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Indicadores de desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas 
(Projeto FAPESP 2019/10963-7) 

Pró-memória da reunião de pesquisadores associados 
Reunião via Zoom – Dia 13 de maio de 2021, das 08:30 às 10:00 horas 

 
 
Participantes: Jacques Marcovitch, Dulce Silva, Elizabeth Balbachevsky, Justin 
Axelberg, Luiz Nunes, Marisa Beppu, Nina Ranieri, Pedro Belasco, Renato Pedrosa. 
 
 
Jacques Marcovitch apresentou os temas do VI Workshop, a ser realizado em junho,  e 
solicitou aos pesquisadores que levantassem junto às suas universidades nomes de 
responsáveis por iniciativas de acolhimento e cuidados relativos à saúde mental e bem-
estar das comunidades.  
 
Temas preliminares para o VI Workshop: 
 

• Indicadores centrados na sociedade - Marcelo Knobel + interlocutores 
• A era pós-pandemia e impactos no longo prazo (a confirmar) - Elizabeth 

Balbachevsky ( moderadora)  
• Acompanhamento de egressos da Universidade - Ana Maria Carneiro, Dario 

Gramorelli, Henrique Luiz Monteiro, Marisa Beppu (moderadora)  
• Governança universitária: a interface com a sociedade - Teresa Atvars, Sandro 

Valentini, Soraya Smaili, Renato Pedrosa, Nina Ranieri (moderadora) 
• Gestão de dados de desempenho institucional - Luiz Nunes (moderador), Aluísio 

Segurado, Milena Serafim, Dulce Silva, Giovanna Lima, Unifesp, UFABC 
• Saúde e bem-estar -  representantes das universidades estaduais, Eliana Amaral 

(Unicamp), Bradley Olsen (MIT, opção possível para um depoimento), colega da Nina 
Ranieri de Lyon III. 

 
Renato Pedrosa comentou o Boletim Métricas Maio 2021, e também propôs contribuir 
com o alcance do projeto por meio de publicações em blogs como 
https://www.schwartzman.org.br/sitesimon/ dedicados ao assunto com alcance junto a 
pesquisadores dedicados aos temas relacionados às métricas de desempenho 
institucional. Elizabeth Balbachevsky e Renato Pedrosa darão sequência ao assunto. 
 
Nina Ranieri sugeriu foco para o tema da tipologia das instituições para fins de 
benchmarking, compreensão e avaliação. Citou uma iniciativa no estado de São Paulo 
que visa implementar uma definição de tipologia institucional para universidades por meio 
de decreto. Embora essa iniciativa tenha trazido resultados interessantes, há 
necessidade de articular de maneira cuidadosa o tema junto ao poder público.  
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Jacques Marcovitch relatou os resultados de sua reunião com Marcelo Knobel, com três 
itens na pauta: a) Interesse em colaborar na concepção e realização do VI Workshop; b) 
entrevista sobre sua experiência de liderança, suas aprendizagens, expectativas e 
reflexões; c) livro em elaboração com foco na educação.    
 
 
Grupo de gestão de dados: 
 
Luiz Nunes passa a integrar o grupo de gestão de dados, trazendo a perspectiva prática 
das instâncias de governança universitária e da avaliação. Destacou o trabalho do grupo 
USP Y do I curso. Esperava que mais elementos desse trabalho fossem incorporados na 
mais recente revisão dos processos de avaliação da USP. Sugere que o próximo ciclo de 
debates do projeto promova o exame dos mecanismos pelos quais o uso e tratamento 
de dados pode contribuir ao aprimoramento da governança da Universidade.  
 
Justin Axelberg  entrará em contato com Giovana Lima, Research Impact Officer do 
Trinity College Dublin, para participar (https://www.researchgate.net/profile/Giovanna-
Lima-2 ) 
 
A UFABC será convidada a participar dessa discussão por conta de ter sido interlocutora 
do projeto junto ao sistema federal. Devido ao processo de transição reitoral na Unifesp, 
a coordenação do projeto sugere que  a Universidade não participe desta rodada. 
 
Grupo Indicadores centrados na sociedade: 
 
Jacques Marcovitch sugeriu a inclusão de representante da Embrapa para apresentar 
o processo do relatório de impacto elaborado pela entidade. Justin Axelberg ficou 
responsável pelos contatos relevantes para incluir a Embrapa. Renato Pedrosa sugeriu 
que Marcelo Knobel se juntasse a esse grupo, por ser uma área de seu interesse.  
 
Grupo de saúde mental: 
 
Nina Ranieri sugeriu a participação de uma pesquisadora de Lyon III. Entrará em contato 
com ela para verificar se tem condições de participar. Renato Pedrosa sugeriu o SAPPE 
da Unicamp, e os nomes sugeridos na reunião anterior por Marisa Beppu serão 
contatados. 
 
Efeitos da pandemia a médio e longo prazo (novo grupo) 
 
Marisa Beppu sugeriu a formação de um sexto grupo para discutir e identificar os 
impactos de médio e longo prazos da pandemia no desempenho e comparação. Dado 
que muitos países estão conseguindo abrir e reiniciar suas atividades por causa da 
melhoria das condições de saúde, países como o Brasil vão demorar mais tempo e serão 
muito mais afetados.  
 
Elizabeth Balbachevsky disse que se trata de um trabalho  essencial e sugeriu que este 
grupo deveria se orientar por uma perspectiva ampla sobre a produção de conhecimento, 
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atividades de ensino e extensão e financiamento. Ela vai liderar este grupo e sugeriu a 
participação de pesquisadores de Hong Kong para dar uma perspectiva internacional 
sobre o assunto. Ela também destacou o impacto no ambiente político e os possíveis 
efeitos positivos da pandemia em termos de desterritorialização, com a abertura do 
ensino a participantes de fora do eixo São Paulo/Rio. 
 
Atividade prioritária 
Organização de um encontro com cada um dos grupos para estruturar as respectivas 
ementas. 
 
UNESCO Science Report 
Renato Pedrosa destacou o lançamento do novo Relatório Científico da UNESCO 
(publicado a cada cinco anos), que estava previsto para 2020, mas foi postergado pela 
pandemia. Ele e Hernan Chaimovich contribuíram com o capítulo sobre o Brasil. 
Atualmente está sob embargo, mas assim que o evento for anunciado, ele enviará o 
convite. 
 
Ações prioritárias: 
● Organizar reuniões com os grupos temáticos (JM)  
● Convite a Marcelo Knobel e Sandro Valentini para as atividades do Metricas (JM.) 
● Convidar Giovanna Lima (JAB). 
● Coleta de evidências para o Prêmio M.  (JAB). 
● Indicação da professora da Universidade Lyon III para grupo de saúde mental (NR)  
● Indicação do pesquisador do Hong Kong para o grupo pós-pandemia (EB).  
● Indicar nomes para o grupo dedicados a saúde mental (USP e Unesp).  

 
 
 
______________________________________________________________________ 


