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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 devolutiva dos resultados da Consulta à 

Comunidade Acadêmica e a publicação do Relatório parcial de 

Autoavaliação Institucional 2017. 

Resultados da Consulta à Comunidade Acadêmica 

A Consulta à Comunidade Acadêmica foi realizada entre 18/12/2017 e 

28/02/2018, contando com a participação de 1.164 discentes 458 

docentes e 446 técnico-administrativos, totalizando 2.158 respondentes. Os 

resultados da consulta podem ser visualizados no site do Decanato de 

Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO) 

<http://www.dpo.unb.br/> e da CPA <http://www.cpa.unb.br/>. 

A devolutiva à comunidade também é realizada nos eventos do Programa 

AvaliaUnB com a finalidade de auxiliar a gestão na definição e priorização 

das políticas institucionais. 

Entrega do Relatório parcial de Autoavaliação Institucional 2017 

Em 28 de março foi postado no e-MEC, sistema de fluxo dos processos de 

regulação e avaliação da educação superior, o Relatório parcial de 

Autoavaliação Institucional de 2017. O Plano de Autoavaliação 2017-2019 

(disponível no site da CPA), contempla nesse relatório parcial, as 

dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), a partir dos eixos 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) e 2 

(Desenvolvimento Institucional: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional; Responsabilidade Social da Instituição). 

Publicação do Regimento da Comissão Própria de Avaliação da UnB 

Em março de 2018 foi publicado o primeiro Regimento Interno da CPA, 

que se encontra disponível em: http://www.cpa.unb.br/. O documento foi 

elaborado pelos membros da CPA e disciplina aspectos referentes a 

organização, atribuições e funcionamento da CPA da UnB. 

Programa AvaliaUnB 

O Programa AvaliaUnB tem como objetivo aproximar a CPA às unidades 

acadêmicas e desenvolver ações de reflexão sobre os processos de 

avaliação. Na programação inclui-se apresentação do Relatório de 

Autoavaliação Institucional, os indicadores acadêmicos, os resultados dos 

processos de avaliação interna e externa para subsidiar a construção de 

planos de melhoria e estudos relacionados ao perfil e trajetória dos 

estudantes. Em seu segundo ano de vigência, as visitas programadas 

ocorrerão nas Faculdades e Institutos com Bacharelado nas Áreas de 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e afins (FAV, FCE, FM, FS, FUP, FT e 

IG) contemplando a análise de resultados do 1º Ciclo Avaliativo do Sinaes 

que envolveu aproximadamente dezessete cursos de graduação da UnB. 

Avaliação Externa 

Entre maio e junho está prevista a realização de avaliação externa pelo 

INEP para os cursos de Gestão de Agronegócios (FUP), Gestão de 

Agronegócios (Darcy) e Engenharia Automotiva (FGA). 

O Curso de Odontologia, avaliado em agosto de 2017, após análise de 

recurso interposto a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação 

(CTAA) do INEP, teve seu recurso deferido em março deste ano e o 

Conceito curso (CC) alterado de 4 para 5. 

PDI 2018-2022 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, instrumento 

de gestão que norteia os objetivos e princípios da UnB foi concluído e 

encaminhado para apreciação e aprovação dos Conselhos Superiores. 

Elaborado ao longo do ano de 2017, o PDI 2018-2022 contou com o 

envolvimento e participação de todos os segmentos da Comunidade 

Acadêmica. Informações detalhadas sobre todo o processo de elaboração 

do PDI 2018-2022 da UnB podem ser consultadas no endereço eletrônico 

http://planejamentodpo.unb.br/ e no documento PDI 2018/2022 após a 

aprovação. 

V Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades 

Federais 

Foi lançada em fevereiro a V Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos 

das IFES. A pesquisa é organizada pela Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil (Fonaprace) e tem 

como objetivo subsidiar as políticas públicas, sobretudo nas demandas de 

assistência estudantil. Os graduandos da UnB podem participar da 

Pesquisa até o junho, respondendo ao questionário disponível em: 

www.perfil.ufu.br. A UnB tem divulgado a pesquisa por diferentes meios, 

tais como: página de internet, sistema de matrícula, banners, e-mails e 

redes sociais. A participação dos estudantes é muito importante! 

Censo da Educação Superior 2017 

A Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais (DAI) do Decanato de 

Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), está em fase 

de coleta de informações para preenchimento do Censo da Educação 

Superior 2017 com prazo de encerramento em 21 de abril. Os módulos de 

contemplam informações oficiais de estudantes, docentes, cursos e da 

instituição. 

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 
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