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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).

ATIVIDADES DA CPA

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) GOLDEN AGE

Nesse período de trabalho remoto na UnB, a CPA tem se reunido
mensalmente e tem tratado sobre a finalização do Relatório de
Autoavaliação Institucional 2019, o Programa Avalia UnB, o Fórum
de Avaliação da UnB 2020 e o acompanhamento das ações
relacionadas à pandemia global enfrentada atualmente. A CPA tem
realizado as reuniões utilizando o aplicativo Teams do Office 365,
pacote disponibilizado pela parceria da UnB com a Microsoft para a
comunidade acadêmica. As reuniões remotas são um espaço
importante de continuidade dos trabalhos e integração para o
momento que estamos vivendo.

A UnB melhorou sua classificação no THE Golden Age, que reúne
as mais bem conceituadas instituições de ensino superior criadas
entre os anos de 1945 e 1967, a chamada "época de ouro" da
educação. A Universidade passou da faixa entre 151-200 para a
faixa de 101-150 no THE Golden Age de 2020. Com o resultado, a
UnB é a terceira melhor universidade do país e a segunda entre as
federais no THE Golden Age.
A UnB melhorou em quatro das cinco áreas avaliadas pelo ranking:
Ensino, Pesquisa, Citações e Panorama Internacional e foi a melhor
em Pesquisa e Panorama Internacional entre as federais.
Para saber mais veja a notícia completa no site da UnB.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (RAI)
O Relatório de Autoavaliação Institucional 2020 (Ano Base 2019)
ainda não foi postado em consequência à pandemia causada pelo
Coronavírus COVID-19. O Ministério da Educação adiou o prazo de
postagem do Relatório no Sistema e-MEC e a CPA aguarda a
abertura do sistema para postagem.

CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS (CWUR)
Na avaliação do CWUR 2020-2021 a UnB é a 14ª melhor do Brasil e
a 845º do mundo. Nesse ranking são avaliadas 2 mil universidades
de todo o mundo. O CWUR avalia os seguintes dados: qualidade da
educação; emprego de ex-alunos; qualidade do corpo docente e
desempenho da pesquisa.

PROGRAMA AVALIA UNB
Neste primeiro semestre a CPA decidiu por não realizar os
seminários do Programa Avalia UnB devido à suspensão das
atividades presenciais e retomará quando houver a possibilidade de
participação efetiva de todos os segmentos da comunidade
acadêmica, alunos, docentes e técnicos. As informações do
Programa Avalia UnB continuam sendo solicitadas pelas unidades
acadêmicas e permanecem sendo atendidas pela CPA.

O CWUR é uma agência de consultoria na área de assessoria
política e estratégica, voltada para governos e universidades. O
primeiro ranking acadêmico foi divulgado em 2012 com as cem
melhores universidades de todo o mundo. Em 2014, ele foi
expandido para as mil mais bem avaliadas. A agência está sediada
nos Emirados Árabes Unidos desde 2016.

ACESSOS À PÁGINA DA CPA
ACONTECEU

QS World University Rankings
A Universidade de Brasília (UnB) está entre as 10 melhores
universidades brasileiras de acordo com o QS World University
Rankings, avaliação externa realizada pela QS Quacquarelli
Symonds. A instituição subiu 2 posições em relação à última
divulgação ocupando o 10° lugar esse ano. Já na colocação mundial
a UnB permanece a faixa 801-1000. Entre as instituições latinoamericanas, a UnB ficou em 29°. No ranking são avaliados
indicadores como reputação acadêmica, reputação entre
empregadores, citações e presença de estudantes e professores
internacionais.

O site da CPA (http://www.cpa.unb.br/) teve uma queda no acesso
entre os meses de maio e junho de 2020 comparado ao ano
passado, foram menos de 600 acessos. 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.

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.

Para saber mais veja a notícia completa no site da UnB.
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