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“Indicadores de Desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas” 
Pró-Memória da reunião dos pesquisadores associados 

  Projeto FAPESP 2017/50046-8 

 
Data: 25 de abril de 2018, das 11h30 as 14h00 Local: Sala Ruy Leme, FEA/USP 

Presentes: Jacques Marcovitch, Luiz Nunes, Renato Pedrosa, Justin Axel-Berg e 
Pedro Belasco. Ausências justificadas: Elizabeth Balbachevsky, José Augusto 
Guimarães e Nina Ranieri,  
 
Assuntos principais 
 

1. I Workshop de 22 de março na USP.   
2. Evolução da obra coletiva do projeto.  
3. II Workshop de 8 de agosto na UNESP.  
4. Portal online do projeto. 
5. Datas dos próximos encontros  

 
I Workshop realizado na USP (22 de março de 2018). 
 

Foram lembrados os temas abordados durante o I Workshop, seus resultados 
e desdobramentos para as etapas subsequentes do Projeto FAPESP. Renato 
Pedrosa mencionou o Leiden Manifesto recém-divulgado e outros consensos 
internacionais. Justin Axel-berg destacou a necessidade de divulgar os novos 
consensos sobre comparações internacionais, tendo em vista as inquietudes de 
alguns participantes do workshop sobre a natureza do discurso relativo aos 
indicadores. Foi acordado que serão inseridos os consensos relativos às 
comparações internacionais (Berlin, Leiden etc.) no portal do Projeto FAPESP 
Metricas.edu.  

Foi lembrado o debate sobre o progresso científico de países, com ambição 
geoestratégica, cujos sistemas de educação superior estão orientados para elevar sua 
influencia regional ou global (Ex.: Turquia, China e Rússia).   

Para o Brasil, o ano do bicentenário da República, 2022 foi relembrado como 
data significativa para delinear metas de desempenho acadêmico a serem alcançadas 
pelas Universidades Estaduais Paulistas. Estas metas viabilizariam comparações 
internas entre áreas de conhecimento e comparações internacionais com 
universidades de perfis comparáveis.  
 
Obra coletiva a ser lançada em agosto de 2018   
 

Foi distribuído um quadro contendo as contribuições recebidas e em processo 
de elaboração. Para o lançamento em agosto, todos os textos devem ser entregues 
até 15 de maio. No final do livro serão incluídos conteúdos produzidos ao longo do 
projeto, na forma de tabelas, sumários e fichas técnicas. Os pesquisadores 
associados ao projeto foram convidados à encaminhar sugestões de textos para 
incluir em “leituras complementares”. 

A tradução em inglês da obra foi sugerida. Esta depende da disponibilidade de 
recursos no Projeto FAPESP. Caso seja viável, a versão em inglês seria divulgada no 
STI Leiden a ser realizado na segunda semana de setembro na Holanda.   
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II Workshop a ser realizado na UNESP (08 de agosto de 2018) 
 
 Foram discutidos os temas, conteúdo e estrutura do workshop que será 
realizado na UNESP em agosto, a saber: 
 

● No período da manhã o workshop contará com a participação dos 
pesquisadores associados, autores dos capítulos e convidados.  Além de 
avaliar as etapas já realizadas, os participantes discutirão as etapas 
subsequentes do projeto.   

● Para estas etapas serão considerados temas como: o uso responsável 
de indicadores para a estratégia institucional, as comparações por área 
de conhecimento e seus indicadores, as limitações das métricas CAPES 
Qualis relativas a interação com a sociedade e seus efeitos nas 
comparações internacionais, o engajamento da comunidade universitária 
na construção de indicadores de desempenho e sua aplicação, além do 
delineamento de cenários para 2022.  

● À tarde será realizado um seminário aberto com os coautores da obra 
coletiva. Cada coautor fará uma breve apresentação do seu texto para o 
publico convidado e, em seguida, ocorrerá o lançamento do livro.  

● Na ocasião, serão apresentados vídeos curtos do I Workshop, realizado 
em março, junto com ementas de módulos relativos à métricas para o 
desempenho acadêmico. Estes conteúdos poderão constituir a base de  
curso de difusão cultural a distância sobre o tema. 

 
 Renato Pedrosa sugeriu para o encontro na UNESP dois convidados: o Diretor 
de Relações Internacionais da Reitoria de Unicamp, Prof. Mariano Francisco Laplane 
e Márcio de Miranda Santos, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
para apresentar os sistemas desenvolvidos pelo CGEE. Havendo um convênio entre 
o CGEE e FAPESP, os dados destes sistemas poderiam ser disponibilizados, 
promovendo assim a integração vertical de fontes de dados com o sistema de ensino 
superior publico do Estado de São Paulo. Lembrou também os “ciclos de inteligência” 
para o delineamento de politicas publicas http://www.intelligence101.com/an-
introduction-to-the-intelligence-cycle/ https://www.cia.gov/kids-page/6-12th-
grade/who-we-are-what-we-do/the-intelligence-cycle.html  
 
Site 
 O site digital na sua forma atual foi exibido por Pedro Belasco. Foi aprovada a 
abertura do site para consulta e acesso ao seu conteúdo com a identificação do 
visitante. Em complemento, a obra coletiva quando publicada será acessível por meio 
de um sistema de livro aberto, a partir de setembro.   
 
Próximas reuniões dos pesquisadores associados e eventos relacionados.  
 

● Dia 13 de junho, quarta-feira, das 11h00 às 12h00, na FEA-USP.  
● Dia 08 de agosto, quarta-feira, das 8h30 às 17h30. II Workshop na UNESP.  
● 12-14 setembro 2018 – http://sti2018.cwts.nl/  S,T & I em Leiden (Holanda) 
● Dia 26 de setembro, quarta-feira, das 11h30 às 14h00 
● Data a determinar em outubro.  
● Dia 21 de novembro, quarta-feira, das 11h30 às 14h00.  


