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

Pró-memória da reunião de pesquisadores associados
Reunião via Zoom – 10.03.2023 – das 17h00 às 18h00 

Participantes: Jacques Marcovitch, Dulce Silva, Elizabeth Balbachevsky, Justin
Axel-Berg, Lia Rita Bittencourt, Luiz Nunes, Marisa Beppu, Nina Ranieri e Pedro
Belasco,

Pauta:
1. IV Curso Métricas: perfil dos participantes, instituições, cronograma e avaliação. 
2. IV Curso Métricas: conteúdo da sessão de abertura, a ser realizada no dia 21 de

março, das 14h00 às 15h30. 
3. Repensar a Universidade III: artigos recebidos, pendentes e a receber. 
4. Projeto Métricas 2023-2025: informe. 
5. Outros. 

1. IV Curso Métricas: perfil dos participantes, instituições, cronograma e
avaliação. 

Foi apresentado aos pesquisadores associados o perfil dos participantes, além de
comentários sobre os ajustes realizados no programa do curso e em sua estrutura para
a turma de 2023. Foram convidados a se inscrever na plataforma 166 participantes,
oriundos de mais de 57 diferentes instituições, além de perfil demográfico e
representatividade regional do grupo.

2. IV Curso Métricas: conteúdo da sessão de abertura, a ser realizada no dia
21 de março de 2023, das 14h00 às 15h30. 

Foi discutida a programação e conteúdo da sessão inaugural do curso, prevista para o
dia 21 de março, às 14h00. Os pesquisadores foram convidados a comentar a
estrutura da sessão, e a indicar potenciais convidados para participar da mesa,
representando o nível federal, juntamente com o Sec. de Ciência Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, e do DC da Fapesp, Luiz Eugênio Mello, que
já confirmaram participação.

Foram sugeridos os nomes de Helena Sampaio (MEC), Ricardo Galvão (CNPq) e
Mercedes Bustamante (CAPES). Em complemento, foi sugerido convidar Denise
Carvalho (UFRJ/SiSu) pela sua relevante atuação em relação ao grupo das
universidades federais.

3. Repensar a Universidade III: artigos recebidos, pendentes e a receber. 

Foi apresentado um relatório de acompanhamento dos capítulos do livro. Dez coautores
enviaram suas contribuições, com textos concluídos ou em fase de revisão por pares.

1



Foi solicitado que as pendências de envio dos textos sejam resolvidas até o fim de
março/2023.

4. Projeto Métricas 2023-2025 – informe.

Por fim, foram apresentadas as prioridades para 2023-2025, sendo informado o
processo de análise do novo projeto,

5. Outros.

Elizabeth Balbachevsky atualizou o grupo sobre a proposta CEPID/Fapesp em
elaboração.

2


