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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).

PROGRAMA AVALIAUnB
Pela primeira vez a Comissão Própria de Avaliação da UnB, em
parceria com a Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais,
realizaram os Seminários do Programa AvaliaUnB de maneira
remota, devido à pandemia do novo Coronavírus. O objetivo do
Programa é aproximar a CPA à comunidade acadêmica e
desenvolver ações de reflexão sobre os processos de avaliação. As
visitas são palco para a discussão de indicadores acadêmicos, dos
resultados dos processos de avaliação externa, que subsidiam a
construção de planos de melhoria, e dos estudos relacionados à
trajetória dos estudantes e à política de acompanhamento dos
egressos. Nesse novo formato o evento tem sido realizado por meio
do aplicativo Teams, do Office 365. Já foram realizados Seminários
na Faculdade de Ciência da Informação (FCI), na Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas
Públicas (FACE), no Centro de Excelência em Turismo (CET), no
Instituto de Ciência Política (IPOL), no Instituto de Psicologia e no
Instituto de Relações Internacionais (IREL).

Eixos 5 (Infraestrutura) e foi realizada de maneira inovadora, com a
coleta de informações por meio de formulário online, desenvolvido
no âmbito da própria Universidade, com leitura ótica QR-Code,
personalizado e disponibilizado para a participação de todas as
unidades acadêmicas e administrativas. Para acessar o Relatório
atual e os anteriores acesse o site: http://cpa.unb.br/

ACONTECEU
TIMES HIGHER EDUCATION (THE) WORLD RANKINGS 2021
Por mais um ano a Universidade de Brasília figurou como uma das
melhores instituições do país, de acordo com o Times Higher
Education (THE) 2021. A organização, uma das mais prestigiadas do
mundo para a avaliação da qualidade do educação superior, apontou
o avanço da UnB em todos os cinco indicadores considerados na
análise. A UnB ficou na nona posição entre as universidades
brasileiras.
Para saber mais veja a notícia completa no site da UnB.

CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA
A Consulta à Comunidade Acadêmica é realizada anualmente,
desde 2014. Em 2019, a pesquisa foi realizada, pela primeira vez,
por meio da plataforma questionarios.unb, e os dados foram
armazenados em servidor próprio da Universidade e tratados pela
Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais (DAI), vinculada ao
Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional
(DPO). A Consulta ficou aberta no período de novembro a dezembro
de 2019.
Este ano, pela primeira vez, os resultados da Consulta à
Comunidade Acadêmica 2019 são apresentados no formato global,
para a UnB, e segmentado por unidade acadêmica e administrativa.
Os relatórios segmentados são elaborados atendendo o critério de,
no mínimo, cinco respondentes por segmento, para evitar
identificação dos respondentes. O segmento que não atenda esse
critério não é descrito no documento. Os relatórios estão sendo
divulgados nos Seminários do Programa AvaliaUnB e
disponibilizados no site da CPA (cpa.unb.br) após cada visita. Após
a finalização dos Seminários previstos para 2020, de acordo com o
Plano de Autoavaliação, os relatórios segmentados de todas as
unidades também serão disponibilizados no site da CPA.

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Comissão
Própria
de
Avaliação (CPA) publicou
o Relatório Final de Autoavaliação Institucional 2020 - Ano Base
2019 (Triênio 2017 - 2019). Esse ano o foco do Relatório foi o
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TIMES HIGHER EDUCATION (THE) LATIN AMERICA RANKINGS
2020
UnB avança uma posição, da 15ª para a 14ª, na classificação feita
pela Times Higher Education (THE) Latin America, que reúne as
melhores instituições de educação superior da América Latina. A
UnB teve melhor pontuação em quatro dos cinco indicadores
avaliados pela organização, na comparação com o ano passado.
Para saber mais veja a matéria completa no site da UnB.

ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (ARWU)
A UnB subiu do intervalo entre a 12ª e a 14ª posições, em 2019, para
a faixa entre a 9ª e a 12ª posições, em 2020, na comparação com
instituições de educação superior brasileiras na classificação
realizada pelo ARWU. Na lista global a Universidade permaneceu na
mesma faixa – entre as 701 e as 800 melhores do mundo. O ranking
classifica as melhores instituições de educação superior do mundo
até a 1.000ª posição.
Para saber mais veja a matéria completa no site da UnB.

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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