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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 

O Programa AvaliaUnB integra o Plano de Autoavaliação Institucional para 

triênio 2017-2019. Seu objetivo é ampliar o contato da CPA com as 

unidades acadêmicas da UnB e desenvolver ações de aproximação com a 

gestão acadêmica. Nesta ação, a CPA realiza visitas programadas às 

Faculdades e Institutos e apresenta o Relatório de autoavaliação 

institucional, incluindo a reflexão sobre 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, além da política de acompanhamento dos 

egressos. Entre setembro e dezembro foram realizados encontros na FACE, 

ICS, IPOL, IDA, IH, FAC e IREL. 

Consulta à Comunidade Acadêmica 

Anualmente a UnB realiza a Consulta à Comunidade Acadêmica com o 

objetivo de envolver estudantes, professores e técnico-administrativos no 

processo de auto avaliação da Universidade. Este ano a Consulta começou 

em novembro e estará disponível para respostas até fevereiro de 2018 nos 

sites da UnB , da CPA e nos sistemas Matricula Web e Menções Web. 

Por meio da Consulta, a comunidade acadêmica pode opinar e sugerir 

mudanças relacionadas a políticas de gestão, infraestrutura, serviços, 

segurança, comunicação, programas de apoio a estudantes, entre outros. 

Os resultados da Consulta são utilizados para identificar oportunidades de 

crescimento da instituição e serão disponibilizados no Relatório de 

Autoavaliação 2017 que será publicado em março de 2018. 

Regimento da Comissão Própria de Avaliação da UnB 

Em junho de 2017 a CPA aprovou seu Regimento Interno. O documento 

disciplina a natureza e finalidades, a constituição e mandato, o processo de 

autoavaliação e funcionamento da Comissão. Aprovado pela Reitora, o 

documento agora será assinado e disponibilizado na página da CPA.  

ACONTECEU 

Consulta Pública para avaliação do PDI 2018-2022 

Até o dia 31/12/2017 a comunidade acadêmica e externa da UnB pode 

contribuir na construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2018-2022. O PDI foi construído ao longo de 2017 com participação da 

comunidade acadêmica e terá vigência de 2018 a 2022. 

O PDI é um instrumento de gestão que norteia os objetivos e princípios da 
Universidade no que diz respeito a filosofia de trabalho, missão, diretrizes 

pedagógicas, estrutura organizacional e atividades acadêmicas em cinco 
anos. Durante a sua implementação, a CPA fará o acompanhamento das 
metas e ações propostas, avaliando a sua execução. 

Avaliação externa 

Entre julho e dezembro de 2017, a UnB recebeu quatro comissões de 

avaliação externa do INEP. Foram avaliados quatro cursos de graduação: 

Nutrição, Odontologia, Saúde Coletiva e Engenharia Aeroespacial. O curso 

Nutrição, Engenharia Aeroespacial e Saúde Coletiva receberam conceito 5. 

O curso de Odontologia recebeu o conceito 4. A CPA participou da agenda 

das comissões apresentando os principais resultados obtidos a partir da 

autoavaliação institucional. Para mais informações sobre os resultados dos 

cursos, consulte a página do e-MEC. 

IV Fórum de Avaliação da Universidade de Brasília 

O evento desenvolvido por meio do Programa AvaliaUnB, foi realizado no 

dia 25 de outubro de 2017, no Auditório Azul da FACE. O objetivo do Fórum, 

na sua quarta edição , é promover o debate sobre a importância do 

processo de avaliação com a comunidade acadêmica. No Fórum foi 

apresentado o Relatório de Autoavaliação Institucional da UnB , o Plano e 

Autoavaliação Institucional para o triênio 2017-2019 e foram discutidos 

temas relacionados aos processos de autoavaliação e avaliação externa na 

UnB; trajetória dos estudantes; atratividade dos cursos de graduação. Teve 

destaque a mesa sobre “A articulação entre a autoavaliação e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI)”. O tema foi escolhido devido ao 

momento que a universidade se dedica a construção do novo PDI. 

Grupo Técnico de Avaliação (GTA) 

Em 18 de dezembro de 2017 a Reitora aprovou e assinou o Ato da Reitoria 

Nº 1.998/2017 que institui o Grupo Técnico de Avaliação (GTA), processo 

SEI 23106.150956/2017-25. O documento revoga o anterior e estabelece 

uma nova composição para o GTA, com a presença de mais unidades 

administrativas, em consonância com a estrutura atual da universidade, 

além de atualizar as atribuições e respectivas finalidades. 

A função precípua do GTA é “auxiliar a CPA na institucionalização do 

processo de autoavaliação na UnB, assim como na efetivação das ações e 

procedimentos inerentes à autoavaliação, visando possibilitar a elevação 

dos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica” (Ato da Reitoria Nº 1.998/2017). Nos próximos meses, os 

membros indicados pelas unidades auxiliarão a elaboração do Relatório de 

Autoavaliação da UnB 2017. 

Julho/ Agosto/ Setembro/ Outubro/ 

Novembro/ Dezembro 
5 Ano 3 Número 7 

http://www.cpa.unb.br/

