serviços
e oportunidades pelos alunos.
Cabe observar que a infraestrutura e os serviço se
oportunidades serão avaliados anualmente por cursos
que estarão no ciclo do ENADE.
No entanto, lembramos que cada Curso pode fazer uma
avaliação contínua dessas duas importantes dimensões por
meio dos grupos de qualidade. Participem!
E agora? O que será feito com os resultados?
A CPA entende que é muito importante que todos
que participaram recebam o resultado e saibam das ações
decorrentes de cada avaliação. Então, seguem
os encaminhamentos iniciais (outros encaminhamentos
serão realizados e comunicados nas próximas
edições deste boletim):
Avaliações de disciplinas: como é feito em todo
semestre, serão divulgados nas salas de aula
os resultados gerais de cada turma.
Os resultados particulares de cada disciplina, das avaliações
realizadas pelos alunos e pelos professores, serão discutidos
pelas respectivas coordenações e cada professor.
Avaliação de infraestrutura e avaliação de serviços
e oportunidades: os resultados serão divulgados em cada
Unidade, debatidos na CPA e encaminhados para
as respectivas coordenações e direções.
As ações de melhorias advindas dessas avaliações serão
divulgadas amplamente para cada Curso. Sugerimos
ainda que, independentemente desses encaminhamentos,
os resultados sejam amplamente debatidos nos grupos
de qualidade dos Cursos.
Atenciosamente,
A Comissão

Aconteceu – reuniões da CPA: em abril, no dia 22, a CPA
reuniu-se na Unidade Campinas, Campus São José:
1) Aprovada a campanha de divulgação das avaliações
a serem realizadas no 1º semestre de 2015.
2) Aprovou-se que em 2015, deverão também ser avaliadas as
seguintes dimensões: responsabilidade social, coordenação (pelos
docentes), gestão e funcionamento dos órgãos colegiados.
3) Apresentação e debate de ações do Curso de Direito
da Unidade Campinas, Campus Liceu Salesiano, pela prof.ª
Rosemary Cardoso Cabral, representante da coordenação,
e do Curso de Tecnologia em Recursos Humanos da Unidade
Americana, pelo coordenador José Antônio Padoveze.
Em 20 de maio, a CPA reuniu-se na Unidade Campinas,
Campus São José. A reunião contou com a presença da
coordenadora de Comunicação e Marketing Institucional
do UNISAL, Luciana de Almeida Palhete Xavier. Na reunião,
foram debatidas e aprovadas novas formas de divulgação
das avaliações e, principalmente, dos resultados da avaliação
institucional.
Aguardem!
Algumas Realizações das Unidades.
Neste número, serão divulgadas realizações de
melhorias de alguns Cursos e Unidades do UNISAL.
Outros Cursos e Unidades serão contemplados
em edições posteriores.
Unidade Campinas - Campus Liceu Salesiano
O Curso de Direito, em parceria com a University of
Westminster, em Londres, participou, de 14 a 24 de abril,
de um Seminário Internacional de Criminologia, onde alunos
e o coordenador de Curso tiveram contato com o direito
consuetudinário.
Unidade Campinas - Campus São José
Em 26 de maio, a Unidade realizou o I Fórum dos Grupos
de Qualidade de Curso do UNISAL, com o objetivo de
se avaliar os pontos fortes, identificar as oportunidades
de melhorias, a partir das avaliações institucionais internas
e externas que gerarão os planos de ação a serem
apresentados aos colegiados de Curso e ao UNISAL.
Será um fórum semestral para troca de experiências entre
os Grupos de Qualidade e toda a coletividade, incluíndo
a CPA local e diretoria.
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O setor de Tecnologia da Informação trocou, em 2015, 200
microcomputadores, modelo DELL OptiPlex 3020, atualizando
08 laboratórios de informática, que atendem aos Cursos
de Administração, Engenharias, Tecnológicos, Técnicos
e Pós-Graduação, além de contar com projetores multimídia
em todas as salas de aula.
Curso de Engenharia Elétrica da Unidade Campinas Campus São José
A nova matriz curricular revisada, que entrou em vigor
nesse ano, contempla a utilização de metodologias ativas
e, em especial, a metodologia PBL (Problem Based Learning).
Outra ação que está em andamento é o planejamento para
a futura construção do Laboratório de Máquinas Elétricas e
Eletricidade de Potência (nome temporário do projeto) para
atender as disciplinas avançadas do Curso.
Curso de Engenharia Eletrônica da Unidade Lorena Campus São Joaquim
Em 13 e 14 de abril, o Curso recebeu a visita da comissão
do Inep/MEC para o processo de reconhecimento do Curso.
Obteve média final 4 (escala de 1 a 5), com destaques de
conceito 5 para vários itens de todas as dimensões avaliadas:
Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Tutorial,
e Infraestrutura. Um destaque textual da comissão foi:
“A autoavaliação é uma atividade regular no UNISAL,
com ampla participação do corpo discente e os relatórios
da CPA são amplamente divulgados e discutidos.”
Curso Superior de Tecnologia em Logística da
Unidade Campinas - Campus São José
O CST em Logística, que passou pelo processo de
reconhecimento e obteve conceito final 5 (nota máxima)
da Comissão de Avaliação do Inep/MEC. A visita in loco
ocorreu no período de 22 a 25.04.
Curso de Gestão de Recursos Humanos da Unidade
Americana - Campus Maria Auxiliadora
Em 2015, entrou em vigor nova matriz curricular do Curso,
reformulada a partir da demanda do mercado de trabalho
e de acordo com as diretrizes curriculares nacionais
e institucionais. Com relação à infraestrutura, o Curso
atualizou o acervo bibliográfico das disciplinas, notoriamente

das disciplinas especificas de Recursos Humanos. Foram
colocados em todas as salas de aula projetores multimídia
e novos bebedouros nos espaços frequentados
pelos alunos do Curso.
Curso de Direito da Unidade Lorena Campus São Joaquim
Houve o retorno da revista jurídica do Curso, que estava
inativa: algo de extrema importância na história do Curso,
já que diversos acadêmicos escreveram e escrevem
excepcionais artigos, que têm como guarida inicial a revista.
Curso de Administração da Unidade Lorena Campus São Joaquim.
A partir de 2015, o Curso conta com uma nova coordenação,
que passa a realizar com mais frequência eventos voltados
para a temática do empreendedorismo. A aula inaugural
contou com a jovem Mariana Vasconcelos, que ganhou uma
bolsa de estudo da NASA, com a criação de uma Startup.
Os projetos interdisciplinares estão sendo reestruturados
em sua forma de avaliação e execução, e têm como temática
principal uma discussão empreendedora, visto que a primeira
proposta para os primeiros anos é o desenvolvimento
de uma Startup.
Curso Moda da Unidade Americana Campus Dom Bosco
Está sendo desenvolvida uma metodologia inovadora
voltada ao processo de desenvolvimento de produtos em
Moda, utilizando o sistema CAD/CAM (Audaces). Participam
do trabalho os docentes Me. Daniel Basso Polezi e
a Me. Maria Adelina Pereira. A ideia é desenvolver produtos
a partir de bases que sejam configuradas dentro do padrão
ABNT desde o início do processo criativo, tornando
o processo mais simples e produtivo.

