
 

 

• 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 a adesão da comunidade à consulta que avalia a 
qualidade da instituição. 

Consulta à Comunidade 

A Consulta à Comunidade Acadêmica foi realizada entre janeiro e 
fevereiro de 2017, contando com a participação de 3.051 discentes, 465 
docentes e 480 técnico-administrativos. Houve um avanço de 
aproximadamente 170% em relação às respostas do ano de 2016. Isso se 
deu devido à maior sensibilização da comunidade, alcançada, 
principalmente, por meio da disponibilização da consulta no domínio do 
MatriculaWeb (matriculaweb.unb.br).  

A devolutiva à comunidade, além de atender às orientações estabelecidas 
pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
auxiliará a gestão na definição das políticas institucionais. 

Entrega do Relatório de autoavaliação 

Ao final do mês de março foi entregue ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – o Relatório de 
Autoavaliação 2016.  

O Relatório foi entregue na versão integral, englobando as principais 
realizações da CPA no ano de 2016 e descrevendo o novo plano de 
autoavaliação da UnB para o triênio 2017-2019. 

ACONTECEU 

UnB entre as onze melhores do país 

Em 2017, o resultado da avaliação divulgado pelo MEC coloca a UnB entre 
as onze melhores instituições de educação superior do país. Com este 
resultado, a UnB alcança, mais uma vez, o valor máximo do Índice Geral 
de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), Conceito 5.  

Foi divulgado também o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito 
obtido no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) que, 
em 2015 avaliou os cursos de graduação de Administração, Administração 
Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, 
Secretariado Executivo, Teologia e Turismo. Além dos cursos tecnológicos 
de comércio exterior, design de interiores, moda, gráfico, gastronomia, de 
gestão comercial, qualidade, recursos humanos, financeira, pública, 

logística, marketing e processos gerenciais. Todos os 14 cursos avaliados 
tiveram resultados satisfatórios, sendo que 93% com nota máxima no 
Enade, Conceito 5 e CPC 4. 

Ranking 

Na avaliação da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) a UnB 
figura entre as 650 melhores do mundo. Publicado anualmente, o 
levantamento de 2016-2017 classificou a UnB como a 9ª da América 
Latina e 51ª entre os países do BRICS.  

Avaliação externa 

Entre janeiro e março de 2017 a UnB recebeu três comissões externas de 
avaliação e foram avaliados três cursos de graduação: Engenharia 
Química, Fonoaudiologia e Gestão Ambiental. 

Os cursos de Engenharia Química e Fonoaudiologia receberam o conceito 
4 na avaliação. Para mais informações sobre os resultados dos cursos, 
consulte do e-MEC. 

UnB Alerta 

Em março de 2017, foi disponibilizado o aplicativo UnB Alerta, que tem 
por objetivo facilitar a comunicação entre os estudantes da Universidade 
de Brasília e a vigilância da Universidade.  

De modo simples, a comunidade pode informar sobre incidentes nos 
prédios e estacionamentos, acessando o aplicativo ou pela via web 
(https://unbalerta.unb.br/). 
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