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Introdução 
 
Esse documento apresenta os resultados do processo de engajamento, convites e avaliação 
dos eventos presenciais realizados no contexto do projeto Metricas.edu, realizado em 14 de 
março de 2019 no Campus Zeferino Vaz da Unicamp.  
 
Estão sendo utilizadas de forma associada uma série de ferramentas de comunicação. 
Website, formulários e serviço de envio de email.  
 
Os resultados apresentados refletem o uso combinado dessas ferramentas, e descreve os 
dados e informações resultantes do processo de engajamento de públicos de interesse ao 
projeto.  

Resultados  
 
As atualizações de conteúdo nas proximidades dos eventos presenciais demonstram a eficácia 
do site como concentrador de atenção do público e ferramenta útil no processo de formação de 
uma lista sólida de contatos relevantes para engajamento de público. 

Audiência do projeto, engajamento de público em eventos presenciais. 
 
Um teste desse procedimento foi efetuado com a comunidade presente no evento combinado 
do III Workshop e I Fórum, resultado dos esforços do projetos e hospedado pela instituição 
participante, a Unicamp.  
 
Os números para acompanhamento e correta leitura do resultado de avaliação são:  
 
Portal metricas.usp.br:  

● 1443 Usuários em sessões únicas. Pessoas que ativamente navegaram pelo portal. 
● Lista de interessados coletadas nos eventos presenciais de ~600 endereços de email 

válidos, coletados nos eventos anteriores, nos esforços de divulgação. 
● Lista pré-engajada para recepção de boletim informativo periódico: ~30 emails válidos - 

Mailchimp - registro espontâneo. 
 
Audiência e engajamento do público - Evento combinado III Workshop e I Fórum: 
~300 convites direcionados, enviados pelo endereço eletrônico do projeto:  
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● 123 confirmações (41%) 
● 92 presenças registradas (75%) 
● 30 respondentes do processo de avaliação (30,5%) 
● 27 diferentes instituições representadas. 

 

Resultados da enquete de avaliação do evento de 14/03/2019 em 
Campinas. 
 
A imagem abaixo ilustra a distribuição do público entre as instituições representadas que 
estiveram presentes nos eventos, e responderam a enquete de avaliação:  
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Comentários e sugestões aos organizadores. 
9 respostas 
 

● Parabenizar a organização e todos os conteúdos ! 
● Acredito que seja interessante fazer um "mini-curso", por mais que seja de pequena 

duração, sobre os indicadores que os rankings utilizam e como eles se relacionam. 
● Excelente a organização, a atenção e o cuidado com cada um dos participantes. 

Gostaria de deixar registrado o meu agradecimento a todos. 
● Parabéns pelo evento: conteúdo e organização. 
● A comunicação do fórum ocorreu muito perto da data. 
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● Foi ótimo, mas seria ainda melhor com mais tempo para apresentações e discussões. 
Dois dias de trabalhos. 

● Gostaria de ser incluída nos eventos futuros. 
● Seria mais oportuno trocar Exatas, Biológicas e Humanas por Ciências da Natureza, 

Estudos Culturais e Filosofia/Artes. Falta distinguir entre as áreas do conhecimento as 
produções por poíesis (invenção, elaboração e realização de obra não teórica), práxis 
(ação, performance) e theoria (pesquisa teórica). Sem estes princípios as métricas de 
desempenho permanecem prejudicadas. 

● Incluir interação com o público (possibilidade de debate, perguntas, etc) 
 
 
 
 
 

Pedro Belasco  
Estudio Cromática Ltda.  

 


