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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 do VI Fórum de
Autoavaliação da UnB que abordou o tema Avaliação e
Acessibilidade.
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 julho e setembro de 2019 a Faculdade de
Educação, a Faculdade de Educação Física, a Faculdade de Ciência
da Informação, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Instituto
de Química e a Faculdade UnB Gama. As visitas 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.

GLOBAL RANKING OD ACADEMIC SUBJECTS (GRAS) 2019
Mais uma vez a UnB é classificada entre as melhores do mundo em
um ranking internacional. Divulgado pela Universidade Jiao Tong de
Xangai, o Gras classificou a UnB como uma das 500 instituições de
ensino mais bem avaliadas em dez áreas de concentração.

VI FÓRUM DE AUTOAVALIAÇÃO DA UnB
O VI Fórum de Autoavaliação da UnB ocorreu no dia /10/2019 no
Auditório Dois Candangos da Faculdade de Educação. O evento
abordou o tema Avaliação e Acessibilidade e teve a participação de
membros da comunidade acadêmica de diferentes unidades,
acadêmicas e administrativas. O evento discutiu sobre avaliação e
acessibilidade na promoção da qualidade institucional,
acessibilidade na UnB além de momento artístico com
apresentação de alunos e docentes da Universidade.
AVALIAÇÃO DE CURSOS
Entre julho e setembro de 2019, a UnB recebeu avaliadores
externos para os cursos de Comunicação Social e Artes Cênicas –
conceito 5 e Artes Visuais – conceito 4. Para mais informações
sobre os resultados dos cursos, consulte a página do e-MEC ou
entre em contato pelo e-mail cpa@unb.br.
RANKING DA FOLHA
A UnB foi classificada como a nona melhor instituição de ensino
superior do país no Ranking da Folha (RUF) elaborado pelo jornal
Folha de São Paulo, um dos mais importantes do país. Mantendo a
posição de 2018, a UnB ampliou sua pontuação geral de
91,02(2018) para 91,21(2019), e isso se deveu ao quesito Pesquisa,
cujo salto foi de 37,75 para 38,18 pontos.
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Fonte: Secom/UnB.
Edição de 2019 do Global Ranking of Academic Subjects classifica UnB em quatro grandes
áreas, distribuídas em dez subáreas. Arte: Marcelo Jatobá/Secom UnB

THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS
A UnB é a oitava melhor instituição de ensino superior do Brasil – e
a quinta entre as federais –, de acordo com o ranking Times Higher
Education (THE), organização britânica que avalia a qualidade da
educação superior em todo o mundo. A Universidade registrou
melhora em quatro das cinco áreas consideradas pelo THE,
assegurando a mesma posição do ano anterior.
UNB ESTÁ ENTRE AS MELHORES DO MUNDO NA ÁREA DE ARTES E
HUMANIDADES
A Universidade de Brasília apareceu, pela segunda vez, na lista das
melhores instituições de ensino superior do mundo na área de
Artes e Humanidades. A classificação foi feita pelo Times Higher
Education (THE), organização britânica que avalia instituições em
nível global. A UnB figurou a partir da posição 401 e é a 5ª melhor
do país na área de Artes e Humanidades.

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.

