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

Pró-memória da reunião de pesquisadores associados
Reunião via Zoom – Dia 24 de março de 2022, quinta-feira,

das 11:00 às 12h30 horas

Participantes:
Jacques Marcovitch, Dulce Silva, Elizabeth Balbachevsky, Justin Axelberg, Luiz Nunes
de Oliveira, Marisa Beppu, Pedro Belasco, Renato Pedrosa.

Pauta:

III Curso:

Foram compartilhados os resultados da pré-inscrição do III curso, juntamente com a
demografia e a avaliação da palestra de abertura. Esses resultados estão anexados a
este documento.

DORA Community Engagement Grant:

Justin Axelberg atualizou o grupo sobre o andamento do DORA Community
Engagement Grant, e apresentou o questionário e o cronograma dos eventos.

Elizabeth Balbachevsky sugeriu incluir na pesquisa um componente sobre as
pressões jurídicas implícitas no uso de métodos mais qualitativos de avaliação de
desempenho. Salienta que, muitas vezes, os participantes dos comitês de seleção são
mais conservadores e confiam em métodos antigos por medo de serem processados
por candidatos que não obtiveram sucesso em concursos.

Livro Repensar a Universidade III:

Marisa Beppu detalhou o seu estudo, que analisará a Engenharia II e o impacto da
ciência aberta na avaliação. Sua hipótese é que, em sistemas fechados, as citações
são as pérolas de conhecimento que temos sobre o uso da ciência. A citação continua
importante em sistemas de ciência aberta, mas é apenas uma entre muitas medidas de
uso e aplicação de conhecimento. Solicitou colaboração ao prof. Brito Cruz e já incluiu
um de seus alunos de mestrado nesse projeto.

Luiz Nunes diz que escreverá um capítulo sobre a governança da universidade. O
tema será uma comparação de como as diferentes áreas do conhecimento dialogam

1



com a sociedade. Reconhecer que existe uma tendência de haver uma diversidade
muito maior de abordagens sobre esse assunto, dependendo da área de conhecimento,
ajudará o aprimoramento da compreensão da dinâmica de interação com a sociedade.

Elizabeth Balbachevsky quer realizar uma pesquisa exploratória dos representantes
externos nos conselhos universitários. O plano é mapear a percepção desses
representantes e como eles atuam no processo decisório. Jacques Marcovitch
destacou que muitas vezes eles são contornados no processo de diálogo e não estão
engajados ou bem incorporados nos processos deliberativos. Portanto, o estudo será
um diagnóstico de problemas a serem resolvidos.

Renato Pedrosa estudará, junto com Justin Axelberg, declarações de avaliação
responsável de pesquisa e sua relevância à avaliação brasileira. Utilizará algumas das
descobertas do DORA Community Engagement Grant e também a sua experiência com
o Leiden. Isso envolverá um breve histórico do uso de indicadores, o uso do JCR e os
passos para o futuro.

Dulce Silva preparará um estudo sobre as contribuições regionais dos campi da Unesp
em municípios menores, analisando as contribuições diretas e indiretas, bem como o
papel dos egressos na força de trabalho local.

FAPESP Indicadores:

Renato Pedrosa informa que está saindo da liderança do projeto indicadores FAPESP
e passando para o prof. Sérgio Salles. Ele sugeriu que fosse feito convite ao prof.
Sérgio para participar da próxima reunião, visando discutir o que está nos planos dos
dois projetos e garantir que permaneçamos alinhados em nossos objetivos e atividades.

Próxima reunião agendada:

3ª feira 24 de maio das 09h30 as 11:00
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