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Atividades programadas para o 2º. semestre de 2020 
 
Prioridades 2020 
 

Atividades do 2º. semestre  

Curso de extensão para dirigentes, colaboradores 
e profissionais.  
 
Prioridade 2020: Curso de atualização com 40 horas 
de duração, sendo 22 horas a distância e 18 horas 
presenciais, a ser iniciado no mês de março e 
realizado na FEA/USP.  

Curso de extensão para dirigentes, 
colaboradores e profissionais.  
 
julho a novembro - Grupos de trabalho e temas 
tratados no curso, os quais gerarão onze propostas 
de trabalho orientadas para implementar novos 
processos nas instituições participantes relativos aos 
seguintes temas:  
 
Unidade de gestão de dados (competências críticas); 
avaliação e internalização de medidas de impacto 
social para aprimoramento da gestão da universidade; 
colaboração entre IES; indicadores críticos para 
avaliação de desempenho institucional; entre outros. 
 
Os objetivos desses projetos desenvolvidos pelas 
equipes participantes são:  
 

● Consolidar os conhecimentos adquiridos e 
competências desenvolvidas durante os 
módulos e as atividades complementares. 

● Estruturar planos para aprimorar as 
competências institucionais de avaliação do 
desempenho acadêmico e comparações 
internacionais. 

● Desenvolver habilidades para a disseminação do 
conhecimento adquirido durante o curso. 

Universidades Estaduais Paulistas: Horizonte 
2022.  
Prioridades 2020: Enfoque em planejamento e 
análise comparativa de excelência em outros países, 
destacando os determinantes de excelência, 
indicadores e modelos de financiamento, estratégia e 
internacionalização.  

Universidades Estaduais Paulistas: Horizonte 
2022. 
Estabelecimento de uma rede de “unidades de 
gestão de dados” para efeito de cooperação entre as 
universidades públicas do estado de São Paulo. 
Essa rede terá por objetivo promover o planejamento 
e análise cooperativa de excelência acadêmica no 
Brasil e com outros países, destacando os 
determinantes de excelência, indicadores e modelos 
de financiamento, estratégia e internacionalização. 

Monitoramento de comparações internacionais  
Prioridades 2020: Notas técnicas sobre 
comparações nacionais e internacionais. Preparação 
de conteúdos dirigidos aos integrantes das 
universidades engajadas em pesquisa, além dos 
representantes do executivo e do legislativo 
interessados no tema. 

Monitoramento de comparações internacionais  
Parte do projeto em andamento visa realizar e 
publicar análises e notas técnicas comentando a 
publicação de cada ranking monitorado. Está em 
estudo um formato adicional de vídeos curtos para 
publicação nos canais de publicação do projeto.  

Fórum de indicadores e uso de métricas de 
desempenho acadêmico. 
 
Prioridade 2020: Realização de dois fóruns (março e 
outubro).  

IV Fórum de indicadores e uso de métricas de 
desempenho acadêmico (Novembro  2020)  
A ser realizado online na segunda quinzena de 
outubro ou primeira quinzena de novembro. Temas a 
considerar:  
● Implementação dos processos de monitoramento 

de desempenho acadêmico e comparações 
internacionais resultantes do I Curso.  

● Das métricas centradas na universidade para 
métricas centradas na sociedade.  
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● Bases da Escola de Métricas com sua missão, 
docentes, acervos, programação e processos de 
avaliação.  

● Bases de um plano Universidades-SP-22 relativo 
às universidades do Estado de São Paulo nas 
principais comparações internacionais.  

Integração de dados e novos métodos analíticos.  
 
Prioridade 2020: Reuniões periódicas dos 
pesquisadores associados com o grupo de enlace 
para facilitar a interoperabilidade de dados. 

Integração de dados e novos métodos analíticos 
Realizar um laboratório prático para uso de bases 
bibliométricas em parceria com uma instituição 
especializada, oferecido aos participantes do curso e 
convidados do projeto Métricas. 

Temas e práticas de governança universitária  
 
Prioridade 2020:  Impacto social, digitalização, 
pesquisa institucional, rastreamento de egressos, 
excelência em áreas de conhecimento. 

Temas e práticas de governança universitária  
 
Survey de docentes sobre a transição digital. 
A segunda rodada do survey almeja capturar a 
evolução da competência dos docentes ao longo do 
primeiro semestre de utilização de ferramentas 
digitais, após um ciclo completo de planejamento.  

Presença das Universidades Estaduais Paulistas 
no U-Multirank.  
 
Prioridade 2020: Perfil de indicadores com dados de 
Censo ES.  
 

Presença das Universidades Estaduais Paulistas 
no U-Multirank 
Identificar e analisar a participação das 
Universidades Estaduais paulistas no U-Multirank 
comparando o período presente ao anterior à 
celebração do convênio  

Portal Metricas.edu   
 
Prioridade 2020: Redesenho do site para incluir 
novas linhas de atividades.  
Publicação de boletim com análises dos rankings 
nacionais/internacionais e referências bibliográficas.  
 

Portal Metricas.edu 
 
Fortalecer a disseminação online do projeto por meio 
de ampliação do escopo de atividades nos canais 
existentes e planejar novas atividades de divulgação 
no website, no canal do Youtube, boletim por e-mail.  
Investigar as possibilidades de atuação em outras 
redes e canais de comunicação, visando expandir o 
alcance e manter o engajamento dos públicos 
prioritários - tomadores de decisão nas unidades de 
gestão de dados e comunidade de especialistas em 
gestão universitária.  
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