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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 – 24.05.22 das 09h30 às 11h00  

 

Presentes: 

Jacques Marcovitch, Elizabeth Balbachevsky, Dulce Silva, Justin Axelberg, Luiz Nunes de Oliveira, 
Nina Ranieri, Pedro Belasco, Renato Pedrosa. 

Pauta 

● Igualdade de gênero 
● Repensar a Universidade III 
● III Curso de Métricas: trabalhos em grupo 
● Survey DORA 

 
● Igualdade de gênero 

 
Nina Ranieri iniciou a reunião descrevendo o relatório do Times Higher Education e da IESALC:  
report on gender inequality in higher education, sublinhando os conteúdos relevantes.  

Renato Pedrosa comentou a conferência WHEC da UNESCO, que aconteceu em Barcelona. O 
tema tratado nesta edição de 2022 é equidade. Esse tema também tem grande relevância em 
relação ao relatório mencionado por Nina Ranieri. Renato comenta que igualdade de gênero não 
é mais um tema controverso – mesmo em países onde esse tema é problemático, as 
universidades estão comprometidas em garantir maior igualdade de gênero. Outras dimensões 
de igualdades, no entanto, tem se provado mais difíceis de tratar. Igualdade racial, por exemplo, 
é um problema menos aceito globalmente, e não está listado entre os ODS da ONU por essa 
razão.  

● Repensar a Universidade III 
 

Jacques Marcovitch apresentou o plano para o terceiro volume, Repensar a Universidade III, 
convidando os pesquisadores associados a formularem seus comentários.  

Elizabeth Balbachevsky comentou que a evolução e a clareza do projeto para o terceiro volume 
é impressionante. Todos os temas presentes na obra são evidentes prioridades para as 
universidades do estado de São Paulo, e muitos desses temas não eram prioridades no momento 
em que o projeto teve início.  

Dulce Silva atualizou o grupo quanto ao progresso do grupo de colaboradores que ela coordena 
na Unesp, ressaltando o importante desempenhado pela pró-reitoria de extensão e cultura na 
elaboração do projeto.  
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Luiz Nunes ressaltou o interesse crescente e as múltiplas abordagens das agências de fomento 
em relação ao engajamento de stakeholders. Ele também sugeriu que esse seria um tópico 
importante para constar no livro - respeitando uma visão multi e transdisciplinar de pesquisa em 
relação a esse assunto. Foi sugerido e aceito pelo grupo que esse tema deveria ser encampado 
no capítulo sob sua responsabilidade.  Por fim, o nome de Ana Maria Almeida, da Unicamp, foi 
sugerido para elaborar um capítulo sobre o impacto das universidades.  

Marisa Beppu sugeriu a colaboração de Milena Serafim, colaboradora de longa data do projeto, 
para o capítulo sobre unidades de dados.  

Nina Ranieri sugeriu Floriano de Azevedo Marques para contribuir com o tema de governança, 
baseando essa sugestão com relação à esta participação, a partir dos 2 textos mencionados:  
“sugiro um capítulo focado, justamente nos temas e desafios, com o seguinte título: Governança: 
Paradoxos e possibilidades.  

Sugeriu-se que o capítulo sobre ciência e sociedade parece ser mais adequado para compor  a 
seção sobre Ciência Aberta, do que o atual lugar dentro do tema de Governança.  

Renato Pedrosa sugeriu considerar uma contribuição que pudesse dedicar-se a escrever sobre a 
educação superior no estado de São Paulo como um sistema, e os mecanismos de contrato social 
pouco sólidos que esse sistema compartilha com o governo do estado. Não há paralelos com o 
que se observa em outros países, e valeria a pena explorar as razões para o bom funcionamento 
desse sistema no estado de São Paulo e como o fortalecimento desse “contrato” poderia 
beneficiar ainda mais o sistema de universidades paulistas.  

● III Curso de Métricas trabalhos em grupo 
Reunião com os participantes e tutores agendada para 27 de maio às 14h00  
 

● Survey DORA 
Survey em fase de aplicação até 30 de maio para em seguida conceber os workshops  

 
Próxima reunião proposta:  quarta feira 29 de junho às 11h00 ou 14h00 ou 16h00 

Adendo: Cronograma do Repensar a Universidade III revisado em 10.06.22  

Ementa: até 24 de junho de 2022 (sexta feira)  
Encontro com os autores: 30 de junho 2022 (quinta feira). 
Texto final: até 20 de agosto de 2022. 
Revisão, desenho, diagramação etc.: agosto/setembro  
Formato digital e impresso: outubro de 2022. 
Lançamento: novembro de 2022. 
 
 


