
 

 

• O que é a CPA? 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi instituída pela Lei nº 10.861/2004, que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). É a 
comissão responsável por coordenar os processos de avaliação interna das Instituições de Ensino Superior e pelo fornecimento de informações solicitadas 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

QUAIS SÃO OS PROJETOS DA CPA? 
 
Nesta edição destacamos o Projeto CPA Itinerante. 
 
• CPA Itinerante: primeiras visitas 
Nos meses de junho e julho, a CPA realizou as primeiras visitas do Projeto 
CPA Itinerante aos cursos de Administração e Ciências Contábeis. O 
objetivo da ação é ampliar o contato da CPA com as unidades acadêmicas 
da Instituição. Durante a visita, a comissão apresenta um estudo 
relacionado à unidade acadêmica, contendo indicadores de avaliação, tais 
como: pesquisa de evasão, retenção e egressos (área de atuação do 
egresso, empregabilidade no setor formal, rendimentos dos recém-
formados, rendimento dos egressos com mais de cinco anos de atuação 
no mercado e localização geográfica).  
As reuniões são realizadas, preferencialmente, com a presença dos 
coordenadores e do Núcleo Docente Estruturante dos cursos e podem ser 
solicitadas pelo email cpa@unb.br. 
Para mais informações sobre a CPA Itinerante, acesse www.cpa.unb.br. 
 
 
• Resultados da Consulta à Comunidade Universitária 2016 
Parte importante do processo de autoavaliação é ouvir professores, 
alunos e técnico-administrativos a respeito de questões essenciais à 
Universidade.  A partir desse entendimento, a CPA UnB realiza 
anualmente a Consulta à Comunidade Universitária.  
Em 2016, a iniciativa contou com a participação de 1.465 pessoas, sendo 
364 docentes, 407 técnicos administrativos e 694 alunos. Cada segmento 
respondeu a um questionário específico a respeito de temas como ensino, 
serviços prestados, infraestrutura, planejamento estratégico, ações de 
capacitação, além de uma questão aberta com objetivo de colher 
sugestões da para melhorias no funcionamento da UnB. 
Os resultados da Consulta estão disponibilizados no site da CPA. 
 
ACONTECEU 
 
• Painel de Indicadores  
Foi lançado em julho pela equipe do Decanato de Planejamento e 
Orçamento (DPO), o Painel de Indicadores. Trata-se de uma ferramenta 
de monitoramento e avaliação que apresenta, de forma objetiva e 
compilada, os principais dados acadêmicos e de gestão da UnB ao longo 
dos últimos anos.  
Com 36 indicadores, a ferramenta é interativa, o que permite ao usuário 
pesquisar por curso, campus e obter dados de diferentes anos. Há 
informações sobre notas em avaliações externas, rankings, taxa de 
evasão, número de estudantes matriculados e formados por curso e 
unidade, entre outros. Na área de gestão é possível consultar, por 

exemplo, custo aluno por unidade, número de refeições servidas por 
campi, bem como o montante de investimentos em tecnologias de 
informação e comunicação e a quantidade de ordens de serviço atendidas 
pela Prefeitura dos Campi.   
Espera-se que a nova ferramenta auxilie gestores na tomada de decisão e 
garanta maior transparência à comunidade acadêmica e à sociedade. O 
painel está disponível para download 
em www.dpo.unb.br/painel_de_indicadores.php. 
 
• Censo da Universidade de Brasília 
Em agosto de 2016 as universidades federais brasileiras finalizaram o 
Censo da Educação Superior referente ao ano de 2015. Conforme o 
Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, o Censo reúne  os dados oficiais 
da instituição sobre cursos de graduação, vagas oferecidas, inscritos, 
matriculados, ingressantes e concluintes, além de informações sobre 
docentes, técnico-administrativos e infraestrutura.  
 O Censo também representa a principal base de dados na qual o MEC se 
baseia para realizar a repartição orçamentária entre as IFES.  
 
Para acessar as informações do Censo UnB 2015, visite: 
http://www.dpo.unb.br/dados_institucional.php 
 
 
• Esclarecimento sobre Queda no Ranking da Quacquarelli 

Symonds (QS). 
A UnB apareceu entre as posições 601 e 650 em ranking anual divulgado 
pela companhia britânica Quacquarelli Symonds (QS), o que representa 
uma queda de muitas posições em relação ao último ano, no qual a 
Universidade ficou entre as 500 melhores do mundo. 
Conforme nota da Administração, ocorreu uma falha interna no 
processamento e repasse de dados para o World University Rankings 
2016/2017, empresa britânica responsável pela avaliação das principais 
instituições de ensino superior do mundo.  De forma equivocada, a UnB 
teria enviado um relatório preliminar com os dados incompletos, 
comprometendo e prejudicando a avaliação da instituição. Ao que tudo 
indica, os dados considerados pelo ranking da QS não refletem a realidade 
e a qualidade da UnB . 
 
  A nota completa pode ser acessada em: 
 <http://www.noticias.unb.br/publicacoes/69-informe/929-unb-cai-em-
ranking-mundial> 
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