Outubro / Novembro/ Dezembro - 2019

Comissão Própria de Avaliação
cpa.unb.br/
e-mail cpa@unb.br
telefone (61) 3107 0213
Ano 5 Número 15

• 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 o início da Consulta à Comunidade
Acadêmica 2019.
CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA 2019
Está aberta, desde o dia 21 de outubro, a Consulta à Comunidade
Acadêmica 2019, instrumento que integra o processo de
autoavaliação da UnB. A Consulta permite que a CPA analise a
situação atual da Universidade e volte sua atenção para os aspectos
percebidos como críticos pela comunidade, recomendando para a
administração da UnB as melhorias necessárias.

AVALIAÇÃO DO VI FÓRUM DE AUTOAVALIAÇÃO DA UnB
O VI Fórum de Autoavaliação da UnB ocorreu no dia 08/10/2019 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. A avaliação do evento foi enviada aos
participantes por e-mail. A avaliação do fórum questiona acerca da
qualidade das mesas e palestras e levanta sugestões de temas para
as próximas edições.

Consulta
à
Comunidade
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Professores
http://questionarios.unb.br/index.php/892913Aos

-

Os participantes do Fórum de Avaliação da UnB 2019 têm, até o dia
31 de dezembro de 2019 para avaliar o evento e sugerir melhorias e
temas para as próximas edições.
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-

UNB É DESTAQUE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA E
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NO THE 2020

Participe!

Estudantes

Consulta à Comunidade Acadêmica: Técnico-administrativos http://questionarios.unb.br/index.php/389658
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 outubro e dezembro de 2019 o Instituto de
Ciências Humanas e o Instituto de Ciências Exatas, fechando assim a
programação de visitas agendadas para 2019. 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.

A Universidade de Brasília apareceu, pelo segundo ano consecutivo,
em um ranking internacional que destaca as instituições com
melhor desempenho nas áreas de Engenharia e Tecnologia e
Ciência da Computação. A classificação foi feita pelo Times Higher
Education (THE) 2020, a partir dos mesmos critérios utilizados para
a avaliação global, calibrados por área de conhecimento. Ciência da
Computação está na faixa a partir da posição 601 e Engenharia e
Tecnologia, 801.
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.

Os participantes do Programa Avalia UnB 2019 têm, até o dia 31 de
dezembro de 2019 para avaliar o evento e sugerir melhorias para as
próximas edições.
AVALIAÇÃO DE CURSOS
Entre outubro e dezembro de 2019, a UnB recebeu avaliadores
externos para o curso de Biotecnologia, que recebeu conceito 5.
Para mais informações sobre os resultados dos cursos, consulte a
página do e-MEC ou entre em contato pelo e-mail cpa@unb.br.
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