
Projeto Métricas: prioridades 2022

1. Universidades Estaduais Paulistas: Métricas centradas na sociedade.
As métricas centradas na sociedade visam evidenciar as respostas dadas pela universidade
às necessidades e expectativas da comunidade que a mantém. Busca-se, por este meio,
responder às demandas como saúde pública, geração de empregos e renda e
enfrentamento dos desafios ambientais. Há uma necessidade de focar em indicadores que
possam retratar as universidades na sua transição digital, além da contribuição para os
grandes desafios da sociedade na nova era em construção.

2. Ciência aberta.
As iniciativas serão concebidas e realizadas levando em conta o estágio atual da ciência
aberta no Brasil e no mundo, observando os seus efeitos no desempenho acadêmico e o
impacto social. As iniciativas abrangem o acesso à ciência, o acesso à dados, além da
interface ciência e sociedade. Boas práticas serão identificadas e analisadas na perspectiva
da sua aplicação nas instituições de ensino superior no Brasil.

3. Governança universitária: inclusão social e acompanhamento de egressos.
Quais são as práticas consolidadas de acompanhamento de egressos? O que diferencia o
monitoramento dos egressos cotistas? Como os resultados desse conhecimento podem ser
utilizados para o repensar da grade curricular e das atividades-fim da universidade? Quais
são novas práticas para o mapeamento que podem aprimorar o acompanhamento de
egressos?

4. Fórum e Workshops de indicadores e uso de métricas de desempenho acadêmico. 
O V Fórum, tendo por foco as métricas centradas na sociedade, o acompanhamento de
egressos e a ciência aberta será realizado em março de 2022, simultaneamente ao início do
III Curso.  O VII Workshop, destinado aos autores do terceiro volume do livro Repensar a
Universidade, será realizado no primeiro semestre de 2022.

5. III Curso de extensão para dirigentes, colaboradores e profissionais.
O III Curso almeja: (a) Tornar mais acessível o conhecimento sobre metodologia e métricas
relacionadas ao desempenho acadêmico e às comparações internacionais; (b) Discutir e
analisar os processos de monitoramento de indicadores de desempenho acadêmico
adotados em comparações universitárias internacionais; (c) Desenvolver competências
para identificar, analisar, interpretar e criticar os resultados de comparações internacionais
para aprimorar a governança das universidades engajadas em pesquisa no Brasil.

6. Repensar a Universidade.
O terceiro e último volume da série de obras coletivas Repensar a Universidade terá o seu
planejamento apresentado e discutido no VII Workshop, no primeiro semestre de 2022. A
obra será dedicada às práticas de gestão de indicadores de desempenho acadêmico e
comparações internacionais. Seu lançamento, em versão impressa e digital acontecerá em
um fórum especialmente dedicado ao livro.

7. Portal Metricas.edu.
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Investigar as possibilidades de atuação em outras redes e canais de comunicação. Trata-se
de manter e expandir o engajamento dos públicos prioritários - tomadores de decisão nas
unidades de gestão de dados e comunidade de especialistas em gestão universitária. Três
boletins serão publicados ao longo do ano, à medida que se tenha conteúdos pertinentes.
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