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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 o lançamento da Consulta à Comunidade.

52 cursos da UnB, além da proporção de graduandos, mestrandos e
doutorados, e o conceito médio dos dois últimos.
FONTE: Secom UnB

O principal objetivo é estabelecer prioridades na tomada de decisão e subsidiar melhorias à Universidade. Assim, solicitamos a especial atenção aos membros da comunidade universitária para que
respondam ao questionário, com cerca de 10 perguntas. Link para
acesso à consulta e resultados da consulta anterior: http://goo.gl/
i7YcvH

• Avaliação externa
Entre setembro e dezembro de 2015 foram avaliados três cursos de
graduação: Licenciatura em Letras Espanhol Noturno, Licenciatura
em Música Diurno e Bacharelado em Engenharia de Software.

• Lançamento da Consulta
A UnB lançará, em janeiro de 2016, a Consulta à Comunidade Acadêmica com o objetivo de envolver alunos, professores e técnico-administrativos no processo de avaliação da Universidade. A iniciativa visa orientar as políticas institucionais e a ação gerencial, assim
como atender às orientações estabelecidas pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

• Grupo Técnico de Avaliação - GTA
Foi nomeado em 12 de janeiro de 2016, pelo Reitor Ivan Camargo, o
Grupo Técnico de Avaliação que atuará na elaboração do Relatório
de Autoavaliação da UnB ano 2016. O GTA possui natureza multidisciplinar e é responsável pela captação de dados a serem analisados
pela CPA.
Os dados e informações coletados pelo GTA subsidiam a avaliação
das atividades, objetivos e metas descritos no Planejamento de Desenvolvimento Institucional. O Relatório de Autoavaliação é entregue ao MEC/Inep e subsidia o processo de avaliação institucional
e de cursos.
ACONTECEU

• UnB alcança nota máxima no IGC
A UnB ficou entre as 11 universidades do Brasil que tiraram nota 5 na
avaliação do Inep. O desempenho se refere ao ano de 2014, sendo a
primeira vez que a universidade atinge o resultado máximo no Índice Geral de Cursos (IGC), usado para avaliar instituições de ensino
superior públicas e privadas de todo país. Ao todo, foram avaliados
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• UnB entre as 500 melhores do mundo
A UnB subiu de posição no ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) e hoje figura entre as 500 melhores do mundo. Publicado anualmente, o levantamento de 2015-2016 considerou
mais de três mil instituições de ensino superior e classificou cerca
de 900 delas. Entre as instituições nacionais que estão na lista da
QS, a UnB está em sexto lugar, empatada com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
FONTE: Secom UnB

Destaque para os cursos de Engenharia de Software, da Faculdade
UnB Gama, e Letras Espanhol Noturno, do Campus Darcy Ribeiro,
que obtiveram o conceito máximo. Para mais informações sobre os
resultados dos cursos consulte o site da CPA ou do e-MEC.

• Resultado do 2º AVAL
No dia 30 de setembro ocorreu o 2º Fórum de Avaliação promovido
pela CPA e DEG (2º AVAL). No evento foram discutidos, por meio
de painéis e palestras, temas importantes para a Universidade, tais
como: Avaliação Externa dos Cursos de Graduação, Evasão e Retenção e o ENADE.

Após a sua finalização, foi enviado aos participantes um formulário
eletrônico de avaliação e proposição de sugestões para o próximo
fórum. Como resultado dessa avaliação observou-se que os respondentes ressaltaram a importância do AVAL como espaço para
apresentar e discutir os dados sobre a realidade universitária, além
de aproximar a comunidade através dos temas abordados. Entre
sugestões de temas para o Fórum de 2016, os mais mencionados
foram: Avaliação da expansão da UnB; Relação entre a evasão/retenção, sistemas de ingresso na UnB e Projetos de autoavaliação a
serem implantados na UnB.
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