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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).

QUAIS SÃO OS PROJETOS DA CPA?

ACONTECEU

Nesta edição destacamos o Plano de Autoavaliação da Universidade de
Brasília, que norteará as ações da CPA de 2017 a 2019.

Avaliação externa

Plano de Autoavaliação da Universidade de Brasília
Entre os meses de maio e junho, a CPA trabalhou na elaboração do novo
Plano de Autoavaliação da Universidade de Brasília, com o objetivo de
criar um instrumento de gestão e de consolidar a cultura da avaliação
com a participação da comunidade universitária.
O Plano resgata um histórico da avaliação realizada na UnB e os
fundamentos legais e teóricos para uma autoavaliação que contemple
tanto os objetivos de autoconhecimento que permitam os necessários
avanços e ajustes nos rumos da UnB, quanto os objetivos traçados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), em conformidade com as diretrizes do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
A proposta metodológica definida segue o ciclo avaliativo do Sinaes para
o triênio 2017-2019. Espera-se que, ao final de três anos, todas as metas
tenham sido alcançadas e que a execução deste Plano contribua para
melhorias nos diversos aspectos contemplados, fortalecendo a UnB como
instituição e estreitando os canais de interação de todos os segmentos
que compõem a comunidade universitária.

Entre abril e junho de 2017, a UnB recebeu três comissões de avaliação
externa do INEP e foram avaliados dois cursos de graduação: Agronomia e
Enfermagem.
O curso de Agronomia recebeu o conceito 4 na avaliação. O curso de
Enfermagem recebeu o conceito 5. Para mais informações sobre os
resultados dos cursos, consulte a página do e-MEC.
Elaboração do PDI
O Planejamento Institucional da UnB para o período de 2018-2022 está
em processo de elaboração com previsão de conclusão no ano de
2017. Em maio a Administração Superior definiu os elementos que
compõem o mapa estratégico - uma síntese do Planejamento Institucional
em uma única imagem, elencando as estratégias da instituição.
Neste trimestre iniciaram-se as atividades com as unidades DEG, DPO,
DEX, GRE, SOC, CPAD e AUD.
Em todas as etapas estão previstas ações de participação e discussão com
os diversos segmentos da comunidade universitária. Fique por dentro e
participe! www.planejamentodpo.unb.br
Rankings

Regimento da Comissão Própria de Avaliação da UnB

QS World University Rankings

A CPA da UnB iniciou nesse trimestre a proposição do seu novo
regimento. O texto foi objeto de reflexão por parte da Comissão que
conseguiu fechar a proposta. Organização, mandato de membros, o
processo de autoavaliação e o funcionamento são alguns dos temas
abordados pelo novo regimento.

Na avaliação do QS World University Rankings® 2017/18 a UnB continua a
ser a mais bem avaliada do Centro-Oeste, figurando entre as posições
651-700 melhores do mundo. Entre as instituições nacionais que estão na
lista da QS, a UnB permanece em 10º lugar. De acordo com o ranking, a
UnB está entre as 2,5% melhores Universidades do mundo. Os índices
com melhor avaliação foram reputação acadêmica e reputação dos
empregadores.

Divulgação do Sumário Executivo do Relatório de Autoavaliação

Times Higher Education (THE)

Em junho foi divulgado o Sumário Executivo do Relatório de
Autoavaliação. Trata-se de um documento consolidado de resultados e
informações importantes extraídas do Relatório de Autoavaliação
Institucional 2016.
O Sumário está disponível no site do DPO/UnB (http://www.dpo.unb.br)

A Universidade de Brasília está na 19ª posição do Times Higher Education
(THE) América Latina 2017. O THE é o centro de pesquisa britânico que se
dedica a avaliar universidades do mundo. Esta é a primeira vez que a UnB
aparece na edição latino-americana do ranking.
A UnB figurou ainda como a 12ª melhor do Brasil e sétima entre as IFES
do país. Ainda entre as federais, a UnB ficou em quarto lugar no quesito
pesquisa e em sétimo, em ensino.
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