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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 entrega do Relatório de Autoavaliação
Institucional da UnB e a finalização do Censo da Educação Superior.
RESULTADOS DA CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA
A Consulta à Comunidade Acadêmica foi realizada no período de
26/11/2018 a 01/02/2019 e obteve resposta de 1.940 discentes (número
67% maior que do ano anterior), 792 docentes (número 73% maior que o
do ano anterior) e 821 técnicos (número 84% maior que o do ano
anterior), totalizando 3.553 respondentes. Os resultados da consulta
podem ser visualizados no site da CPA www.cpa.unb.br.
Os resultados da Consulta são utilizados para identificar oportunidades de
crescimento da Instituição bem como na detecção de falhas e
possibilidades de correções.
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Comissão Própria de Avaliação da UnB entregou ao final de março o
Relatório de Autoavaliação Institucional da UnB, como exigência do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. O Relatório,
em sua versão integral fechou o ciclo 2017-2019, perfazendo os cinco
eixos de avaliação: Planejamento Institucional, Desenvolvimento
Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura
Física. O Relatório pode ser visualizados na íntegra no site da CPA
www.cpa.unb.br.
PROGRAMA AVALIA UnB
Com o objetivo de aproximar a CPA da UnB às unidades acadêmicas e
desenvolver ações de reflexão sobre os processos de avaliação, a CPA
iniciará, em maio, as visitas do Programa Avalia UnB. Neste projeto, a CPA
realiza visitas programadas às faculdades e institutos e discute os
indicadores acadêmicos, os resultados dos processos de avaliação externa
para subsidiar a construção de planos de melhoria e estudos relacionados
à trajetória dos estudantes e à política de acompanhamento dos egressos.
Em 2019, serão visitadas 15 unidades, e as primeiras a serem visitadas
serão o Instituto de Letras e a Faculdade de Tecnologia.

CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
O Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO)
por meio da Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais (DAI)
finalizou o Censo da Educação Superior, cumprindo assim, com
importante exigência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no que tange à coleta de informações
acerca das instituições de ensino superior, tais como: cursos de
graduação, vagas, matrículas, ingressantes, concluintes, docentes etc.
Essas informações são úteis à comunidade acadêmica e à sociedade em
geral.
WEBOMETRICS RANKINGS OF WORLD UNIVERSITIES
A Universidade de Brasília subiu na classificação do Webometrics Ranking
of World Universities, avaliação que mede o desempenho de
universidades por presença e impacto na internet. A instituição ocupa
agora o 9º lugar em âmbito nacional, o 14º na América Latina e o 594º no
mundo. O levantamento avaliou mais de 28 mil instituições de ensino
superior, classificando-as até a posição 11.999.
Os dados revelam melhor desempenho da UnB em relação a 2018: da
637ª posição global, a instituição subiu para a 594ª posição. Isso faz com
que a Universidade figure entre os 5% mais bem avaliados do mundo, de
acordo com o estudo. No rol da América Latina, a UnB subiu de 16ª para
14ª colocada, do total de 3.696 posições. Isso significa estar entre o 1% de
instituições latinas mais bem classificadas no ranking.
WEBOMETRICS RANKINGS OF WORLD UNIVERSITIES
A Universidade de Brasília figura, pela segunda vez consecutiva, na lista
das melhores instituições de ensino superior de países emergentes,
em ranking internacional elaborado pela consultoria britânica Times
Higher Education (THE). A UnB aparece na faixa entre as posições 201-250
no THE Emerging Economies 2019. A organização avaliou 442
universidades de 43 países.

AVALIAÇÃO DE CURSOS

THE considera 13 indicadores de desempenho, divididos em cinco áreas:
citações, renda proveniente da relação com a indústria,
internacionalização, pesquisa e ensino. São os mesmos aspectos avaliados
no ranking global, mas calibrados a partir das especificidades dos países
do BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) e de outras regiões do globo em
desenvolvimento. No Brasil, 36 universidades apareceram na listagem.

Entre janeiro e abril de 2019, a UnB recebeu avaliadores externos para os
cursos de Estatística (conceito 4), LIBRAS (conceito 5) e Ciências
Ambientais (aguardando resultado).

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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