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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 aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) pelo Conselho de Administração (CAD). 

Programa AvaliaUnB 

O Programa AvaliaUnB faz parte do Projeto de Autoavaliação Institucional 

para os anos de 2017-2019. Foi criado com o objetivo de ampliar o contato 

da CPA com as unidades acadêmicas da UnB e desenvolver ações de 

aproximação com a gestão. Neste projeto a CPA realiza visitas programadas 

às Faculdades e Institutos e discute os indicadores acadêmicos, os 

resultados dos processos de avaliação externa para subsidiar a construção 

de planos de melhoria e estudos relacionados à trajetória dos estudantes e 

a política de acompanhamento dos egressos. As visitas do Programa 

AvaliaUnB ocorrerão a partir do mês de agosto na FAV, FCE, FS, FM, FUP e 

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

que envolveu aproximadamente trinta e três cursos de graduação da UnB. 

Anuário Estatístico 

A nova versão do Anuário estatístico da UnB está em fase de elaboração 

pelo Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional 

(DPO). O documento detalha informações sobre ensino da graduação e da 

pós-graduação, pesquisa, extensão, assim como os demais trabalhos 

desenvolvidos na Universidade. Também compõe o Anuário a relação de 

professores, técnicos e alunos que receberam prêmios ou distinções no 

ano de 2017. Colabore na elaboração do Anuário! Para mais informações 

entrar em contato pelo telefone 3107-0618 ou pelo e-mail dai@unb.br. 

ACONTECEU 

 

Avaliação externa 

No período de abril a junho de 2018, a UnB recebeu duas comissões de 

avaliação externa do INEP. Foram avaliados os cursos de graduação Gestão 

de Agronegócio (FAV) e Gestão do Agronegócio (FUP). A CPA participou de 

reunião com as comissões e apresentou o projeto de Autoavaliação 

Institucional da UnB e o Programa AvaliaUnB para os avaliadores. Para mais 

informações sobre os resultados dos cursos, consulte a página do e-MEC 

ou entre em contato pelo e-mail cpa@unb.br. 

PDI 2018-2022 e PPPI 

No dia 17/05/2018 o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-

2022, instrumento de gestão que norteia os objetivos e princípios da UnB, 

foi aprovado por unanimidade em reunião do Conselho de Administração 

(CAD). Elaborado de forma colaborativa em 2017, o PDI 2018-2022 contou 

com o envolvimento e participação de todos os segmentos da Comunidade 

Acadêmica. Mais informações sobre o PDI 2018-2022 da UnB podem ser 

consultadas no endereço eletrônico http://planejamentodpo.unb.br/ ou 

pelo e-mail dpl@unb.br.  

Projeto Político Pedagógico (PPPI) 

Também o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), cuja elaboração 

teve início em 2009, foi aprovado pelo CONSUNI no dia 06/04/2018, 

atualizando o Plano Orientador da UnB de 1962. O PPPI definirá as bases 

para a formulação de projetos pedagógicos de cursos e de políticas 

institucionais. O documento está disponível na página da UnB e também 

pode ser acessado através deste link. 

Censo da Educação Superior 2017 

A Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais (DAI) vinculada ao DPO, 

finalizou o envio de dados para Censo da Educação Superior 2017. Os 

módulos contemplaram informações oficiais de estudantes, docentes, 

cursos e da instituição. As estatísticas educacionais produzidas oferecem aos 

usuários informações sobre ingressos, matrículas, concluintes, vagas, dados de 

financiamento, de assistência estudantil, recursos de tecnologia assistiva 

disponíveis às pessoas com deficiência, entre outros. 

Ranking Times Higher Education (THE) – Economias Emergentes 

A UnB entrou, pela primeira vez, no ranking das melhores universidades de 

países com Economias Emergentes do Times Higher Education (THE). A UnB 

ficou posicionada na faixa das 201-250 melhores universidades entre 372 

instituições analisadas. A UnB figurou ainda como a 11ª melhor do Brasil e 

quinta entre as IFES do país. 

Ranking Times Higher Education (THE) – Golden Age 

Também pela primeira vez, a UnB entrou no ranking das melhores 

universidades na segunda edição do ranking Golden Age do THE. A UnB 

ficou posicionada na faixa das 151-200 melhores universidades. O Golden 

Age é um recorte do THE que analisa as Universidades concebidas no 

período de 1945 a 1966, período de ouro da educação.  

Ranking Center for World University Rankings (CWUR). 

A Universidade de Brasília é a 737ª melhor instituição do mundo de acordo 

com o Center for World University Rankings (CWUR). A UnB subiu 236 

posições em relação a 2017, ficando entre as 11 melhores do Brasil.  

O CWUR é uma agência de consultoria na área de assessoria política e 

estratégica, voltada para governos e universidades. 

 

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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