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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 nota 5(cinco) no Recredenciamento
Institucional da UnB.
RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL
A Universidade de Brasília foi avaliada com a nota máxima – conceito
5 – no Recredenciamento Institucional realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), ocorrido
em março de 2020.
A UnB está trabalhando no processo de Recredenciamento
Institucional desde julho de 2018, quando iniciou o preenchimento,
no sistema e-MEC, das informações relativas ao recredenciamento.
Foram dois anos de trabalho intenso, no qual a comunidade
acadêmica, docentes, discentes, técnico-administrativos e gestores
estiveram debruçados sobre o processo que culminou com a visita
in loco realizada na primeira semana de março de 2020.
Dos 48 itens do instrumento de Recredenciamento Institucional do
Inep, a UnB recebeu nota máxima em 45. Esse resultado, segundo
a reitora Márcia Abrahão em entrevista à Secom, comprova a
excelência acadêmica e administrativa da Universidade no serviço
que presta à sociedade, que nos financia.

CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA 2019
A consulta acadêmica à comunidade universitária foi processada e
compilada no primeiro trimestre de 2020 e o resultado estará
disponível no início de abril no Relatório de Autoavaliação
Institucional 2020 que pode ser lido no site da CPA.
Nesta edição da Consulta, o número de alunos que participaram da
pesquisa cresceu 143% em relação a 2019. A CPA agradece a
participação crescente da comunidade acadêmica!!!!!
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020
A CPA da UnB concluiu em março a última edição do Relatório de
Autoavaliação Institucional (2020), que está disponível no site da
CPA. O relatório, conforme previsto no Plano de Autoavaliação 20172019, aprofundou o estudo do eixo 5 – Infraestrutura Física e é o
último Relatório do triênio 2017-2019.
ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2019
O Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
(DPO) disponibilizou a versão mais recente do Anuário Estatístico
2019. O anuário consolida informações sobre a Universidade de
Brasília como graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão ações
comunitárias recursos humanos e orçamento. Esse documento
retrata a evolução da instituição num período de 5 anos.
O Anuário Estatístico 2019 pode ser acessada a partir da página do
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institiucional –
DPO.
UNB É DESTAQUE NO THE EMERGING ECONOMIES 2020

Cinco eixos foram avaliados, resultando no conceito máximo à instituição. Arte: Igor
Outeiral/Secom UnB

O conceito 5 é uma vitória para a toda a comunidade da UnB e,
também para a CPA, que conduz os processos de avaliação na
Universidade e, como tal, participou ativamente do exitoso trabalho.
PARABÉNS A TODA COMUNIDADE PELO
COMPROMETIMENTO E ESFORÇO COLETIVO QUE
RESULTARAM NESSA BRILHANTE AVALIAÇÃO! A UNB É
RESULTADO DA EXCELÊNCIA DOS ALUNOS, PROFESSORES
E TÉCNICOS QUE COMPÕE A UNIVERSIDADE!
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A Universidade de Brasília apareceu mais uma vez no ranking das
melhores instituições de ensino superior de países em
desenvolvimento.
A classificação foi feita pelo Times Higher
Education (THE) Emerging economies 2020. Considerando o
desempenho das instituições brasileiras, a UnB tem uma trajetória
ascendente, saindo de 11º em 2018 para 9ª colocação em 2020. Seu
desempenho global se manteve estável, mantendo-se na faixa de
desempenho entre 201-250.
O THE Emerging Economies considera o desempenho das
instituições em ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e
internacionalização.
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.

