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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 visitas do Programa Avalia UnB e a
definição do próximo Fórum de Autoavaliação da CPA.
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 visitou entre abril e junho de 2019 o Instituto de Letras, a
Faculdade de Tecnologia, o Instituto de Artes e o Instituto de Ciências
Biológicas. As visitas programadas às faculdades e institutos são
palco para a discussão de indicadores acadêmicos, dos resultados
dos processos de avaliação externa para subsidiar a construção de
planos de melhoria e dos estudos relacionados à trajetória dos
estudantes e à política de acompanhamento dos egressos.
FÓRUM DE AUTOAVALIAÇÃO DA UNB 2019
A CPA está trabalhando na programação do próximo fórum de
autoavaliação da UnB. O evento acontecerá na primeira quinzena de
outubro de 2019 e o tema será Acessibilidade. A CPA conta com a
participação da comunidade acadêmica nesse importante momento
de reflexão sobre um tema tão relevante para a Universidade.
ACESSOS À PÁGINA DA CPA
O site da CPA (http://www.cpa.unb.br/) tem sido bastante acessado.
Entre maio e junho de 2019 foram mais de sete mil acessos, sendo
uma média de 130 acessos diários. A CPA convida a toda comunidade
a conhecer o trabalho desenvolvido na avaliação, que pode ser
visualizado a partir dos documentos disponíveis na página da CPA,
como perfil de estudantes dos cursos, perfil de egressos, resultados
da consulta à comunidade acadêmica, dentre outros.
ACONTECEU
AVALIAÇÃO DE CURSOS
Entre abril e junho de 2019, a UnB recebeu avaliadores externos para
o curso de Biblioteconomia, que recebeu o conceito 5. Para mais
informações sobre os resultados dos cursos, consulte a página do eMEC ou entre em contato pelo e-mail cpa@unb.br.
LEIDEN RANKING 2019
O Leiden Ranking 2019 foi publicado e a UnB é a 12ª melhor do Brasil.
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Leiden University, o ranking mede o desempenho científico de mais
de 950 grandes universidades do mundo, usando um sofisticado
conjunto de indicadores bibliométricos. Ele é apresentado através de
uma interface de site intuitiva e fácil de usar, que pode ser acessada
no site: http://www.leidenranking.com/. O CWTS toma muito
cuidado ao fornecer classificações precisas, limpando
completamente os dados de endereço, unificando os nomes dos
institutos e garantindo a integridade da produção científica.
Times Higher Education (THE) - América Latina
A Universidade de Brasília avançou uma posição no ranking das
melhores instituições de ensino superior da América Latina, no Times
Higher Education (THE). O resultado, divulgado em junho, coloca a
UnB como a 15ª mais bem-conceituada da região. No ano passado, a
instituição estava na 16ª colocação e, há dois anos, na 19ª. O salto
da UnB no THE América Latina nos últimos anos pode ser
considerado multifatorial, uma vez que a instituição obteve notas
progressivamente melhores em todas as áreas consideradas no
ranking.
O 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.
QS World University Rankings
Na avaliação do QS World University Rankings® 2020 a UnB figura
entre as posições 801-1000 melhores do mundo e entre as posições
151-200 por área do conhecimento. Entre as instituições latinoamericanas, a UnB ficou em 27º lugar e na 70ª posição entre os
BRICS.

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 com o trabalho anexo ou o link
para o mesmo.
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Entre no site http://www.cpa.unb.br/ para saber mais informações sobre as
ações desenvolvidas pela CPA.

