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• 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). Na
UnB, foi instituída pela resolução do CONSUNI n. 31/2013 e é 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).
Nesta edição destacamos as últimas visitas do Programa AvaliaUnB e o
desempenho da UnB em Rankings nacionais e internacionais.
Programa AvaliaUnB
O Programa AvaliaUnB integra o Plano de Autoavaliação Institucional para
triênio 2017-2019. Seu objetivo é ampliar o contato da CPA com as
unidades acadêmicas da UnB e desenvolver ações de aproximação com a
gestão acadêmica. Nesta ação, a CPA realiza visitas programadas às
Faculdades e Institutos e apresenta o Relatório de autoavaliação
institucional, incluindo a reflexão sobre os indicadores acadêmicos, os
resultados dos processos de avaliação interna e externa para subsidiar a
construção de planos de melhoria e estudos relacionados ao perfil e
trajetória dos estudantes, além da política de acompanhamento dos
egressos. Entre agosto e outubro foram realizados encontros na
Faculdade de Saúde (FS), Faculdade de Medicina (FM), Instituto de
Geociência (IG), Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV),
Faculdade de Planaltina (FUP) e Faculdade de Ceilândia (FCE).
ACONTECEU

Em relação à avaliação dos cursos, de acordo com o RUF 2018, a UnB tem
27 cursos ocupando as dez primeiras posições. São eles: Relações
Internacionais (2°), Serviço Social (4°), Arquitetura e Urbanismo (5º),
Fisioterapia (5º), Matemática (5º), Nutrição (5º), Biologia (6º), Ciências
Contábeis (6º), Propaganda e Marketing (6º), Psicologia (6º), Engenharia
Civil (7º), Farmácia (7º), Geografia (7º), História (7º), Odontologia (7º),
Design e Artes Visuais (8º), Direito (8º), Letras (8º), Turismo (8º),
Administração (9º), Economia (9º), Educação Física (9º), Medicina (9º),
Pedagogia (9º), Computação (10º), Enfermagem (10º) e Engenharia
Elétrica (10º).
3° Seminário do Decanato de Pós-Graduação
Dia 1 de outubro teve inicio o 3º Seminário do Decanato de PósGraduação cuja temática é a Avaliação dos Programas de Pós-graduação.
Com atividades programadas para os dias 1, ,4, 8 e 19 de outubro, a ação
promove o debate entre a Administração, coordenadores e docentes dos
programas, esclarece mudanças e perspectivas gerais da avaliação da PósGraduação, além de ofertar oficinas específicas para as grandes áreas.
XVIII Semana Universitária

Ranking Times Higher Education (THE)
A UnB subiu posições nos Ranking THE. No THE América Latina, foi da 19ª
posição para a 16ª. Foram avaliadas 129 instituições de dez países do
continente. Já entre as instituições brasileira, a UnB foi classificada como
a 8ª melhor, subindo três posições em relação à última classificação.
Também houve avanço ao se considerar apenas as instituições federais de
ensino superior: da sétima para a quinta posição. Em relação ao ranking
global, a UnB manteve a mesma classificação de 2017, na faixa que
compreende as posições 801-1.000 do THE global.
Para o monitoramento da qualidade acadêmica, o THE considera 13
indicadores de desempenho, agrupados em cinco áreas: ensino (ambiente
de aprendizagem); pesquisa (volume da produção, renda com pesquisa e
reputação); citações (influência da pesquisa); perspectiva internacional
(pessoal, estudantes e pesquisa); e renda com a indústria (transferência
de conhecimento).
Ranking Universitário Folha (RUF)
O Ranking Universitário Folha (RUF) classificou a Universidade de Brasília
como a nona melhor instituição de ensino superior do Brasil. A UnB
manteve a mesma posição em relação ao ano passado, com melhorias nas
notas relativas a quatro dos cinco indicadores considerados pelo RUF:
Ensino, Pesquisa, Mercado e Internacionalização.
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Para marcar a tradicional semana de atividades acadêmicas, científicas e
culturais, o Decanato de Extensão (DEX) realizou entre os dias 24 e 28 de
setembro, a XVIII Semana Universitária (SemUni). A temática desta edição
foi Somar ideias, integrar vidas. Foram realizadas mais de 600 palestras,
oficinas, cursos, minicursos, rodas de conversa, cinedebates, workshops,
exposições e mostras, incluindo a tradicional Mostra de Cursos, a Mostra
Pibex e o 24º Congresso de Iniciação Científica da UnB – 15º do Distrito
Federal.
No encerramento da ação, foram destacados os esforços e desafios da
UnB para se internacionalizar e ampliar cooperação acadêmica com
instituições da região. Interessados em refletir sobre os potenciais de
interação da UnB com países latino-americanos, reuniram-se no auditório
do Memorial Darcy Ribeiro para participar do debate Integrar
universidades na América Latina: os desafios da internacionalização ao
sul. O título do tema escolhido para o encerramento alude aos próximos
passos a serem dados pela Universidade em busca de ampliar sua atuação
acadêmica em nível global, inclusive no que se refere à extensão
universitária.
Você trabalha com algum tema relacionado à avaliação da educação
superior? Caso deseje disponibilizar seu trabalho no site da CPA, envie um
e-mail para cpa@unb.br
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