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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 a realização da Consulta à Comunidade
Acadêmica da UnB.
CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA
A Comissão de Própria de Avaliação (CPA) e o Decanato de Planejamento,
Orçamento e Avaliação Institucional, por meio da Diretoria de Avaliação e
Informações Gerenciais (DAI/DPO), convida os discentes, docentes e
servidores técnico-administrativos a responderem o Formulário de
Autoavaliação da UnB 2018. Os resultados da Consulta, além de subsidiar
o Relatório de Autoavaliação da UnB, é uma das ferramentas utilizadas
pela gestão da UnB para priorizar ações, dar suporte para a avaliação
externa realizada pelo MEC e são divulgados em todos os cursos.
A sua participação é muito importante para a UnB!
Link para acesso aos questionários:
Discente: https://goo.gl/forms/zOJo0fppT8ggJ1Ee2
Docente: https://goo.gl/forms/8GGQDF7GhdxsyLPI2
Técnico Administrativo: https://goo.gl/forms/jqufsSgyuJhYcgJ02
Os resultados da Consulta são utilizados para identificar oportunidades de
crescimento da Instituição e serão disponibilizados no Relatório de
Autoavaliação 2018 que será publicado em março de 2019.
RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL
Em julho de 2018, a UnB iniciou o processo de recredenciamento
institucional, requisito legal para a Universidade oferecer cursos em nível
superior e para definir a categoria na qual a UnB se enquadra. O processo
se iniciou com a apresentação de informações pela Instituição ao
Ministério da Educação (MEC), por meio do Sistema e-MEC. Agora, a
Universidade se prepara para a avaliação in loco.
No processo de recredenciamento, os eixos planejamento e avaliação
institucional; desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas;
políticas de gestão; e infraestrutura são avaliados. Uma nota que varia
entre 1 e 5 é concedida para cada um desses eixos. No relatório técnico
final da avaliação, os avaliadores apresentarão os pontos a serem
melhorados e os pontos positivos e fortes da Instituição, além da nota
geral que a universidade recebe, chamada de Conceito Institucional (CI),
uma média aritmética de cada eixo.

ACONTECEU
RANKING TIMES HIGHER EDUCATION (THE) 2019
A UnB figura entre as mil melhores instituições de ensino superior do
mundo, de acordo com o THE. A lista, divulgada em setembro, demonstra
o avanço da UnB entre as universidades brasileiras, subindo de 11º para
8º lugar no ranking. Entre as instituições federais de ensino superior, a
Universidade passou da sétima para a quinta posição.
V FÓRUM DE AVALIAÇÃO DA UNB
No dia 13/11/2018, aconteceu a quinta edição do Fórum de Avaliação da
UnB. O evento constitui ação do programa AvaliaUnB com vistas a
sensibilizar a comunidade acadêmica para participar do processo de
autoavaliação da UnB, coletando sugestões e feedbacks sobre a
participação na vida universitária. Nesta edição foram tratados temas
relacionados aos avanços e desafios na avaliação institucional e diálogos
sobre autoavaliação e resultados de estudos temáticos realizados na UnB.
1º Simpósio da Universidade de Brasília sobre Evasão e Retenção nos
Cursos de Graduação
No dia 13 de novembro de 2018 o Decanato de Planejamento, Orçamento
e Avaliação Institucional (DPO) e o Decanato de Ensino de Graduação
(DEG) realizaram o 1º Simpósio da Universidade de Brasília sobre Evasão e
Retenção nos Cursos de Graduação, no auditório Verde da FACE
(Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de
Políticas Públicas).
Com o objetivo de apresentar dados, debater causas e formas de combate
à evasão e retenção, foi apresentado um panorama geral da UnB, e
relatórios específicos sobre a realidade dos cursos foram fornecidos aos
Diretores e Coordenadores presentes.
ÍNDICE GERAL DE CURSOS (IGC)
Em 18/12/2018, foram divulgados os Indicadores de Qualidade da
Educação Superior relativos a 2017 (Conceito Enade, CPC e IGC). A UnB
manteve o resultado anterior, ficando com nota máxima (5) no IGC. Além
do IGC, o Inep divulgou também o Conceito Preliminar de Curso (CPC) da
Graduação, nas áreas de Exatas, licenciaturas e afins. Dos 56 cursos
considerados neste ciclo, 66% obtiveram nota 4 no CPC. O indicador
considera o rendimento dos alunos no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade) do ano anterior e variáveis como a formação do
corpo docente, a infraestrutura e os recursos pedagógicos.

A colaboração de todos é fundamental para uma excelente avaliação da
Universidade de Brasília.
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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