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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). É a comissão 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?

Nesta edição destacamos a finalização da Consulta à Comunidade e
do Relatório de Autoavaliação.

• Consulta à Comunidade
Entre os dias 15 de janeiro e 15 de março, foi realizada mais uma
edição da Consulta à Comunidade Universitária. Esse trabalho representa uma importante fonte de dados para a avaliação da Universidade e são avaliados anualmente aspectos relacionados à infraestrutura, serviços da biblioteca, capacitação, ouvidoria, meios
de comunicação e gestão universitária.
No total, foram obtidas 1.435 respostas dentre discentes, docentes
e técnico-administrativos. Os resultados podem ser consultados no
Relatório de Autoavaliação referente ano de 2015 e também no site
da CPA UnB.

• Relatório de Autoavaliação
O Relatório de Autoavaliação da UnB 2015 tem a finalidade de apresentar, à comunidade Universitária, ao Ministério da Educação e a
todos os interessados, o relato e a avaliação das principais ações e
projetos executados na Universidade e as potencialidades e dificuldades identificadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) em
2015, assim como as propostas de ações continuadas para 2016.

Foi elaborado com base nas dez dimensões previstas no Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído
pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e organizado em cinco
eixos, conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n. 65.

Aos que desejarem consultá-lo, basta acessar o site da CPA a partir
do dia 31 de março, data da entrega do Relatório de Autoavaliação
ao INEP.
ACONTECEU

• Segurança receberá denúncias pelo Whatsapp
Neste mês de março, a comunidade acadêmica passou a ter mais
um serviço relacionado à segurança na UnB. Agora é possível enviar
mensagens, fotos, vídeos e áudios pelo aplicativo Whatsapp com
ocorrências no campus Darcy Ribeiro. A ideia é agilizar o atendimento às situações adversas da Universidade.
Há funcionários escalados para trabalhar por turnos de forma que o
monitoramento do campus ocorra em tempo integral.

Contatos:
A Diretoria de Segurança Institucional (DSI) funciona no prédio
conhecido como OCA II, próximo ao Multiuso I, em frente à Faculdade
de Educação.
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• UnB é a 7ª melhor do Brasil na web e a 10ª da América Latina
A UnB aparece em sétimo lugar entre as instituições de ensino superior brasileiras listadas no último ranking realizado pelo Cybermetrics Lab – grupo que pertence ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), maior órgão público de pesquisa da
Espanha e o terceiro maior da Europa –, que avalia conteúdos disponibilizados na internet.
São analisados a presença e o impacto da instituição na web, bem
como iniciativas para ampliar a comunicação interna e externa sobre o conhecimento científico. De acordo com o Cybermetrics Lab,
entre os objetivos da pesquisa estão estimular a publicação na rede
e apoiar iniciativas que ampliem o acesso eletrônico a publicações
científicas e a outros materiais.

Quando o universo da pesquisa é a América Latina, a UnB aparece
em décimo lugar. No ranking entre as Américas, a UnB está na 166ª
posição e, na lista mundial, aonde figuram aproximadamente 24 mil
instituições, a Universidade ocupa o 426º lugar.
FONTE: Secom, UnB.

• Modernização e transparência dos processos administrativos
e de gestão universitária
A UnB e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) assinaram um acordo de cooperação técnica para implantar o Sistema
Eletrônico Nacional (SEI) e aderir ao Processo Eletrônico Nacional
(PEN), que prevê a substituição dos processos físicos por digitais
a partir do dia 16 de maio na UnB. A Universidade é a segunda do
país a aderir a esse sistema de informação que permitirá a tramitação eletrônica de documentos. A expectativa é que a Universidade
seja mais transparente em seus processos. Segundo a Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP),
a tramitação digital dos processos facilita sua consulta, que será
instantânea, além de ser possível verificar o caminho que o processo percorre. Essa possibilidade permite a análise do processo e o
fomento de novas práticas que aumentem a agilidade do trabalho.
Além disso, para aumentar a transparência dos atos emitidos pelo
Gabinete do Reitor (GRE), Gabinete da Vice-Reitoria (VRT), órgãos
colegiados (câmaras e conselhos) e decanatos foi lançado em fevereiro o Boletim de Atos Oficiais da UnB de periodicidade quinzenal,
disponível no site http://www.atosoficiais.unb.br/. Ao entrar no site,
qualquer pessoa terá acesso a um boletim que reunirá atos, resoluções, instruções, disponibilizados de maneira seriada e organizada
por setores.
FONTE: Secom, UnB.
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