
Comissão Própria de Avaliação
cpa.unb.br/

e-mail cpa@unb.br
telefone: (61) 3107 0213CPABOLETIM

Ano 1   Número 1

JULHO | AGOSTO | SETEMBRO  - 2015

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade de Brasília lança a Edição nº 1 do Boletim CPA UnB.  

Ao idealizar esse projeto, a CPA reafirma a importância dos canais de comunicação para divulgar os processos de avaliação na instituição. 
Assim, a cada 3 meses, publicaremos uma nova edição do Boletim da CPA com ações e resultados dos processos avaliativos. Nosso principal 
objetivo é promover a autoavaliação. Esperamos também proporcionar maior transparência ao trabalho da CPA, disseminar discussões sobre 
o processo avaliativo institucional, além de estabelecer uma aproximação da Comissão com os demais segmentos da Universidade.

• 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 Supe-
rior (SINAES). É a comissão responsável por coordenar os processos de avaliação interna das Instituições de Ensino Superior e pelo forneci-
mento de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

QUAIS SÃO OS PROJETOS DA CPA?

Nesta edição destacamos a Pesquisa de Egressos e o Fórum de 
Autoavaliação

• Perfil dos egressos 
Por iniciativa da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o obje-
tivo de verificar a colocação dos ex-alunos da Universidade no mer-
cado formal de trabalho, foi solicitado ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) o acesso aos dados identificados da Relação Anual 
de Informações Sociais – base RAIS. Essa base contém dados de 
todos os trabalhadores formalmente contratados no Brasil e assim 
possibilita a construção de um panorama nacional da inserção dos 
ex-alunos da Universidade, com detalhes sobre a ocupação e a tra-
jetória laboral. 

Os resultados da primeira análise feita pela CPA foram publicados 
no Relatório de Autoavaliação Institucional de 2014. Dados específi-
cos de um curso podem ser solicitados pelo email cpa@unb.br.

• O Fórum anual de Avaliação
O 2º Fórum de Avaliação da UnB (2º AVAL) ocorrerá no dia 30 de se-
tembro, das 8h às 18h, no auditório Roberto Salmeron, localizado no 
prédio da Faculdade de Tecnologia. O objetivo é promover o debate 
com alunos, professores, técnico-administrativos e demais interes-
sados no processo de avaliação da UnB. 

O evento se configura como uma importante ferramenta de 
comunicação entre a CPA e a comunidade universitária. Nesta 
edição, os temas abordados serão Avaliação Externa de Curso, 
Evasão e Retenção e Exame Nacional de Desempenho de Es-
tudantes (ENADE).

Uma novidade é que este ano o evento será considerado atividade 
de extensão. A inscrição será feita online ou presencialmente no dia 
do evento. 
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Entre no site cpa.unb.br/ para saber mais informações sobre as ações desenvolvidas pela 
CPA.

ACONTECEU

• Ranking
A UnB alcançou o 10º lugar entres as melhores instituições de nível 
superior da América Latina, segundo ranking divulgado neste se-
mestre pela companhia britânica Quacquarelli Symonds (QS).

O desempenho posiciona a Universidade como a 5ª melhor do País 
e a 2º entre as federais. Os critérios da UnB com melhor avaliação 
são a qualificação do corpo docente, o impacto na internet e a repu-
tação acadêmica.

• Avaliação externa
Até agosto de 2015, a UnB já recebeu 10 comissões de avaliadores 
externos.  

Os cursos que passaram por essa avaliação foram: 
Bacharelados: Ciências Sociais – Antropologia; História; Medicina; 
Sociologia; Turismo; Letras Tradução Espanhol; Letras Francês Diur-
no; Engenharia Ambiental Diurno 
Licenciaturas: Língua Portuguesa e Respectiva Literatura; Letras 
Francês Diurno;

Destaque para Antropologia, Língua Portuguesa e Respectiva Literatu-
ra, Turismo, Letras Francês (Licenciatura e Bacharelado) e Engenharia 
Ambiental que obtiveram o conceito máximo! Para mais informações 
sobre os resultados dos cursos consulte o site da CPA ou do e-MEC.

• Consulta à Comunidade Universitária 
Em fevereiro de 2015, a UnB lançou uma consulta à comunidade uni-
versitária com o intuito de diagnosticar a situação da instituição e 
colher sugestões para melhorias no seu funcionamento. 

Os resultados desse trabalho serviram para subsidiar a Adminis-
tração Central na tomada de decisão em aspectos relacionados a 
segurança dos campi, instalações sanitárias, acessibilidade e infra-
estrutura de sala de aula e laboratórios.


