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RESUMO
A presente dissertação tem como objetivo construir um modelo singular de avaliação de
desempenho para atender a Diretoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato Branco, utilizando a visão da MCDA-C –
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista, levando-se em consideração as
percepções do decisor por meio dessa metodologia.A pesquisa caracteriza-se como
exploratória, descritiva e quali-quantitativa. Os instrumentos utilizados para a coleta e análise
dos dados são: Knowledge Development Process- Constructivist (Proknow-C) e metodologia
MCDA-C. Em relação ao Proknow-C, esse processo permitiu selecionar 15 artigos
internacionais e 15 artigos nacionais alinhados ao tema, tendo como principais resultados: (i)
a análise bibliométrica permitiu identificar os principais autores, artigos e periódicos; (ii) a
análise sistêmica permitiu chegar aos seguintes resultados: a) os modelos de avaliação de
desempenho propostos e/ou aplicados nas pesquisas não demonstram preocupação em
desenvolver um modelo singular, específico para o contexto que lhe deu origem, ou o que é
importante medir segundo os valores do decisor; b) verificou-se que a maioria dos modelos
realiza a mensuração, porém, não realiza a integração dos critérios; c) a maioria dos modelos
permitiram diagnosticar os pontos fortes e fracos dos contextos avaliados; d) os modelos
demonstraram preocupação em propor ações para gerar ações de aperfeiçoamento,
destacando-se o portfólio internacional. Por meio da MCDA-C foram obtidos os seguintes
resultados: (i) identificação de 64 elementos primários de avaliação (EPAs)os quais foram
explorados e discutidos originando 89 conceitos orientados à ação; (ii)constatação de duas
grandes dimensões de preocupação do decisor - qualidade e gestão, sendo que a primeira
grande área está relacionada à pesquisa e pós-graduação stricto sensu, aos grupos de pesquisa
e à pós-graduação lato sensu; e a segunda está relacionada à imagem e aos processos internos;
(iii)criação de 5 mapas de relações meios e fins, nos quais, conforme as dimensões
identificadas,as preocupações operacionais (conceitos meios) e as preocupações estratégicas
(conceitos fins)foram alocadas; (iv)formulação de 51 indicadores de desempenho com a
participação integral do decisor; (v) construção dos descritores por meio de escalas ordinais e
forma determinados os níveis de referência para cada indicador; (vi)transformação das
ordinais em escalas cardinais (quantitativas); (vii) realização da análise de independência;
(viii) construção das funções de valor; e (ix) determinação das taxas de substituição.Concluise a partir da filiação teórica adotada, que a estruturação do modelo de avaliação de
desempenho proposto será útil para dar apoio à gestão da diretoria de pesquisa e pósgraduação da UTFPR, Câmpus de Pato Branco, bem comoo cotejamento dos indicadores da
literatura com o modelo desenvolvido contribui teoricamente para a literatura.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho; Instituição de Ensino Superior; diretoria;
pesquisa; pós-graduação; indicadores; MCDA-C.
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ABSTRACT
The present work aims to build a unique model of performance evaluation to meet the
Research and Graduate Directorate of the Federal Technological University of Paraná, Pato
Branco Câmpus, using the MCDA-C vision - Multicriteria Decision Support Methodology
Constructivist, taking into account the perceptions of the decision maker through this
methodology. The research is characterized as exploratory, descriptive and qualitativequantitative. The instruments used for data collection and analysis are: Knowledge
Development Process- Constructivist (Proknow-C) and MCDA-C methodology.In relation to
Proknow-C, this process allowed the selection of 15 international articles and 15 national
articles aligned to the theme, with the following main results: (i) bibliometric analysis allowed
to identify the main authors, articles and periodicals; (ii) the systemic analysis allowed the
following results to be obtained: a) the performance evaluation models proposed and/or
applied in the researches do not show concern in developing a singular model, specific to the
context that gave rise to it, or what is important Measure according to the values of the
decision maker; b) it was verified that most of the models carry out the measurement,
however, it does not integrate the criteria; c) most of the models allowed to diagnose the
strengths and weaknesses of the contexts evaluated; d) the models showed concern in
proposing actions to generate improvement actions, highlighting the international
portfolio.The following results were obtained through MCDA-C: (i) identification of 64
primary evaluation elements (EPAs) which were explored and discussed, giving rise to 89
action-oriented concepts; (ii) finding two major dimensions of decision-maker concern quality and management, the first large area of which is related to the research and graduate
studies stricto sensu, to the research groups and to the lato sensu graduate studies; And the
second is related to the image and internal processes; (iii) creation of 5 maps of means and
ends relationships, in which, according to the identified dimensions, operational concerns
(means concepts) and strategic concerns (concepts ends) were allocated; (iv) formulation of
51 performance indicators with the full participation of the decision maker; (v) construction of
the descriptors by means of ordinal scales and form the reference levels for each indicator;
(vi) transformation of ordinals into cardinal (quantitative) scales; (vii) conducting the
independence analysis; (viii) construction of value functions; and (ix) determination of
replacement rates. It is concluded from the theoretical affiliation adopted that the structuring
of the proposed performance evaluation model will be useful to support the management of
the UTFPR research and graduate board, Câmpus de Pato Branco, as well as the comparison
of the indicators of the Literature with the developed model contributes theoretically to the
literature.
Keywords: Performance evaluation; Institution of Higher Education; directories; search;
postgraduate studies; indicators; MCDA-C.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA

Em razão de período de mudanças na sociedade, política, economia, cultura e
tecnologia trazidos pela globalização, as universidades passaram a perceber que somente
estarão aptas a sobreviver no meio educacional se forem competitivas e tiverem qualidade
(STURM et al., 2015).
As mudanças em curso, tal como o aumento dos preços das matérias-primas e
energia, a degradação ambiental e o envelhecimento da força de trabalho - apontam que a
escassez derecursos é um fato indiscutível e é crucial para fazer a maioria dos recursos
disponíveis (KÄPYLÄ et al, 2010).
O governo chinês, a título de exemplo, fizeram um grande esforço para reformar o
setor rural e industrial em seu país, e já na década de 1980 perceberam que essa modernização
exigiu trabalhadores mais qualificados, e portanto, indivíduos mais escolarizados (CHU NG et
al., 2010).
O crescimento econômico rápido da China, associado aos seus valores tradicionais
com a educação, foi reconhecido pelos decisores políticos universitários, como
oportunidadesde expandir as suas operações internacionais ainda mais (BARNES, B. R.,
2007).
O fenômeno da globalização gerou também uma internacionalização do ensino
superior, aumentando a influência e visibilidade das instituições de ensino. A Malásia, que é
um dos países com desenvolvimento mais avançado no Sudeste Asiático, foi afetado por essa
globalização e internacionalização da educação, e o seu governo está procurando tornar seu
país em um centro de excelência em educação, pois contribui com o desenvolvimento da
economia nacional (RASLI et al, 2012).
As instituições de ensino já entenderam que existe essa alta competitividade nos
cursos de Pós-graduação, os quais tem um perfil de clientes/alunos cada vez mais exigentes,
como ressalta Limaet al. (2011), e por essa razão devem se preparar utilizando ferramentas
eficientes para medir seu desempenho.
As universidades em todo o mundo testemunharammudanças em suas instituições,
como resultado das reformas alimentadas pelo desejo dos governos em aumentar a
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eficiência,eficácia e responsabilização e, ao mesmo tempo, reduzir o financiamento (GAUS et
al, 2016).
Todos os programas em institutos de ensino superior e universidades são obrigados a
implementar um currículo de educação baseado em resultados, os quais são definidos pelos
órgãos governamentais, para garantir a produção de graduados com qualidade (THAIR et al,
2013).
Na Indonésia, segundo Gaus et al. (2016) o aumento da eficácia das universidades é
impulsionado por um modelo de gestão de negócios, tal como o do mercado,que enfatiza a
competição e é caracterizado principalmente pelaprática de prestação de contas para assegurar
a eficácia, qualidade eprodutividade, por meio de indicadores de desempenho.
A qualidade da universidade, conforme ressalta Thair et al. (2013), pode ser medida
por uma variedade de métodos, quer em questionários, cursos de classificação,observação do
desempenho do aluno, análise de portfólio e entrevistas.
A medição da qualidade de serviço no ensino superior é cada vez mais importante
para atrair ereter receitas, e os profissionais e acadêmicos descobriram que proporcionar um
elevado nível de qualidade de serviço promove o potencial deganhar maior quota de mercado,
melhoria da rentabilidade e a oportunidade de alcançar maior competitivo. Assim, abordagens
para medir a qualidade do serviço também têm evoluído gradualmente (ANGELL et al, 2008).
No Brasil, a qualidade das instituições de ensino é uma preocupação dos órgãos
governamentais, vinculados ao Ministério da Educação, tais como o INEP – Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e a CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o primeiro vinculado à graduação e o segundo
à pós-graduação (IGARASCHI et al., 2008). Esses dois órgãos é que realizam a avaliação de
desempenho das IES – Instituição de Ensino Superior.
Também merece destaque a observação de Bertonha (2009 apud Aires et al., 2014)
no sentido de que a avaliação da qualidade do ensino superior, da forma como é procedida por
órgão governamental brasileiro se baseia, como um dos principais critérios de avaliação, em
quantidade de produção científica, sobrando aos pesquisadores a simples obrigação de
produzir números, ou seja de publicar.
Aires et al. (2014) acrescentam queesse modelo recebe críticas pois a quantificação
como estratégia de avaliação, acabaria por gerar um cenário preocupante de “lixo” acadêmico,
ou seja, textos que não serão utilizados, e assim, o processo de produção científica remeteria a
uma “prestação de contas” dos docentes para com os que o financiam.
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Observa-se que tem ocorrido uma falta de atenção pela literatura no que tange às
questões de indicadores de desempenho das comunidades acadêmicas e os fatores quederam
origem a este debate (THAIR et al, 2013).
É possível se constatar ainda que os modelos tradicionais de avaliação de
desempenho não iniciam pela busca da compreensão acerca do assunto a ser tratado e
posteriormente pela ampliação desta compreensão ao contexto da problemática em causa, pois
o processo de escolha de alternativas no problema de decisão é apoiado por softwares
específicos para este fim.
Porém, apesar das sofisticadas formas de interagir com o processo de decisão o uso
exclusivo de softwares se trata maneiras rudimentares no tratamento estatístico ou matemático
das informações sobre o contexto decisório (MINGERS et al. 2004).
Os pesquisadores estão inclinados a utilizar abordagens que explorem os aspectos
sociais de uma intervenção, tentando atribuir significado aos eventos, em vez de apenas olhar
para a explicação causal dos elementos abordados (WHITE, 2009).
Os métodos de estruturação de problemas de decisão, também conhecidos como
Problem Structuring Methods ou PSMs, são portanto, um conjunto de métodos que
identificam os problemas de decisão não estruturados enfrentados por decisores e o objetivo
da utilização destes métodos é minimizar as incertezas, os conflitos e a complexidade destas
situações. No processo de tomada de decisão a estruturação dos problemas se trata de uma
atividade complexa e crítica, porém, desempenha um papel essencial de apoio multicritério à
decisão (MINGERS et al. 2004).
Para fins da presente pesquisa, leva-se em conta que a problemática da tomada de
decisão atualmente se caracteriza por muitas alternativas e critérios que conflitam entre si, o
que a torna demasiadamente complexa e demanda a utilização de ferramentas para resolver a
questão.
Assim, por meio da estruturação do problema se busca identificar, por exemplo, qual
o problema a ser resolvido; quem são os atores relevantes e aqueles que influenciam o
decisor; as suas interpretações individuais do problema; elaboração em conjunto de um
modelo que represente adequadamente estas interpretações, levando em conta também as
incertezas e riscos associados aos problemas em questão; os conflitos que podem surgir
durante o processo de estruturação; etc. (WHITE, 2009).
Nessa linha de entendimento, na presente pesquisa que é norteada pela metodologia
de apoio multicritério à decisão, se busca desenvolver uma solução viável para a resolução de
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uma problemática em um nível mais estratégico de decisão, pois tem como base buscar o
estabelecimento de uma relação de preferências no processo de decisão(AIRES et al., 2014).
Segundo Aires et al. (2014) o:
[...]Apoio Multicritério à Decisão (AMD) consiste em um conjunto de métodos e
técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e organizações a tomarem decisões, sob a
influência de uma multiplicidade de critérios (GOMES; GONÇALEZ-ARAYA);
CARIGNANO, 2004; ALMEIDA, 2011). Essa área do conhecimento possui um
amplo conjunto de ferramentas cujo objetivo é dar suporte a um indivíduo ou grupo
de pessoas (decisores) (SZAJUBOK, ALENCAR; ALMEIDA, 2006), na obtenção
de elementos de resposta às questões no decorrer de um processo de decisão (PINTO
JUNIOR; SOARES DE MELLO, 2013).

Desta forma, ao se voltar para um contexto que possui uma gestão estratégica, em
razão de ocupar uma posição hierárquica superior aos próprios cursos, projetos e programas
da Instituição de Ensino, a escolha do método multicritério se realiza em função de uma
análise relacionada a aspectos como: o conhecimento pelo decisor sobre o problema, o
contexto considerado, informações disponíveis e seu grau de precisão, racionalidade
requerida, preferências do decisor e o tipo de problemática (AIRES et al., 2014).
A Avaliação de Desempenho(AD) é o processo de gestão utilizado para construir,
fixar e disseminar conhecimentos por meio da identificação, organização, mensuração e
integração dos aspectos, de um determinado contexto, julgados relevantes para medir e
gerenciar o desempenho dos objetivos estratégicos da organização (ENSSLIN e ENSSLIN,
2009).
No contexto apresentado, percebe-se que a literatura científica não promove a
avaliação de desempenho de Instituições de Ensino Superior de um nível hierárquicosuperior,
como o é a diretoria da pós-graduação e pesquisa, a qual se trata de uma gestão estratégica, e
por essa razão, não se encontram publicações científicas sobre esse panorama de avaliação de
desempenho específico.
O que se verifica é um histórico de processos governamentais de avaliação de
instituições de ensino superior e de programas de pós-graduação, mas não de um nível
estratégico de gestão hierarquicamente superior aos próprios programas e cursos. Assim,
verifica-se uma necessidade das próprias universidades em avaliar o seu desempenho
organizacional e com isso melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
Diante desse contexto se origina a pergunta que norteará o desenvolvimento da
pesquisa: quais são os indicadores de desempenho que devem ser levados em conta para a
construção de um modelo de avaliação de desempenho para apoiar a gestão estratégica da
diretoria da pesquisa e pós-graduação em Universidades Públicas?
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1.2

OBJETIVOS
Nesta subseção do trabalho, apresenta-se o objetivo geral e os objetivos específicos a

serem alcançados pela presente pesquisa.

1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral da pesquisa é construir um modelo singular de avaliação de
desempenho para atender a Diretoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato Branco, utilizando a visão da MCDA-C –
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista, levando-se em consideração as
percepções do decisor por meio dessa metodologia.

1.2.2 Objetivos específicos
i)

elaborar análise bibliométrica e sistêmica do portfólio bibliográfico selecionado sobre
o tema;

ii)

identificar os objetivos do contexto decisório a serem alcançados pela diretoria de
pesquisa e pós-graduação;

iii)

organizar os objetivos em uma estrutura hierárquica de valor que permita a
visualização no nível estratégico, tático e operacional;

iv)

construir os descritores ordinais e cardinais para os objetivos identificados no contexto
decisório; e

v)

1.3

identificar as taxas de substituição para o modelo construído.

JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
A presente pesquisa se justifica pela contribuição teórica e prática. Em relação a

contribuição teórica apresenta-se: (i) revisão sistemática da literatura com foco na AD na
pesquisa e pós-graduação em IES; (ii) se trata de um trabalho inédito, pois não foi localizada
na literatura científica um modelo para o nível de gestão, contribuindo para o tema AD, sob a
perspectiva da visão de mundo da metodologia multicritério; e (iii) identificação de lacunas
no que já foi publicado sobre o tema de avaliação de desempenho em diretoria de pesquisa e
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pós-graduação, por meio de cotejamento dos indicadores da literatura com indicadores do
modelo.
Em relação a contribuição prática verifica-se: (i) a construção de um modelo de
gestão paraum nível hierarquicamente superior nas instituições de ensino, qual seja, a
diretoria de pesquisa e pós-graduação, segundo a metodologia multicritério de apoio à
decisão; (ii) a construção do modelo, contribui socialmente, e em especial para a comunidade
da UTFPR, Câmpus de Pato Branco-PR, eis que promoverá a gestão da diretoria de pesquisa e
pós-graduação de uma instituição de ensino superior, pela qual será possível identificar os
pontos fracos e fortes e gerar ações de aperfeiçoamento e melhoria.
Teoricamente, a contribuição se verifica na abordagem de outras pesquisas da
literatura científica sobre a Avaliação de Desempenho (AD), por meio da revisão de literatura,
especificamente em diretoria de pós-graduação e pesquisa, traçando diferenças dos métodos
tradicionais em relação à metodologia que será utilizada na presente pesquisa. Assim, será
feita uma comparação entre os indicadores utilizados na literatura científica e os indicadores
que serão construídos por meio do presente estudo, e a visão de mundo adotada pela
metodologia multicritério de apoio à decisão.
Pela revisão sistemática da literatura, se contribui cientificamente com a presente
pesquisa e também para a metodologia multicritério de AD, pois foi por meio de uma
identificação de um portfólio bibliográfico, a nível internacional e nacional, e da sua
averiguação segundo a ótica da análise sistêmica a partir da afiliação teórica adotada e
explicitada por suas lentes, objetivando constatar para cada lente (e globalmente) a visão de
mundo estabelecida. Desta forma, se constata que também é possível identificar as lacunas na
literatura científica, bem como a necessidade de novas pesquisas sobre avaliação de
desempenho em diretoria de pesquisa e pós-graduação.
Ainda, teoricamente, a construção do presente modelo poderá servir como fonte em
outras pesquisas que utilizem a mesma afiliação adotada sobre AD, qual seja, avaliação de
desempenho multicritério, onde é levado em consideração para a construção integral do
modelo, os valores, preferências e o conhecimento no decisor.
A contribuição prática se verifica na medida em que será construído um modelo de
avaliação de desempenho para ser aplicado em um nível estratégico de gestão
hierarquicamente superior dentro de uma Instituição de Ensino, ou seja, da diretoria de
pesquisa e pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato
Branco-PR. Poderá servir, portanto, de inspiração e base para outra diretoria ou outra
Instituição de Ensino Superior, pois resultará numa proposta de gestão personalizada,
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levando-se em consideração a singularidade do contexto que está inserida, pois levará em
conta os valores de destaque para o processo decisório e relevantes ao decisor, promovendo a
evolução e crescimento dos programas de pós-graduação e da pesquisa.
Por fim, a pesquisa contribuirá para a comunidade científica eis que, nesse tema,
onde de buscar apoiar à gestão de um gestor que está em um nível hierárquico superior dentro
de uma Instituição de Ensino Superior, qual seja, a diretoria de pesquisa e pós-graduação,
verifica-se um ineditismo, pois pela revisão de literatura não foi encontrado um modelo de
avaliação de desempenho, nem pela visão da metodologia multicritério, uma pesquisa dessa
natureza. Assim, poderá auxiliar a gestão das organizações com informações que possibilitem
uma melhor tomada de decisão, e a pesquisa que se pretende realizar consiste em desenvolver
um modelo que auxilie os gestores nesse processo.

1.4

DELIMITAÇÕES DA PESQUISA
A construção de um modelo de avaliação de desempenho para apoiar a gestão da

diretoria de Pesquisa e Pós-graduação da UTFPR, Câmpus de Pato Branco-PR, por meio de
um perfil construtivista, enseja delimitações típicas dessa metodologia, tendo em vista que a
particularidade do contexto é o que se avalia, levando-se em conta os valores do seu decisor.
Por essa razão, verifica-se uma limitação do uso do modelo ora proposto em outros contextos,
ou seja, para outros departamentos de instituições de ensino superior.
Porém, a partir da linha teórica e metodológica utilizada na construção do modelo será
possível contribuir com outros trabalhos futuros na área de avaliação de desempenho de
instituições de ensino superior. Assim, apesar do modelo ter validade apenas para o contexto
decisório delimitado nessa pesquisa e para um determinado decisor, a pesquisa poderá
motivar outras diretorias e outros decisores a quererem um modelo específico para o seu
contexto decisório.
Importante destacar ainda, que outra delimitação se refere à pesquisa bibliográfica
realizada a qual se restringe aos artigos nacionais e internacionais publicados entre os anos de
2005-2015, em periódicos que permitam o livre acesso ao seu texto na íntegra gratuitamente,
seja por meio do próprio periódico ou do portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES). Assim, foram descartados da
pesquisa eventuais artigos científicos que não disponibilizam o aceso ao seu texto completo e
de maneira gratuita.
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1.5

ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos: (i) introdução; (ii)

metodologia da pesquisa; (iii) referencial teórico; e (iv) apresentação e discussão dos
resultados; e, (v) considerações finais.
No primeiro capítulo, apresenta-se a contextualização do tema, o problema de
pesquisa, bem como o objetivo geral e específicos, a justificativa, as contribuições e as
delimitações da pesquisa.
No segundo capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa, na qual se expõe o
enquadramento metodológico; os procedimentos utilizados para seleção, revisão e análise da
literatura, por meio da metodologia Knowledge Development Process – Constructivist
(ProKnow-C); e os procedimentos para construção do modelo de avaliação de desempenho
para atender a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, utilizando o instrumento de intervenção MCDA-C (Metodologia Multicritério de
Apoio à Decisão – Construtivista).
No terceiro capítulo aborda o referencial teórico do presente estudo, apresentando-se:
(i) panorama da avaliação de desempenho na pesquisa e pós-graduação em instituições de
ensino superior – contexto geral; e (ii) comparativo entre os modelos de avaliação do portfólio
bibliográfico internacional e nacional.
No quarto capítuloserá abordada: (i) análise bibliométrica dos artigos científicos do
portfólio bibliográfico nacional e internacional; (ii) a análise sistêmica dos artigos científicos
do portfólio bibliográfico nacional e internacional; (iii) o desenvolvimento do modelo de
avaliação de desempenho para o contexto objeto da pesquisa; e (iv) cotejamento do modelo
construído para a diretoria de pesquisa e pós-graduação com a literatura.
No quinto e último capítulo são expostas as considerações finais da pesquisa.
E ao final, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA
O presente capítulo de metodologia da pesquisa está subdividido em três seções: (i)
enquadramento metodológico; (ii) procedimentos utilizados para revisão e análise da
literatura; e, (iii) procedimentos para construção do modelo de avaliação de desempenho para
atender a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Câmpus de Pato Branco.

2.1

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
Com relação à natureza do objetivo, este trabalho se caracteriza como exploratório,

pois conforme Gil (2002) visa proporcionar maior familiaridade com o problema, entendendo
e identificando os elementos do processo de gestão da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, gerando conhecimento ao decisor do que é
importante medir, bem como para que o mesmo tenha entendimento quanto aos objetivos e
ações da referida diretoria e assim viabilizar a construção do modelo proposto.
Adicionalmente, o trabalho apresenta caráter descritivo, pois busca descrever as
características da bibliografia já publicada (GIL, 2002), por meio de uma revisão estruturada
da literatura selecionada e também da análise crítica com ênfase na avaliação de desempenho
dapesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino superior.
No que tange à natureza da pesquisa, se caracteriza como um estudo de caso na
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do ParanáCâmpus Pato Branco, a qual será investigada para conhecer o contexto em que ela se insere de
maneira ampla e também detalhada, saber as características, os objetivos e os aspectos
relevantes que influenciam o desempenho da diretoria avaliada(GIL, 2002).
No que tange à coleta de dados, por se tratar de estudo de caso os resultados são
obtidos pela convergência ou divergência de informações obtidas por procedimentos distintos
(GIL, 2002). Portanto, para a coleta de dados são utilizados dados primários e secundários. Os
dados primários serão obtidos por meio de entrevistas com o decisor da Diretoria de Pesquisa
e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os dados secundários se
tratam de informações obtidos pela busca e análise de artigos científicos em periódicos
nacionais e internacionais, publicados entre os anos de 2005 a 2015, disponíveis em sua
integralidade e de acesso gratuito, bem como pela análise de documentos internos
institucionais da diretoria, tais como leis, regimentos e relatórios.
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No que tange à forma de abordagem do problema de pesquisa, pode ser caracterizada
como de natureza qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa será utilizada na
construção do modelo, em várias etapas, na medida em que o estudo busca o entendimento e o
exame de situações particulares e complexas por meio da ponderação dos valores do decisor e
do que ele entende importante avaliar no contexto que envolvem as atividade sociais e
humanas da sua Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Câmpus de Pato Branco, onde ser verifica que os aspectos objetivos se sobrepõem
aos objetivos (RICHARDSON, 2008).
Percebe-se a forma de abordagem qualitativa na medida em que serão construídos
indicadores para o modelo de avaliação de desempenho conforme as preocupações
manifestadas pelo decisor, evidenciando-se a subjetividade do aspecto pesquisado. Por meio
da metodologia MCDA-C, parte-se da premissa de que o decisor tem as suas percepções sobre
as particularidades do problema que envolve o contexto da diretoria pesquisada, e os modelos
genéricos não atendem e/ou auxiliam adequadamente as suas necessidades.
Assim, na construção do modelo, por meio de entrevistas com o decisor, se realiza a
estruturação do problema para identificar as suas preocupações em relação ao desempenho da
DIRRPG, Câmpus de Pato Branco-PR,as quais são transformadas em conceitos orientados à
ação e estes conceitos são agrupados por áreas de preocupações. Sempre com a participação
do decisor, na sequência, são elaborados os mapas de relações meio e fins, visando
transformar os conceitos em uma estrutura hierárquica de valor e assim construir os
indicadores ordinais – o que evidencia a natureza qualitativa da pesquisa.
A natureza quantitativa da pesquisa se verifica quando do desenvolvimento do
modelo, em especial na fase de avalição, com o uso de ferramentas de estatística dos dados
coletados e modelos matemáticos (RICHARDSON, 2008). Segundo Gil (2002) para a análise
quantitativa se utiliza software para descrever com precisão fenômenos tais como valores e
representações, sendo que na presente pesquisa será utilizado o software estatístico
MACBETH (Measuring Attractiveness by a Category Based Evaluation Technique) para
transformar escalas ordinais em cardinais, bem para atribuir as taxas de substituição
(ENSSLIN et al., 2013).
Para construir o modelo de avaliação do desempenho da Diretoria de Pesquisa e PósGraduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, se propõe a utilizar a
metodologia Multicritério em Apoio a Decisão Construtivista (MCDA-C), pela qual se
buscará justificar as decisões tomadas aos envolvidos no processo decisório e também as
repercussões de cada uma delas. Para tanto, escolheu-se uma visão abordada pela
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Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista – MCDA-C como meio para
criar e desenvolver um modelo de avaliação singular ao caso apresentado, levando-se em
conta os valores, necessidades e especificidades do decisor da diretoria acima indicada.
Segundo Ensslin et al. (2010) a metodologia MCDA-C desenvolve no decisor um conjunto de
conhecimentos que lhe permitirão compreender as consequências de suas decisões nos
aspectos que ele (decisor) julga importantes, sem impor os racionalismos da objetividade.
Para a revisão da literatura científica, a seleção do portfólio bibliográfico nacional e
internacional sobre o tema avaliação de desempenho da pós-graduação e pesquisa, se utilizará
o instrumento de intervenção o Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnowC), originada no Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão –
LabMCDA, cuja metodologia estabelece uma construção do conhecimento por meio de um
processo estruturado composto por três etapas: (i) seleção do portfólio bibliográfico; (ii)
análise bibliométrica do portfólio bibliográfico selecionado; e, (iii) análise sistêmica
(ENSSLIN et al., 2010a).
Portanto, dois são os instrumentos de intervenção que serão utilizados na presente
pesquisa os quais serão abordados na sequência.

2.2

PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO E ANÁLISE DA LITERATURA
Para a seleção do Portfólio Bibliográfico Nacional (PBN) e Internacional (PBI) sobre

o tema avaliação de desempenho em diretoria de pesquisa e pós-graduação em instituições de
ensino superior, com reconhecimento científico, foi utilizada a metodologia Knowledge
Development Process – Constructivist (ProKnow-C).
A metodologia estabelece uma construção do conhecimento por meio de um
processo estruturado que se inicia pela definição dos eixos de pesquisa, ou seja, o tema em si,
e após são determinadas as palavras-chave que serão utilizadas nos mecanismos de buscas das
bases de dados.
Importante salientar, que o referido processo de busca com a finalidade de promover
a revisão de literatura já foi utilizado em inúmeras pesquisas científicas (AFONSO, M. H. F.
et al., 2011; DA ROSA, F. S., et al., 2013; ENSSLIN, L. et al., 2010; ENSSLIN, L. et al.,
2010a; ENSSLIN, L. et al., 2013; MERLIN, F. K. et al., 2013).
O Proknow-C, como instrumento de intervenção é composto por três etapas: (i)
seleção do portfólio bibliográfico; (ii) análise bibliométrica do portfólio bibliográfico

27

selecionado; e, (iii) análise sistêmica (ENSSLIN et al., 2010a citado por ENSSLIN et al.,
2014), conforme demonstrado na Figura 1.
Figura 1: ProKnow-C - Knowledge Development Process-Constructivist

Fonte: (ENSSLIN et al. 2012 apud ENSSLIN et al., 2014c).

A primeira etapa objetiva identificar artigos científicos com reconhecimento e
alinhados ao tema para formar um portfólio bibliográfico (PB), por meio de três fases: (i) a
seleção dos artigos nas bases de dados que compõem o Banco de Artigos Bruto; (ii) a
filtragem dos artigos selecionados com base no alinhamento da pesquisa; e, (iii) o teste de
representatividade do portfólio bibliográfico (ENSSLIN, L. et al., 2013). Ao final dessas
etapas é formado um conjunto de artigos que são considerados alinhados e relevantes à
pesquisa.
Na segunda etapa, após identificar os artigos que compõem o portfólio bibliográfico,
ocorre a análise bibliométrica, a qual visa analisar e quantificar as características do portfólio,
objetivando maiores informações sobre os artigos (ENSSLIN, L. et al., 2010a), cuja origem
dos dados analisados encontra-se nos artigos do portfólio bibliográfico. O processo se realiza
com uma evidenciação quantitativa dos dados estatísticos de um conjunto definido de artigos
do portfólio bibliográfico, visando à gestão da informação e do conhecimento científico do
tema pesquisado, o que se faz por meio da contagem de documentos. (ENSSLIN, L. et al.,
2010).
Concluída essa fase de análise bibliométrica dos artigos que compõem o portfólio
bibliográfico nacional, será realizada a próxima e terceira fase intitulada análise sistêmica. A
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análise sistêmica é parte integrante do processo Knowledge Development ProcessConstructivist (ProKnow-C) e se trata de um procedimento para analisar uma amostra de
artigos, partindo de uma visão de mundo (filiação teórica) definida e explicitada por suas
lentes (BORTOLUZZI et al., 2010).
A visão de mundo adotada nesta pesquisa conceitua avaliação de desempenho como
“o processo para construir conhecimento no decisor a respeito do contexto específico que se
propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio de atividades que
identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, e sua integração e os meios
para visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento” (ENSSLIN et al., 2010).
A revisão sistêmica, na literatura, possui inúmeros entendimentos quanto a sua
definição e objetivo, sendo que para efeito da presente pesquisa, adota-se a definição proposta
por Ensslin et al. (2010a), qual seja:
[...] Processo científico utilizado para, a partir de uma visão de mundo (filiação
teórica) definida e explicitada por suas lentes, analisar o Portfólio Bibliográfico para
o tema de pesquisa Gestão de Portfólio de Produtos, visando evidenciar para cada
lente e globalmente, os destaques e as oportunidades de pesquisa sobre o tema em
estudo.

A partir desse conceito, se estruturou as lentes de Brunswik (STEWART, 2001 apud
ENSSLIN et al., 2014a), pelas quais a análise sistêmica dessa pesquisa foi realizada,
conforme se apresenta na Figura 2:
Figura 2: Lentes da Avaliação de Desempenho do LabMCDA

Fonte: adaptado de Bortoluzzi et al. (2012).

Fonte: adaptado de Bortoluzzi et al. (2012).

2.2.1 Seleção do portfólio bibliográfico
A presente seção está subdividida em: (i) procedimentos para revisão da literatura em
periódicos internacionais; e (ii) procedimentos para revisão da literatura em periódicos
nacionais.
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2.2.2.1 Procedimentos para revisão da literatura em periódicos internacionais
Seguindo o método de estruturado para seleção de artigos científicos alinhados à
pesquisa e relevantes, os procedimentos para revisão da literatura em periódicos
internacionais iniciaram-se pela definição dos eixos de pesquisa. Inicialmente foram
elaborados três eixos da pesquisa: avaliação de desempenho (ADO), universidade pública e
pós-graduação, conforme Figura 3.
Figura 3: Eixos de pesquisas e palavras-chave de avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação
em instituições públicas de ensino superior, contexto internacional

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Após a definição dos eixos de pesquisa, foram selecionadas as palavras-chave de
cada eixo, sendo definidas as 13 palavras-chave (Figura 3, abaixo de cada eixo) foram
realizadas 80 pesquisas em cada base de dados SCOPUS e Web of Science - ISI, tendo em
vista a quantidade de 80 combinações originadas com a utilização das palavras dos dois eixos,
somente em artigos científicos nacionais, publicados nos últimos 10 (dez) anos, ou seja, entre
os anos de 2005-2015, em todas as áreas, sendo que as palavras-chave pesquisadas foram
buscadas nos títulos, resumos ou nas palavras-chave dos artigos.
Após efetuar a pesquisa das 80 combinações das 13 palavras-chaves por meio do uso
da expressão booleana - “AND” - que permitem que sejam encontrados resultados que
contenham obrigatoriamente as palavras pesquisadas, foram localizados 3.766 artigos na base
de dados.
Na sequência foi realizado o teste de aderência das palavras-chave, ou seja, pela
leitura dos títulos de quatro artigos localizados e selecionados aleatoriamente foi verificado
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que as palavras-chave estavam alinhadas ao tema de pesquisa, e por essa razão não foi
necessária a incorporação de outras palavras.
Desta forma, constatado que a pesquisa por meio das combinações das palavraschave selecionadas resultou em um portfólio alinhado ao tema avaliação de desempenho, foi
dado prosseguimento ao processo de importação dos artigos localizados nas bases de dados,
organizando-os e gerenciando-os, de modo que foram excluídos, de início, 2.441 artigos
repetidos.
Passou-se a leitura dos títulos dos 1.325 artigos, que se trata da próxima etapa do
processo. Nessa fase de verificação do alinhamento do artigo também com os eixos
identificados e por meio da leitura do título foram excluídos 1.013 artigos, uma vez que não
estavam alinhados aos eixos de pesquisa. No entanto, foram mantidos os artigos cujos títulos
geraram dúvida quanto ao alinhamento, para serem melhores analisados nas etapas seguintes
do processo, totalizando em 312 artigos.
Posteriormente, para analisar o reconhecimento científico dos 312 artigos, a
pesquisadora acessou o Google Scholar (2016) para verificar a quantidade de citações dos
referidos artigos. Após a análise desses quantitativos, selecionou-se 127 artigos mais citados,
que juntos correspondiam a 95,48% das citações entre os 312 artigos analisados.
Em seguida, após a seleção dos 127 artigos com maior reconhecimento científico, na
próxima fase foi realizada a leitura dos resumos dos 127 artigos e foram identificados 78
artigos com título e resumos alinhados ao tema avaliação de desempenho da pós-graduação e
pesquisa, constituindo a Repositório A. Os demais 49 artigos foram eliminados.
Porém, uma vez que há o reconhecimento de que a seleção de artigos pelo
reconhecimento científico por meio da contagem da quantidade de citações pode eliminar
artigos de autores com destaque na produção científica sobre o tema, e de recente publicação,
os 185 artigos eliminados passaram por uma “repescagem”, ou seja, uma análise desses
artigos com reconhecimento científico a ser confirmado.
Desta forma, verificou-se se os artigos poderiam ser considerados recentes, ou seja,
com dois anos de publicação, de modo que 95 artigos não atenderam esse requisito, porém, 90
artigos foram considerados recentes.
Assim foi efetuada a leitura de resumos de 90 artigos, dos quais, 32 artigos além de
serem recentes, tiveram alinhamento com a pesquisa, sendo que 58 artigos foram
definitivamente eliminados.
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Com relação aos 95 artigos que não foram considerados de publicação recente
constatou-se que nenhum de seus autores também continha publicações nos artigos do
Repositório A, conforme se observa da Figura 4.
Figura 4: Processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional – Repositório B

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Assim, nessa fase foram selecionados 32 artigos – Repositório B, que foram
agregados aos 78 artigos da Repositório A, totalizando em 110 artigos – Repositório C,
conforme Figura 5.
Figura 5: Processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional – Repositório C

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Após selecionar os artigos que compuseram a Repositório C, foi verificado se dos
110 artigos somente 64 estavam disponibilizados na íntegra e gratuitamente pelo portal de
periódicos da CAPES, ou repassados gratuitamente pelos respectivos autores. Foi realizada,
então, a leitura integral dos 64 artigos, concluindo-se que somente 11 deles estavam alinhados
com o tema avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições públicas
de ensino superior, conforme Figura 6.
Figura 6: Processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional – filtro alinhamento

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Porém, a pesquisadora entendeu ser necessários prosseguir na busca de mais artigos
para comprem o portfólio bibliográfico internacional, de modo que adaptando o modelo
Proknow-C analisou as referências dos artigos dos periódicos citados nos 11 artigos do
portfólio bibliográfico, ao que chamou de primário, localizando 241 referências de artigos
científicos.
Procedeu-se a leitura de título dos 241 artigos selecionando 121 artigos que estavam
o título alinhado ao tema da pesquisa, excluindo, portanto, 120 artigos. Foi realizada, em
seguida, a leitura de resumo dos 121 artigos selecionados pelos títulos, separando-se 38
artigos que estavam com o resumo também alinhado ao tema da pesquisa. Por último, foi
realizada a leitura integral dos 38 artigos e foram selecionados 4 artigos que passaram
também a compor a Repositório C, conforme Figura 7.
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Figura 7: Processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional – análise das referências

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Ao final desse processo estruturado, portanto, foram selecionados 15 artigos ao tema
da pesquisa, ou seja, pertinentes à avaliação de desempenho da pesquisa e pós-graduação em
instituições de ensino superior públicas, formando o Portfólio Bibliográfico Internacional
(PBI), listados no Quadro 1.
Quadro 1: Portfólio Bibliográfico Internacional
Artigo

Periódico

Autor (es)

Ano

Perception of service quality in higher education:
Perspective of iranian students of Malaysian
universities

International
Journal of
Economics
and
Management

RASLI, A.;
SHEKARCHIZADEH, A.;
IQBAL, M. J.

2012

Service quality in postgraduate education

Quality
Assurance in
Education

ANGELL, R. J.;
HEFFERNAN, T. W.;
MEGICKS, P.

2008

What makes a "research star"? Factors influencing
the research productivity of business faculty

International
Journal of
Productivity
and
Performance
Management

WHITE, C. S., JAMES, K.,
BURKE, L. A., & ALLEN, R.
S

2012

Engineering post-graduate programmes: A quality
and productivity analysis

Studies in
Educational
Evaluation

MELLO, J. C. C. S., GOMES,
E. G., MEZA, L. A., MELLO,
M. H. C. S., & MELLO, A. J.
R. S.

2006

Analysis of Postgraduate Programs in the EHEA
and the USA

Revista De
Psicodidactica

ARIZA, R. T., QUEVEDOBLASCO, R., BERMÚDEZ,

2012
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Artigo

Periódico

Autor (es)

Ano

M. P., & BUELA-CASAL, G.
Postgraduate education in transfusion medicine in
the absence of formal residency training:
Assessment of factors needed to develop and
sustain a postgraduate diploma program

Transfusion
and Apheresis
Science

LOUW, V. J.; NEL, M. M.;
HAY, J. F.

2013

International
Education
Studies

TAHIR, M. F. M., KHAMIS,
N. K., WAHID, Z., AB
GHANI, J., SABRI, M. A. M.,
SAJURI, Z., IHSAN, A. M.,
ABDULLAH, S. & SULONG,
A. B.

2013

Optimizing the post-graduate institutional program
evaluation process

BMC Medical
Education

LYPSON, M. L., PRINCE, M.
E., KASTEN, S. J.,
OSBORNE, N. H., COHAN,
R. H., KOWALENKO, T.,
DOUGHERTY, P. J.,
REYNOLDS, R. J, KOSLOW,
J. H. & GITLIN, S. D

2016

Assessment of the master program for secondary
teachers: Case study in two universities

Revista de
Educacion

AYUSO, M. J., & ORTEGA,
M. E.

2014

SERVQUAL in Malaysian universities:
Perspectives of international students

Business
Process
Management
Journal

SHEKARCHIZADEH, A.;
RASLI, A.; HON-TAT, H.

2011

Performance Indicators in Indonesian Universities:
The Perception of Academics

Higher
Education
Quarterly

GAUS, N.; HALL, D.

2016

Analysing service quality: the case of postgraduate Chinese students

Total Quality
Management
& Business
Excellence

BARNES, B. R.

2007

Measuring the research performance of Chinese
higher education institutions: An application of
data envelopment analysis

Education
Economics

CHU NG, Y.; LI, S. K.

2000

Identifying future challenges for productivity
research: evidence from Finland

International
Journal of
Productivity
and
Performance
Management

KÄPYLÄ, J.;
JÄÄSKELÄINEN, A.;
LÖNNQVIST, A.

2010

Productividad de los programas de doctorado en
psicología con Mención de Calidad en artículos de
revistas incluidas en el Journal Citation Reports

Psicothema

MUSI-LECHUGA, B., and
OLIVAS-ÁVILA, J.

2011

Direct measurement and evaluation for mechanical
engineering programme outcomes: Impact on
continuous improvement

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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O quadro 1 apresenta, portanto, os artigos científicos que formam o portfólio
bibliográfico internacional (PBI) os quais são relevantes e alinhados com o tema avaliação de
desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino superior, os
quais passarão posteriormente pela análise bibliométrica e sistêmica.

2.2.1.1 Procedimentos para revisão da literatura em periódicos nacionais
Seguindo o método de estruturado para seleção de artigos científicos alinhados à
pesquisa e relevantes, inicialmente foram elaborados dois eixos da pesquisa: avaliação de
desempenho (ADO) e pós-graduação e pesquisa, conforme Figura 8.
Figura 8: Eixos de pesquisas e palavras-chave de avaliação de desempenho em pesquisa e pós-graduação
em instituições públicas de ensino superior no âmbito nacional

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Verifica-se, portanto, que para o eixo avaliação de desempenho foram definidas as
seguintes palavras-chave: “avaliação”, “desempenho”, “indicador” e “mensuração”. Já no que
tange ao eixo da pós-graduação e pesquisa foram definidas as palavras-chave “pesquisa”,
“pós-graduação”, “instituições de ensino superior” e “IES”.
Definidas as 8 palavras-chave foram realizadas 16 pesquisas em cada base de dados
Scientific Electronic Library Online(SCIELO) e Scientific Periodicals Electronic Library
(SPELL), tendo em vista a quantidade de 16 combinações originadas com a utilização das
palavras dos dois eixos, somente em artigos científicos nacionais, publicados nos últimos 10
(dez) anos, ou seja, entre os anos de 2005-2015, nas áreas temáticas de Ciências Sociais
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Aplicadas e Engenharia na base de dados SCIELO e em todas as áreas na base de dados
SPELL, sendo que as palavras-chave pesquisadas foram buscadas nos títulos, resumos ou nas
palavras-chave dos artigos.
Destaca-se que a escolha dessas bases se justifica o fato de que possuem quantidade
relevantes de publicação nacionais.
Após efetuar a pesquisa das 16 combinações das 8 palavras-chave por meio do uso
da expressão booleana - “AND” -que permitem que sejam encontrados resultados que
contenham obrigatoriamente as palavras pesquisadas, foram localizadas Portanto, foram
localizados 3.751 artigos na base de dados.
Na sequência foi realizado o teste de aderência das palavras-chave, ou seja, pela
leitura dos títulos de quatro artigos localizados e selecionados aleatoriamente foi verificado
que as palavras-chave estavam alinhadas ao tema de pesquisa, e por essa razão não foi
necessária a incorporação de outras palavras.
Desta forma, constatado que a pesquisa por meio das combinações das palavraschave selecionadas resultou em um portfólio alinhado ao tema avaliação de desempenho, foi
dado prosseguimento ao processo de importação dos artigos localizados nas bases de dados,
organizando-os e gerenciando-os, de modo que foram excluídos, de início, 1.474 artigos
repetidos.
Passou-se a leitura dos títulos dos 2.277 artigos, que se trata da próxima etapa do
processo. Nessa fase de verificação do alinhamento do artigo também com os eixos
identificados e por meio da leitura do título foram excluídos 2.185 artigos, uma vez que não
estavam alinhados aos eixos de pesquisa.
No entanto, foram mantidos os artigos cujos títulos geraram dúvida quanto ao
alinhamento, para serem melhores analisados nas etapas seguintes do processo, totalizando
em 85 artigos.
Posteriormente, para analisar o reconhecimento científico dos 85 artigos, a
pesquisadora acessou o Google Scholar (2016) para verificar a quantidade de citações dos
referidos artigos. Após a análise desses quantitativos, optou-se por manter todos os artigos
que juntos correspondem a 100,00% das citações. Desta forma, não se originou a Repositório
P, conforme processo estruturado na Figura 9.
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Figura 9: Processo para seleção do portfólio bibliográfico nacional

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Em seguida, na próxima fase foi realizada a leitura dos resumos dos 85 artigos e
foram identificados 22 artigos com título e resumos alinhados ao tema avaliação de
desempenho da pós-graduação e pesquisa, constituindo o Repositório A. Os demais 63 artigos
foram eliminados, conforme Figura 10.
Figura 10: Processo para seleção do portfólio bibliográfico nacional – leitura de resumos

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Os 22 artigos alinhados pelo título e resumo aos eixos da pesquisa, na próxima fase
desse processo estruturados, foram lidos integralmente, porém, apenas 15 artigos estavam
alinhados ao tema, disponibilizados na sua íntegra e gratuitamente, formando o portfólio
bibliográfico nacional.
Ao final desse processo estruturado, portanto, foram selecionados 15 artigos ao tema
da pesquisa, ou seja, pertinentes à avaliação de desempenho da pesquisa e pós-graduação em
instituições de ensino superior públicas, formando o Portfólio Bibliográfico Nacional (PBN),
listados no Quadro 2.
Quadro 2: Portfólio Bibliográfico Nacional
Artigo

Periódico

Autor (es)
IGARASHI, Deisy Cristina
Corrêa; ENSSLIN, Sandra
Rolim; ENSSLIN, Leonardo;
e PALADINI, Edson Pacheco.

Ano

A qualidade do ensino sob o viés da avaliação de
um programa de pós-graduação em contabilidade:
proposta de estruturação de um modelo híbrido

Revista de
administração

Uso do sistema de avaliação da CAPES por
programas de pós-graduação em administração no
Brasil

Revista de
Ciências da
Administração

MACCARI, Emerson
Antonio; LIMA, Manolita
Correia; e RICCIO, Edson
Luiz.

2009

A gestão dos programas de pós-graduação em
administração com base no sistema de avaliação
da Capes

REGE. Revista
de Gestão

MACCARI, Emerson
Antonio; ALMEIDA,
Martinho Isnard Ribeiro de;
NISHIMURA, Augusto
Takerissa; RODRIGUES,
Leonel Cezar;

2009

A Evolução do Ensino da Pós-graduação Estrito
Senso em Administração no Brasil

Revista de
Administração
Contemporânea

CIRANI, Claudia Brito Silva;
DA SILVA, Heloísa Helena
Marques; e DE ABREU
CAMPANARIO, Milton

2012

A metodologia multicritério de apoio à decisão
construtivista como subsídio para o
gerenciamento interno: estudo de caso no
PPGC/UFSC

Organizações &
Sociedade

IGARASHI, Deisy Cristina
Corrêa; PALADINI, Edson
Pacheco; e ENSSLIN, Sandra
Rolim.

2007

Ranking da pós-graduação em contabilidade no
Brasil: análise dos programas de mestrado com
base na produção científica em periódicos
acadêmicos no triênio 2007-2009.

Revista
Universo
Contábil

SOARES, Sandro Vieira;
RICHARTZ, Fernando; e
MURCIA, Fernando Dal-ri.

2013

Proposta de um modelo de gestão de programas
de pós-graduação na área de Administração a
partir dos sistemas de avaliação do Brasil
(CAPES) e dos Estados Unidos (AACSB)

Revista de
Administração

MACCARI, Emerson
Antonio; ALMEIDA,
Martinho Isnard Ribeiro de;
RICCIO, Edson Luiz;
ALEJANDRO, Thomas
Brashear

2014

A influência do sistema de avaliação da AACSB

Revista

MACCARI, Emerson

2013

2008
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Artigo
na gestão dos programas de pós-graduação stricto
sensu em Administração nos Estados Unidos

Periódico
Eletrônica de
Administração
(Porto Alegre)

Autor (es)
Antonio; RICCIO, Edson
Luiz; e MARTINS, Cibele
Barsalini.

Avaliação de programas de pós-graduação em
gestão social

GESTÃO. OrgRevista
Eletrônica de
Gestão
Organizacional

FISCHER, Tania; MELO
Vanessa Paternostro;
SCHOMMER, Paula Chies;
BOULLOSA, Rosana; e
ARAÚJO, Edgilson Tavares
de.

2008

MCDA para avaliar o desempenho de um curso
de pós-graduação

Revista
Pensamento
Contemporâneo
em
Administração

MAZON, Gisele; SERRA,
Fernando Ribeiro; LIMA,
Marcus Vinícius Andrade de;
SOARES, Thiago Coelho.

2010

Avaliação do impacto da produção científica de
programas selecionados de pós-graduação em
Administração por meio do índice H

Revista de
Administração

WOOD JR, Thomaz; e DE
MEDEIROS COSTA, Caio
César.

2015

Revista Alcance

AIRES, Renan Felinto de
Farias; SALGADO, Camila
Cristina Rodrigues; e DE
ARAÚJO, Afrânio Galdino.

2014

Mapeamento e análise de desempenho da
graduação e da pós-graduação em Engenharia de
Produção no Brasil

Gestão &
Produção

STURM, Carla Hartmann;
SCHRIPPE, Patrícia;
MEDEIROS, Flaviani Souto
Bolzan;KOSCHEK, Jaíne
Fátima; e WEISE, Andreas
Dittmar

2015

Estudo para implantação do balanced scorecard
em uma IES como um observatório da educação

Revista de
Contabilidade
do Mestrado em
Ciências
Contábeis da
UERJ

LIMA, Maristela Parise; e
DALFOVO, Oscar.

2011

Priorização multicritério de projetos em um
programa de mestrado profissional

Revista de
Gestão da
Tecnologia e
Sistemas de
Informação

MACCARI, Emerson
Antonio; MARTINS, Sergio
Bomfim; e MARTINS, Cibele
Barsalini.

2015

Modelo multicritério para a avaliação da
produção científica dos programas de pósgraduação em administração

Ano

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

O quadro 2 acima apresenta, portanto, os artigos científicos que formam o portfólio
bibliográfico nacional (PBN) os quais são relevantes e alinhados com o tema avaliação de
desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino superior. Na
sequência, passa-se para a análise bibliométrica e análise sistêmica.
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2.2.2 Procedimentos da análise bibliométrica

A análise bibliométrica dos artigos e das referências que formam o portfólio
bibliográfico tem por função evidenciar as informações sobre o portfólio bibliográfico obtido
por meio da análise e quantificação de suas características (ENSSLIN, L. et al., 2010a).
Com a averiguação do portfólio bibliográfico, parte-se para a segunda etapa do
processo no qual serão identificadas informações para gerar conhecimento quanto ao tema. Os
artigos são analisados para serem quantificadas as informações existentes e fornecer as
características das publicações. Consideram-se os seguintes itens a serem quantificados: (i)
relevância dos periódicos; (ii) reconhecimento científico dos artigos; (iii) autores de maior
destaque; (iv) palavras-chave mais utilizadas; e, (v) análise do fator de impacto dos periódicos
do PB (ENSSLIN et al., 2012, os quais serão abordados no capítulo 4.

2.2.3 Procedimentos para elaboração da análise sistêmica

Concluída a fase de análise bibliométrica dos artigos que compõem o portfólio
bibliográfico, é realizada a próxima fase intitulada análise sistêmica. A análise sistêmica é
parte integrante do processo Knowledge Development Process- Constructivist (ProKnow-C) e
se trata de um procedimento para analisar uma amostra de artigos, partindo de uma visão de
mundo (filiação teórica) definida e explicitada por suas lentes (BORTOLUZZI et al., 2010).
A visão de mundo adotada nesta pesquisa conceitua avaliação de desempenho como
“o processo para construir conhecimento no decisor a respeito do contexto específico que se
propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio de atividades que
identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, e sua integração e os meios
para visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento” (ENSSLIN et al., 2010).
A primeira lente (abordagem) permite identificar se a construção do modelo de
avaliação de desempenho proposta no artigo foi: (i) construído e aplicado no mesmo contexto;
(ii) construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro; (iii) construído em um
contexto e aplicado em outro; e (iv) foi construído em um ambiente e não foi aplicado.
A segunda lente (singularidade) permite identificar a participação do decisor no
processo de apoio à decisão nos artigos do portfólio bibliográfico, ou seja, se os autores
reconhecem a singularidade do problema aos envolvidos no processo de gestão e se entendem
que para cada contexto deve ser construído um modelo de avaliação de desempenho.
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A terceira lente (processo para identificar) analisa se os autores dos artigos
reconhecem os limites de conhecimentos do decisor e seus valores são levados em conta na
formulação dos critérios do que é importante medir.
Os artigos do portfólio bibliográfico foram avaliados na quarta lente para identificar
se os modelos ou processos avaliativos permitem a mensuração dos critérios.
A integração (quinta lente) objetiva avaliar se entre os critérios de desempenho existe
uma integração, ou seja, uma avaliação global do desempenho.
A última lente (gestão) procura identificar nos artigos se o modelo permite o
diagnóstico dos pontos fortes e fracos e ainda, se modelo permite identificar ações de
aperfeiçoamento para melhorar o desempenho.
A análise crítica dos artigos do portfólio bibliográfico internacional e nacional por
meio das 6 lentes será abordado na subseção 4.2. desta pesquisa.
2.3

PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO

O instrumento de intervenção escolhido na presente pesquisa foi a Metodologia
Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), a qual consegue atender aos
aspectos de identificação, mensuração, integração dos critérios e busca propiciar
oportunidades para buscar aperfeiçoamento das alternativas utilizando-se do conhecimento
construído no decisor e gerando ações de aperfeiçoamento (BORTOLUZZI et al., 2010a;
LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011b).
A metodologia Multicritério em Apoio a Decisão Construtivista (MCDA-C) busca
justificar as decisões tomadas aos envolvidos no processo decisório e também as repercussões
de cada uma delas.
Para tanto, escolheu-se uma visão abordada pela Metodologia Multicritério de Apoio
à Decisão Construtivista – MCDA-C como meio para criar e desenvolver um modelo de
avaliação adequado ao caso apresentado, levando-se em conta os valores, necessidades e
especificidades do decisor da diretoria da pesquisa e pós-graduação da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato Branco-PR.
Segundo Ensslin et al. (2010) a metodologia MCDA-C desenvolve no decisor um
conjunto de conhecimentos que lhe permitirão compreender as consequências de suas
decisões nos aspectos que ele (decisor) julga importantes, sem impor os racionalismos da
objetividade.
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Essa metodologia promove um processo de identificação dos critérios relevantes para
o decisor visando gerar conhecimento no decisor sobre o que é importante ser medido no
contexto e o que necessita ser considerado em um modelo de avaliação de desempenho.
Destaca-se, ainda, que a metodologia MCDA-C permite gerar ações de
aperfeiçoamento, pois apresenta um processo que permite identificar os pontos fortes e fracos
da situação atual em cada descritor e por meio do perfil de impacto da situação atual, que
podem ser visualizados graficamente e numericamente (BORTOLUZZI et al., 2011).
Para atender o objetivo geral e os específicos, na presente pesquisa somente foram
executas a fase de estruturação e de avaliação, esta somente até a identificação das taxas de
compensação, conforme se observa da delimitação na Figura 11:
Figura 11: Fluxo de atividades da Metodologia MCDA-C

Fonte: Adaptado de Adaptado de: Ensslin,l.; Montibeller, G.; Noronha, S.; Apoio à Decisão, Insular, 2001

Importante ressaltar que a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão
Construtivista (MCDA-C) é uma das Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão
(MCDA).
Segundo Mazon et al. (2010) a diferença entre a MCDA-C e as metodologias MCDA
tradicionais se estabelece na quantidade de etapas de apoio à decisão: a MCDA tradicional
possui duas – de formulação e de avaliação.
A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) se
divide em três fases: (i) a fase de estruturação; (ii) a fase de avaliação; e, (iii) a fase de
elaboração das recomendações (ENSSLIN et al., 2010), conforme as etapas ou passos
ilustrados na Figura 11 e apresentados na sequência: por ocorrer em três etapas, diferenciadas,
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mas correlacionadas: a estruturação do contexto decisório; a construção de um modelo de
avaliação de alternativas/ações; e, a formulação de recomendações para os cursos de ações
mais satisfatórios (Mazon et al., 2010), no presente caso, a MCDA-C se apresenta mais
adequada por permitir um maior conhecimento dos valores, percepções e conceitos do
decisor.
Desta forma, uma vez que a presente pesquisa afilia-se aos conceitos da MCDA-C,
que entende que o ambiente em análise possui características próprias e especiais, e que desta
forma necessita de um instrumento de avaliação de desempenho específico ao seu contexto, o
presente trabalho foi construído por meio da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão
Construtivista (MCDA-C), que se divide em três fases principais (ENSSLIN, 2011a;
ENSSLIN et al., 2012), as quais serão explicadas na sequência.

2.3.1 Fase da estruturação

Nessa fase, objetiva-se gerar conhecimento sobre o contexto no qual o problema está
inserido e explicar o contexto e construir um grau de entendimento do ambiente, de maneira a
definir e delimitar o que engloba o problema (AZEVEDO et al., 2013). A fase de estruturação
é formada pelas seguintes etapas: (i) contextualização; (ii) estrutura hierárquica de valor; e
(iii) construção dos descritores.

2.3.1.1 Contextualização

Inicialmente, é necessário entender o contexto da abordagem, promovendo a
identificação do ambiente em que será realizada a gestão e o correspondente modelo de
avaliação de desempenho, do qual os indicadores irão compor.
Esse entendimento se faz por meio da definição dos atores que participam direta ou
indiretamente ao processo de gestão que são: o decisor – responsável pela gestão do contexto;
o facilitador – o pesquisador que conduzirá as etapas do processo de construção do modelo de
avaliação, por meio da MCDA-C; os intervenientes – são aqueles que podem de alguma
maneira influenciar o decisor; e os agidos – aqueles que podem, positiva ou negativamente,
serem atingidos pelas decisões do decisor (MINGERS et al., 2004).
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Assim, a primeira etapa chamada de contextualização inicia-se pela identificação do
contexto decisório no qual são apresentados os atores, ou seja, aqueles que participam, direta
ou indiretamente, do processo onde se realiza a gestão (BORTOLUZZI et al., 2010b).
A seguir, é necessário seja definido o rótulo para o problema, ou seja, deve ser
elaborado o enunciado do problema com o foco principal do trabalho.
Por fim, após indicar o objetivo a ser alcançado deve ser construído um sumário que
identifique qual é o problema; justifique a importância do problema; indique o objetivo;
esclareça o que se propõe fazer para alcançar o objetivo e quais os resultados que se espera
obter.

2.3.1.2 Estrutura hierárquica de valor
Após a realização da etapa 1 - Contextualização – abordagem “soft” para
estruturação’ inicia-se a etapa que compõe a ‘Árvore de Pontos de Vista’. Nessa
oportunidade, são identificadas e organizadas as preocupações que o decisor considera
necessária e suficiente para responder pela avaliação do ambiente identificado na etapa
anterior (ENSSLIN et al., 2014).
A identificação dos critérios relevantes se faz pela criação de entendimento no
decisor dos elementos primários de avaliação (EPAs), ou seja,das preocupações e aspectos
que devem compor o modelo por meio de entrevistas (técnica de brainstorming) com o
decisor.
Os EPAs são, então, transformados em conceitos para gerar uma melhor
compreensão das preocupações do decisor. Esse processo é realizado incentivando ao decisor
para que fale sobre suas preferências, metas, valores e o que objetiva com cada um dos EPAs,
bem como sobre qual a consequência que quer evitar com os seus propósitos (MAZON et al.
2010).
Os conceitos devem apontar dois polos: o polo presente (pretendido) e o polo oposto
(mínimo aceitável pelo decisor), que são agrupados por conteúdo ou área de preocupação
(ENSSLIN et al., 2001). Cada área de preocupação é então composta por um conjunto de
conceitos e para expandir seu entendimento para cada uma destas é construído um mapa
cognitivo.
Após formular os conceitos, estes devem ser agrupados em áreas de afinidades, ou
clusters e organizados em estruturas hierárquicas levando-se em conta suas relações de
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influência, essa estrutura hierárquica é chamada de Árvore de Pontos de Vista ou de estrutura
hierárquica de valores (KEENEY 1992 apud ENSSLIN et al. 2009b).
Após ter sido construída a árvore de pontos de vista, passa-se a próxima etapa da fase
de estruturação que consiste na construção dos descritores (escalas ordinais), que vão permitir
a mensuração e a avaliação do desempenho local do contexto identificado segundo cada
objetivo.

2.3.1.3 Construção dos descritores

Conforme exposto acima, a estrutura hierárquica de valor representa em sua parte
superior os objetivos estratégicos do decisor, o que na metodologia ora escolhida (MCDA-C)
são denominados Pontos de Vista Fundamentais-PVF. Na parte inferior dessa estrutura, são
apontadas suas ramificações as quais explicam quais funções táticas e mais abaixo quais
atividades operacionais explicam os objetivos estratégicos. Assim, é possível verificar o
alinhamento entre os objetivos estratégicos e os operacionais (COLIN, 2004).
Para saber o que deve ser medido, são construídos os mapas cognitivos que em seus
conceitos meios fornecem a informação de qual propriedade do contexto que se deve medir
seu desempenho (BANA e COSTA et al. 1999 apud BORTOLUZZI et al. 2010b).
Assim, são construídos os indicadores com o propósito de explicitar as preferências
do decisor, por meio de escala ordinal especificando-se os níveis de referência
(NASCIMENTO et al, 2011).
A construção dos descritores, portanto, é a última etapa dessa fase de estruturação, na
qual será identificado o que será considerado (valores dos decisores) e o que é importante
(características) alcançar de desempenho em uma das preocupações do modelo.
Assim, para cada preocupação, chamada de Ponto de Vista Elementar (PVE) é
construída uma escala ordinal, composta por um conjunto de níveis de impacto, ordenados
conforme a preferência do decisor. E as escalas ordinais, por sua vez, são chamadas de
Descritores, que contém dois níveis de referência (Bom e Neutro) que devem ser
estabelecidos.
O nível Bom representa o desempenho que o decisor julga que o desempenho é
excelente naquele descritor; o nível Neutro sinaliza a fronteira abaixo da qual o desempenho é
comprometedor; e, entre os dois pontos, o desempenho será considerado competitivo
(ENSSLIN et al. 2014).
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Conforme Bortoluzzi et al. (2011) na metodologia MCDA-C as escalas são
construídas em vários momentos:
“... (i) mapas cognitivos para associar as preocupações abstratas do decisor às
propriedades físicas do contexto; (ii) construção de descritor (escala ordinal)
representando a cadeia de relações meios-fins do mapa cognitivo; (iii) identificação
dos níveis de referência (âncoras) que o decisor estabelece para estratificar o espaço
amostral nos subconjuntos desempenho comprometedor, desempenho de mercado e
desempenho em nível de excelência; (iv) função de valor (escala cardinal de
intervalo) construída a partir da incorporação de dados sobre a diferença de
atratividade entre os níveis fornecidos pelo decisor (BORTOLUZZI; ENSSLIN;
ENSSLIN, 2010b)”.

Construídos os descritores finaliza-se a fase de estruturação MCDA-C.

2.3.2 Fase de avaliação

A fase de avaliação, nesta pesquisa, é realizada por meio de três etapas: (i) análise de
independência; (ii) transformação dos descritores em funções de valor; e (iii) determinação
das taxas de compensação.

2.3.2.1 Análise de independência

Com a definição das escalas qualitativas dos descritores estas devem ser
transformadas em escalas cardinais e integradas, para assim dar prosseguimento ao processo
de construção do conhecimento. É, portanto, nessa fase que segundo a metodologia MCDA-C
realiza-se a análise da independência ordinal e cardinal dos descritores (BORTOLUZZI et al.
2010b).

2.3.2.2 Transformação dos descritores em funções de valor

A determinação de funções de valor permite que ocorra a transformação das escalas
ordinais dos descritores em cardinais. O decisor precisa fornecer, segundo a sua percepção, a
diferença de atratividade entre todos os níveis de cada descritor (OLIVEIRA MACHADO et
al., 2015).
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A MCDA-C, em sua abordagem, entende existir diferenças entre as escalas ordinais
e as cardinais e, por essa razão, precisa mais uma vez da participação do decisor para realizar
a transformação dessas escalas, fornecendo informações que permitam conhecer a diferença
de atratividade entre os níveis de cada escala.
A MCDA-C utiliza de diferentes métodos e abordagens para fazer essa
transformação, tais como: pontuação direta, bissecção, software MACBETH - scores, dentre
outros descritores. Porém, na presente pesquisa se utiliza a abordagem software MACBETH scores, por sua fundamentação teórica, representatividade e reconhecimento prático, tem sido
a mais empregada (ENSSLIN et al., 2014b).
Nessa fase, decisor informa ao facilitador para cada descritor, a atratividade na
passagem de um nível a para um nível b, optando por uma das categorias semânticas da
seguinte escala: nula, muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema, obtendo-se
ao final para todos os descritores a Matriz de Julgamentos do software MACBETH, os quais
na sequência, são fixados em níveis de referência, bom e neutro são ancorados aos valores
100 e zero, respectivamente, da função de valor (MAZON et al., 2010).

2.3.2.3 Determinação das taxas de compensação

Nessa fase, são definidas as taxas de substituição de modo que os pontos de vista da
estrutura hierárquica de valor permitam a integração dos aspectos locais em um valor global
de desempenho, bem como ocorre a possibilidade de comparação do desempenho das
diferentes produtivas do contexto avaliado, identificando aquelas que podem servir de
benchmark para as demais.
Por meio do método de Comparação Par a Par do software MACBETH para a
definição das taxas de substituição, se permitir que o decisor expresse seus julgamentos
preferenciais de maneira semântica e não numérica (OLIVEIRA MACHADO et al., 2015).
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O terceiro capítulo aborda um referencial teórico da pesquisa e apresenta: (i)
panorama da avaliação de desempenho na pesquisa e pós-graduação em instituições públicas
de ensino superior – contexto geral; e (ii) comparação dos modelos de avaliação de
desempenho dos artigos que compõe o portfólio bibliográfico nacional e internacional.

3.1

PANORAMA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – CONTEXTO GERAL

Os países, motivados pela competição global e pelas rápidas mudanças a nível
mundial, têm buscado formas para ter e para manter uma vantagem competitiva, percebendo
que o desenvolvimento e manutenção do capital intelectual – educação superior – é um fator
estratégico para impulsionar os seus crescimentos (MACCARI et al., 2009b).
Conforme Käpylä et al. (2010) na economia nacional a melhoria do nível de
produtividade é visto como a base do crescimento econômico e aumento do padrão de vida,
da mesma forma que a melhoria da produtividade a nível organizacional é visto como um
fator de sucesso, de modo que uma melhoria da produtividade étema da atualidade, e a
pesquisadeve abrir o caminho para uma melhor produtividade.
As avaliações de produtividade na educação são normalmente subjetivas devido à
grandenúmero de variáveis que devem ser tidas em conta e a ponderação dos coeficientes
deve ser introduzidapara quantificar essas variáveis e agregá-los em um único indicador, pois
segundo Mello et al, (2006) sua subjetividadepode causar desconforto e produzir resultados
que podem ser rejeitadas pelos leitores.
Na Europa, a formação de investigadoresé um dos aspectos essenciaisem alcançar a
consolidação daensino superior e excelência científica, por esta razão, tem havido umgrande
interesse em avaliar a qualidadedo ensino superior e a produção científica, para ser possível
comparar a pesquisa coma de outros países. Desta forma, por causa desse interesse existem
estudos recentessobre a produtividade de pesquisa na Espanha e sobre os índicespara medir a
sua qualidade (ARIZA et al., 2012).
Segundo Igarashi et al. (2008) a qualidade de ensino não tem um critério absoluto,
pois esse relativizado pela ótica de quem faz e sofre o processo de avaliação: as instituições se
preocupam com o conceito atribuído pelo órgão oficial que faz a avaliação; para os docentes a
avaliação está relacionada a infraestrutura da instituição; os discentes compreendem a
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avaliação pelo critério de capacidade de formação para atender a demanda do mercado; e a
comunidade, por sua vez, entende a avaliação pela capacidade formação profissional que
contribua para o desenvolvimento social.
A qualidade do serviço é uma medida de que o nível de serviço prestado deve
corresponder às expectativas dos clientes, consoante Angell et al. (2008).
Nesta direção, Maccari et al. (2009a) expõem que pensar a avaliação:
[...] equivale a formular diagnósticos confiáveis e conceber melhorias orientadas
para o aprimoramento das Instituições de Educação Superior (IES). Por isso, em
tempo algum a centralidade do debate acerca da qualidade da educação ganhou tanto
espaço. É nesse contexto que a avaliação do ensino (estudantes, professores, ensino
e aprendizagem), cursos, programas, instituições e sistemas educacionais ganham
notabilidade no ambiente acadêmico, e envolve igualmente a sociedade, o Estado e
as agências internacionais multilaterais (UNESCO, OCDE, entre outras) uma vez
que as transformações contemporâneas exigem transformações no interior das IES,
em espaços de tempo cada vez menores.

Foi o relatório da Comissão Nacional para Reformulação do Ensino Superior
(CNRES) (MEC, 1985) que abordou, pela primeira vez, a necessidade da existência de um
processo de avaliação para a graduação, compatível com os padrões internacionais.
O sistema de avaliação da pós-graduação foi implementado no Brasil pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo iniciado suas
atividades na década de 1950, visando impulsionar a pós-graduação no País; e passados 20
anos também se propôs a avaliar os programas (MACCARI et al., 2009b).
Porém, somente na década de 1990, por meio do Programa de Avaliação
Institucional de Universidades Brasileiras (PAIUB) (MEC, 1994), foi que pela primeira vez se
tentou implantar um processo avaliativo institucional, culminando com o Exame Nacional de
Cursos (ENC) em 1995, este substituído pelo atual Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (SINAES).
No ano de 2002, o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da decisão nº
408/2002 voltada para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), determinou que
inserissem nos seus relatórios de gestão nove indicadores de desempenho, visando orientar a
construção de dados da evolução de aspectos relevantes gerenciais e a auditoria de natureza
operacional quanto às boas práticas administrativas, uma vez que são auxiliares na percepção
da evolução do desempenho das entidades, e, portanto, serve como instrumento de
aprimoramento da gestão das IFES.
O objetivo da referida decisão do TCU foi construir uma série histórica para
acompanhar a evolução de aspectos relevantes do desempenho de todas as IFES, que
indicasse com o passar dos anos a necessidade de aperfeiçoamentos em áreas específicas, ou
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mesmo a correção de eventuais disfunções, orientando trabalhos como a análise das Contas do
Governo e auditorias de natureza operacional, direcionadas à identificação de boas práticas e
de oportunidades de melhoria na gestão.
Com a publicação da Lei nº 10.861, no ano de 2004, o Ministério da Educação
(MEC) criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para avaliar a
educação superior em três eixos: avaliação de instituições, avaliação de cursos e avaliação do
desempenho dos alunos. No que tange ao desempenho dos alunos, a referida lei prevê que
serão avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), com o
objetivo de verificar o desempenho dos acadêmicos em relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos e suas habilidades acadêmicas e as
competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes.
O processo de inserção de uma política de avaliação do Ensino Superior, segundo
Almeida Junior (2004), com o Exame Nacional de Curso (ENC) não ocorreu da maneira que
havia sido discutida e formulada pela comunidade universitária, Ministério da Educação
(MEC) e sociedade.
Em que pese o ENC ter sido substituído pelo SINAES, Polidori (2009), considera
que apesar de ter o objetivo de respeitar as diversidades, missão e história das IES por meio
da integração dos três eixos estruturantes da avaliação, o processo avaliativo necessita de
ajustes.
As Instituições de Ensino Superior (IES) vêm sofrendo um processo de
reestruturação e adaptação, em especial, em razão da expansão do sistema de ensino superior,
doscontroles externos das avaliações pelos órgãos do governo, os quais estão exigindo cada
vez mais qualidade no ensino superior e na capacitação dos professores, não só em nível
degraduação, mas também de pós-graduação (LIMA et al., 2011).
O contexto das instituições de ensino superior é diferenciado, pois, se trata de um
ambiente complexo por envolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo que há a
necessidade de sistemas de mensuração de desempenho por operarem sob diferentes
condições e por se envolver com muitos insumos e produtos.
Ao avaliar a qualidade dos programas de pesquisa e pós-graduação uma das
intençõesé demonstrar a qualidade de cada programa e a sua capacidade em desenvolver e
publicar os resultados da investigação (MELLO et al., 2006).
Entretanto, conforme afirma Rodrigues (2003) um dos principais critérios da
avaliação não é trabalhado no que diz respeito à tomada de decisão para os rumos do ensino,
da pesquisa e da extensão Díaz (1995) diz que inexiste autêntica avaliação se não for levada a
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efeito uma tomada de decisão. No seu ponto de vista a avaliação é instrumento de melhoria,
mas sua utilidade está condicionada aos processos de tomada de decisão. Argumenta ainda
que, quando não existem políticas visando a qualidade interna nas instituições é difícil que as
informações oriundas das avaliações possam embasar as tomadas de decisões.
A presente pesquisa se filia ao conceito de avaliação de desempenho de Ensslin et al.
(2009):
Este trabalho filia-se ao conceito de que ADO é o processo de gestão utilizado para
construir, fixar e disseminar conhecimentos por meio da identificação, organização,
mensuração e integração dos aspectos, de um determinado contexto, julgados
relevantes para medir e gerenciar o desempenho dos objetivos estratégicos da
organização.

Assim, para essa filiação teórica, ora adotada, o processo para se conduzir a
avaliação de desempenho deve atender a seis paradigmas: (i) os valores dos gestores devem
ser construídos de forma personalizada, de modo a representar suas preferências relacionadas
ao ambiente que se propõe avaliar; (ii) os gestores não conhecem de maneira clara os seus
objetivos, ainda que vivenciem seu contexto diariamente, motivo pelo qual deve ser
reconhecida essa limitação para auxiliar os gestores a construir seu próprio entendimento
segundo seus valores e preferências; (iii) os objetivos do gestor não são apenas consequências
de seus valores, mas também recebem influência do ambiente onde operam; (iv) o gestor deve
participar da construção do modelo de avaliação de desempenho, para que conheça o seu
problema, tendo assim legitimidade sobre ele; (v) as mensurações devem atender aos critérios
da Teoria da Mensuração; e (vi) o gestor deve avalizar todas as etapas de construção do
modelo de avaliação para dar legitimidade ao instrumento, bem como este deve ter
reconhecimento científico (BORTOLUZZI et al., 2010).
Neste contexto, entende-se que a avaliação de desempenho das instituições de ensino
superior por meio de um modelo único se torna inviável, pois uma instituição pode estar
organizada em vários departamentos e em alguns casos em vários câmpus, sendo que cada
departamento, câmpus ou universidades diferentes estão inseridos em um contexto social
único e específico.
No entanto, percebe-se na literatura que não se desenvolve um modelo de gestão
organizacional para mensurar a qualidade do serviço ofertado que atenda a particularidade de
cada instituição e que leve em conta as suas características e necessidades culturais e políticas
(BORTOLUZZI et al., 2013).
A avaliação da qualidade do ensino superior pode ser utilizada como instrumento da
reforma universitária, de modo a contribuir para o desenvolvimento das IES e consolidando
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um padrão de política educacional, pois se utilizado adequadamente também estará
demonstrando as possíveis falhas da instituição em perceber as reais necessidades de seus
alunos, evitando a ênfase em aspectos secundários do processo educacional.
O estudo sobre a identificação de critérios e indicadores de avaliação da gestão
interna de uma IES, e de um modelo de apoio à decisão é relevante no meio acadêmico e
profissional, tendo em vista que permitem avaliar pessoas e organizações, auxiliando nos
processos decisórios (CHAVES et al., 2013), melhorando o seu desempenho.
Ao analisar a literatura percebe-se que para avaliar o desempenho do ensino superior
não existe um sistema de indicadores que avaliam de forma global os impactos e resultados,
razão pela qual se faz necessário o estabelecimento de indicadores para avaliar e acompanhar
o desempenho do sistema de educação superior como suporte ao desenvolvimento social e ao
crescimento econômico.
Para fins do presente estudo, a Avaliação de Desempenho Organizacional (ADO) é o
processo de gestão utilizado para construir, fixar e disseminar conhecimentos por meio da
identificação, organização, mensuração e integração dos aspectos, de um determinado
contexto, julgados relevantes para medir e gerenciar o desempenho dos objetivos estratégicos
da organização (ENSSLIN e ENSSLIN, 2009).
No contexto apresentado, percebe-se que a avaliação de desempenho de instituições
de ensino superior é ancorada em um histórico de tentativas do governo em avaliar essas
instituições e que os estudos indicam uma crescente necessidade das próprias universidades
em avaliar o seu desempenho organizacional e com isso melhorar a qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão.
A qualidade do serviço tornou-se uma exigência para todas as empresas bem
sucedidas e organizações parase que mantenham competitivas, motivo pelo qual muitos
pesquisadores têm enfatizado a importânciadas iniciativas de melhoria de qualidade que
resultaram em vantagem competitiva sustentável. Nesse contexto, o ensino superior é um
serviço que se tornou cada vez mais no mercado e fica cada vez mais difícil para as
instituições de ensino desenvolver e manter uma vantagem competitiva em seus respectivos
públicos-alvo (SHEKARCHIZADEH, et al., 2011).
Segundo Dutra (2005), esse processo de evolução e mudanças é que justifica a
utilização de metodologias de avaliação de desempenho organizacional. E continua,
conceituando o que se entende por avaliar o desempenho de uma organização:
[...] avaliar consiste em atribuir valor àquilo que uma organização considera
relevante, face a seus objetivos estratégicos, caracterizando em que nível de
desempenho ela própria se encontra, com vistas à promoção de ações de melhoria.
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Em outras palavras, trata-se do processo de (i) identificação dos aspectos
considerados importantes num contexto organizacional; (ii) avaliação desses
aspectos; (iii) visualização do desempenho organizacional, e (iv) promoção
simultânea de ações de aperfeiçoamento.

Assim, é evidente que como consequência dessas rápidas modificações vivenciadas
pelas organizações ocorre um aumento na competitividade entre as nações, como o que
ocorreu na sequênciaDeclaração de Bolonha (1999), quando 47 Estados europeus se uniram
com o objetivo de criar umeconomia baseada no conhecimento na Europa, mais
competitivoem um nível global, por meio do estabelecimento de sistemas de ensino que são
comparáveisentre os países, promovendomobilidade e a melhora da qualidadedo ensino
superior.O objetivo não era apenas fazerensino superior mais competitivo na Europa, mas
também para impulsionar a investigação (ARIZA et al, 2012).
Portanto, resta claro que o dinamismo do ambiente o torna instável e imprevisível, o
que demonstra a importância da avaliação de desempenho organizacional como ferramenta de
auxílio para se criarem novas formas de gestão, de modo a alcançar os objetivos estratégicos,
como é o que presente estudo de caso com foco na pesquisa e pós-graduação, o mesmo será
exposto na seção seguinte.
A produtividade de pesquisa e contribuições intelectuaiscontinuam a dominar grande
parte da educação superior como uma medida primária do sucesso de seus professores
membros e base para o reconhecimento. A publicação de pesquisa do corpo docente é
considerada como requisito para provar a qualificação acadêmica do corpo docente, bem
como a produtividade da pesquisacontinuará a ocupar um papel primordial nas avaliações
globais de desempenho da faculdadedesempenho, para posteriores recompensas de mérito
(WHITE et al., 2012).
Na literatura, há muita ênfase sobre a importância da qualidade de serviço nas
instituições de ensino por meio da medição da qualidade de serviço. Porém, conforme
Shekarchizadeh et al. (2011) enquanto a qualidade dos serviços prestados pelas instituições de
ensino na graduação tem sido amplamente medidos, a pesquisa baseada em pósgraduação,particularmente em relação aos estudantes internacionais, tem sido insignificante.
Conforme White et al. (2012) a publicação de pesquisa é geralmenteconsiderado
como fator que ajuda a melhorar o ensino da faculdade.
Enquanto estudos anteriores analisaram situação específica oufatores relacionados às
pessoas que influenciam a produtividade da pesquisa, porém, nenhum outro estudo olha de
maneira mais ampla de modo a identificar em quaissituações estas variáveis apresentam o pior
desempenho de pesquisa. Assim, ao se investigar essa distinção se proporcionam benefícios
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práticos para as universidades, permitindo que os administradores tomem decisões melhores
no que tange ao recrutamento,seleção, motivação e desenvolvimento dos membros da
faculdade, bem como aumentam a criação e disseminação de conhecimentoàs partes
interessadas (WHITE et al. 2012).
A pesquisa, que é uma função básica da universidade, insere-se nesse contexto da
universidade e nas interações com a sociedade, haja vista que o objetivo fundamental da
universidade é pensar (STURM et al., 2015).
Assim, é a avaliação da educação serve como meio de acompanhar e certificar a
qualidade das Instituições de Ensino e dos Programas a elas vinculados, e também pode servir
de diretriz, para contribuir com o melhoramento dos cursos e, assim, dos programas de pósgraduação stricto sensu (MACCARI et al., 2009b).
O sistema atual de avaliação da CAPES, em vigor desde 1976, possui os seguintes
objetivos:
[...] a) estabelecer e identificar o padrão de qualidade exigido dos cursos de
mestrado e de doutorado; b) fundamentar os pareceres do Conselho Nacional de
Educação (CNE) sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
dos cursos de mestrado e doutorado brasileiros; c) impulsionar a evolução de todo o
Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), por meio de metas e desafios que
expressam os avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da
competência nacional nesse campo; d) contribuir para o aprimoramento de cada
programa de pós-graduação, por meio de pareceres criteriosos e uma referência
sobre o estágio de desenvolvimento em que se encontra; e) contribuir para o
aumento da eficiência dos programas no atendimento das necessidades nacionais e
regionais de formação de recursos humanos de alto nível; f) dotar o país de um
eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-graduação; g) oferecer
subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-graduação e para a
fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos governamentais na
pesquisa e pós-graduação (CAPES 2013a).

Para realizar as atividades da avaliação, representantes e consultores acadêmicos são
escolhidos, focando dois processos: a avaliação dos programas de pós-graduação, que
compreende o acompanhamento anual e trienal do desempenho de todos os programas e dos
cursos que compõe o SNPG – Sistema Nacional de Pós-graduação; e a avaliação das
propostas de cursos novos de pós-graduação. A partir dos dados obtidos com os resultados
desse processo, cuja nota oscila entre "1" a "7", o CNE (Conselho Nacional de
Educação)/MEC decide quais cursos obterão a renovação de reconhecimento, a vigorar no
triênio. Já quanto às propostas de novos cursos, se faz pelo credenciamento dos cursos de
mestrado e doutorado perante a CAPES, e por força de lei, para que o curso seja reconhecido
e recomendado por esta coordenação é necessário obter nota igual ou superior a “3” no
resultado da sua avaliação.
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Segundo Lypson et al. (2016) a literatura sobre avaliação de programas de pósgraduação é relativamente recente e há pouca informação sobre como desenvolvera
experiência dos membros das comissõese que estão dispostos a rever a grande quantidade de
dados criadopela avaliação da competência e qualidade métricas paraformação pós-graduada.

3.2

COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO

BIBLIOGRÁFICO INTERNACIONAL E NACIONAL

Ao analisar os artigos que compõem o portfólio bibliográfico podem ser extraídas
informações sobre a metodologia utilizada para avaliar o contexto proposto.
Assim, observando-se a tabela abaixo é possível verificar os diferentes tipos de
metodologias utilizadas para a avaliação de desempenho em instituições de ensino superior,
enfatizando que não forma localizados estudos científicos sobre a ADO em um nível mais
estratégico de gestão, como é o caso de uma diretoria de pesquisa e pós-graduação.
Abaixo se apresenta o Quadro 3 com o comparativo referente aos artigos que
compõe o portfólio bibliográfico internacional:
Quadro 3:Comparação entre os modelos de avaliação dos artigos do PBI
Identificação do artigo do PBI

Método de avaliação de desempenho

RASLI et al., 2012

Avaliação baseada em uma qualidade de serviço modificado
(SERVQUAL), com a medida de cinco construções: tangíveis,
confiabilidade, agilidade, segurança e empatia.

ANGELL et al., 2008

Entrevistas, pesquisa online e análise fatorial exploratória para
agrupar os atributos de serviço por meio do IPA - importanceperformance analysis.

MELLO et al., 2006

DEA - Data Envelopment Analys

WHITE et al. 2012

Dados provenientes de uma amostra aleatória de 236 professorese um
questionário pela web, para examinar apenas os dados extremos de
alta (e baixo) produtividade da pesquisa.

ARIZA et al., 2012

Indicadoresrelacionados com a estrutura organizacionalde estudos de
terceiro ciclo em EEES. Foram analisados 154 indicadoresproposto
eeles foram divididos emcinco blocos que correspondem a cadados
objetivos.

LOUW et al., 2012

Abordagem qualitativa formal e abordagem de pesquisa semiquantitativa para determinar e testar os fatores considerados
importantes para a sustentabilidade do programa,e consistiu em uma
pesquisa bibliográfica, seguida de entrevistas semiestruturadas e
umapesquisa Delphi.
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Identificação do artigo do PBI

Método de avaliação de desempenho

TAHIR et al., 2013

Modelo de avaliaçãodesenvolvido usando um arquivo da Microsoft
Excel com base nos dados apresentados nas reuniões de coordenação
graurealizada no final de cada semestre. Os dados utilizados para este
estudo foram semestre 2 2010/2011 sessão, eSemestre 1 sessão de
2011/2012.

LYPSON et al., 2016

Plan-Do-Study-Act (PDSA) e entrevista com um grupo focal e
pessoas.O modelo PDSAdefende a formação de uma hipótese para a
melhoria(Plano), um protocolo de estudo com coleta de dados(Do),
análise e interpretação dos resultados (estudo),e a interação para o
que fazer a seguir (Act). O processo inclui vários exercícios de
treinamentocom 12 membros da comissão, usando quatro relatórios:
dois relatórios de análise, um de citação/recomendação, e relatório de
acompanhamento para melhorar a sua capacidade.

AYUSO et al., 2014

Os casos de estudo foram realizados em duas universidades de
Madri: UAM e UPC. A pesquisa responde a uma amostragem
intencional de acordo com critérios de titularidade, tamanho e,
especialmente, adiversidade de tradição em modelos de formação
inicial de professores para o ensino secundário.

SHEKARZHIZADEH et al., 2011

Análise de lacunas com base em um instrumento SERVQUAL
modificada, a qual foi usada em 522 estudantes de pós-graduação
internacionais que foram selecionados com base em amostragem
estratificadadas cinco melhores universidades públicas.

GAUS et al., 2016

O estudo de caso, com analise de literatura e entrevistas. A entrevista
originaltranscrição (em língua indonésia) foi traduzida para o Inglês.
OInglês-versão traduzida entrevista transcrição tornou-se a fonte para
criar esquemas de código.

CHU NG et al., 2010

DEA - análise envoltória de dados

BARNES, B. R., 2007

Utilizou-se o instrumento SERVQUAL modificado para investigar as
expectativase as percepções de qualidade de serviço em uma amostra
de estudantes chineses de pós-graduação em umalevando escola de
gestão de negócios e no Reino Unido.

KÄPYLÄ et al., 2010

A pesquisa foi exploratória e qualitativa realizada utilizando duas
abordagens: revisão da literatura e análise empírica com base em 38
entrevistas.Todos os entrevistados eram bem conhecidos especialistas
de produtividade, incluindo ambos os profissionais eacadêmicos. A
revisão da literatura incluiu um exame sistemático de um conjunto de
artigos selecionados, teses de doutorado finlandês, relatórios de
pesquisas e estudos relacionados com projetos de produtividade.

MUSI-LECHUGA et al., 2011.

Classificação dos programas de doutoramentocom base na sua
produtividade científica, por meio da análise dos artigosna Web of
Science que foram publicados por professores que ensinam nesses
programas de doutoramento. Adicionalmente, foramanalisadas as
revistas científicas em que esses professores tendem a publicar mais
artigos ea evolução do número de artigos publicados até 2009.
Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Os modelos propostos nos artigos que constam do portfólio bibliográfico nacional
da presente pesquisa também foram comparados conforme Quadro 4 abaixo:
Quadro 4:Comparação entre os modelos de avaliação dos artigos do PBN
Identificação do artigo do PBN
IGARASHI et al. 2008

Método de avaliação de desempenho
O instrumento teórico-metodológico de intervenção selecionado foi a
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista.A
revisão da literatura apresenta as tendências emergentesem estudos
empíricos de avaliação de instituições educacionaisnos contextos
internacional e nacional, bem como a perspectivada Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(Capes). Para a
construção do modelo foram utilizados: pesquisadocumental na
Capes, documentos intrínsecos ao PPGC-UFSC,questionário aberto e
entrevistas semiestruturadas (com os docentese a coordenação).

MACCARI et al., 2009a

Sistema de avaliação da CAPES.

MACCARI et al., 2009b

Sistema de avaliação da CAPES.

CIRANI et al., 2012

Sistema de avaliação da CAPES - base de dados GeoCAPES.

IGARASHI et al., 2007

Como instrumentos para coleta de dados, utilizam-se a pesquisa
documentalnos documentos oficiais da CAPES (Ficha de avaliação
do programa, 2004-2006, e Resultados da avaliação Acompanhamento anual: 2004 e 2005 relativosaos cursos da área) e
nos documentos intrínsecos ao PPGC-UFSC; questionário(questões
abertas - para explorar e compreender as percepções dos
docentescom relação à avaliação); e entrevistas semiestruturadas
realizadas com a coordenação do PPGC-UFSC (instância responsável
pela legitimação das informaçõesobtidas junto aos questionários e a
CAPES).
MCDA- C

SOARES et al., 2013

A coleta de dados analisou os Programas de Pós-Graduação em
Ciências Contábeisem nível de mestrado, em funcionamento no
Brasil, segundo a produção científica emperiódicos do triênio 20072009. Para isso, foram coletados dados dos docentes dos
18programas em atividade. Para análise da pontuação dos periódicos,
foi utilizada aestratificação do Qualis juntamente com a pontuação
estabelecida pela Capes.

MACCARI et al., 2014

Modelo de gestão de programasde pós-graduação stricto sensu em
Administração do Brasil, com basenos sistemas de avaliação do
Brasil e dos Estados Unidos. Para tanto,procedeu-se a uma pesquisa
em oito programas: quatro no Brasil, recomendadospela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de NívelSuperior (CAPES) e quatro
nos Estados Unidos, credenciados pelaAssociation to Advance
Collegiate School of Business (AACSB). Ométodo de pesquisa foi o
estudo de casos múltiplos de caráter exploratóriocom dois
componentes básicos: pesquisa documental, por meiode um estudo
em profundidade dos sistemas de avaliação; pesquisa decampo com
os coordenadores de programas para identificar como ossistemas de
avaliação são utilizados para desenvolver os programas. Apartir
desses estudos, foi proposto um modelo de gestão em que, além
deatender aos requisitos do sistema de avaliação da CAPES, seja
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Identificação do artigo do PBN

Método de avaliação de desempenho
levada emconsideração a realidade do programa e os elementos
importantes paraseu contínuo aprimoramento, dentre eles: missão e
visão; plano estratégico;corpo docente; estrutura do programa; corpo
discente; resultadosque abrangem produção científico-tecnológica,
egresso e inserção social.

MACCARI et al., 2013

O artigo verificou a influência do sistema de avaliação da
Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) na
gestão dos programas de pós-graduação em administração dos
Estados Unidos. O método de pesquisa foi o estudo de casos
múltiplos, em quatro programas de Pós-Graduação credenciados pela
AACSB.

FISCHER et al., 2008

Abordam-se os processos avaliatórios e seusimpactos na evolução do
Programa, considerando a concepção de aprendizagem individual e
sociale a perspectiva multifocal de avaliação. O estudo, de natureza
predominantementequalitativa, utiliza grupos focalizados, observação
participante,
análise
documental
epesquisa
bibliográfica.
Posteriormente, apresenta-se uma proposta de avaliação das
atividades deensino de pós-graduação.

MAZON et al., 2010

Metodologia Multicritério em Apoio a Decisão Construtivista
(MCDA), cuja pesquisa tem caráter qualitativo e consistiu em um
estudo de caso, com investigação em duas etapas: bibliográfica, e
outra documental e a aplicação de questionário.

WOOD et al., 2015

Foram avaliados os Núcleos de DocentesPermanentes de seis
programas brasileiros de pós-graduação,além de quatro programas
estrangeiros, para efeito de referência. Osindicadores de impacto
foram coletados a partir da base de dados doGoogle Scholar, com o
apoio de um software específico. O indicadorutilizado na análise foi
o índice H, criado por Jorge H. Hirsch.

AIRES et al., 2014

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu em
Administração do Brasil, no que se refere à produção científica
destes, por meio de um modelo de decisão multicritério. O método
empregado foi o ELECTRE II e para a realização do estudo de caso
foram coletados e analisados dados referentes à avaliação trienal de
2010 dos Programas de Pós-graduação em Administração realizada
pela CAPES. O resultado do estudo é apresentado por meio de um
ranking da amostra de programas analisado.

STURM et al., 2015

O artigo analisou os cursos brasileiros de graduação e de pósgraduação em Engenhariade Produção, considerando a ênfase do
curso, as áreas de pesquisa, a situação geográfica e a sua
classificação, por meio de um estudo qualitativo e quantitativo, do
tipo descritivo, tendo como plano de coleta dos dadosuma pesquisa
bibliográfica a partir dos dados disponibilizados nos sites da
Associação Brasileira de Engenharia deProdução (ABEPRO) e do
Ministério da Educação (e-MEC).

LIMA et al., 2011

Propõe a utilização desistemas adequados de medição de
desempenho são vitais para a Instituição, por meio da utilização de
ferramentas baseadas no Balanced Scorecard – BSC. Como método,
o estudo foi realizado em etapas e caracterizado pelapesquisa
bibliográfica, que proporcionou aprofundamento na questão teórica
dos métodos de medição dedesempenho, em especial o Balanced
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Identificação do artigo do PBN

Método de avaliação de desempenho
Scorecard. Como resultado implantou-se o BSC na IES, com
isso,pode-se ter uma visão macro dos indicadores de desempenho dos
cursos de pós-graduação em nível lato sensu.

MACCARI et al., 2015

O artigo analisou, empiricamente, como o método AHP (Analytic
Hierarchic Process) pode contribuir para a priorização de projetos no
Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão de
Projetos da Universidade Nove de Julho. Desenvolveu-se por meio
de um estudo de caso, a partir de uma estrutura teórico-conceitual,
que serviu de base para a elaboração e aplicação do questionário
estruturado, a fim de construir a estrutura hierárquica multicritério do
método AHP e obter como resultado a priorização dos projetos e dos
quesitos do sistema de Avaliação da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Desta forma, verificado o panorama geral do contexto ora pesquisa, ou seja, sobre
o tema de avaliação de desempenho na pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de
ensino superior – contexto geral; e a comparação dos modelos de avaliação de desempenho
dos artigos que compõe o portfólio bibliográfico nacional e internacional, passa-se aos
analisar os resultados da presente pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1

PANORAMA DA ÁREA DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO
SUPERIOR – ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

O referencial teórico sobre o panorama da área de avaliação de desempenho pesquisa
e pós-graduação em instituições públicas de ensino superior foi desenvolvido, conforme uma
das etapas do instrumento de intervenção Proknow-c adotadona presente, por meio da análise
bibliométrica.
Após identificar os artigos que compõem o portfólio bibliográfico internacional e
nacional, a análise bibliométrica visa analisar e quantificar as características do portfólio,
objetivando maiores informações sobre os artigos (ENSSLIN, L. et al., 2010a), cuja origem
dos dados analisados encontra-se nos artigos do portfólio bibliográfico.
Conforme Da Rosa et al. (2013), a análise bibliométrica é uma forma de medição
para avaliar a ciência e os fluxos da informação, sendo que o processo ProKnow-C a
conceitua como um modo de análise bibliométrica onde se evidencia dados estatísticos de um
conjunto definido de artigos (Portfólio Bibliográfico), e que por meio da contagem de
documentos permite a gestão da informação e do conhecimento científico de um assunto.
Assim, a análise bibliométrica objetiva: (i) identificar do grau de relevância dos
autores e dos periódicos; (ii) verificar o reconhecimento científico dos artigos, e as palavraschave mais utilizadas; e (iii) realizar o cruzamento dos dados extraídos dos artigos do
portfólio bibliográfico.
Destaca-se que esse processo foi realizado com os dados obtidos tanto dos artigos
que compõe os portfólios bibliográfico nacional e internacional como nas referências
constantes nesses artigos.
Os dados utilizados na bibliometria serão extraídos dos 15 artigos do portfólio
bibliográfico internacional e 15 artigos do portfólio bibliográfico nacional selecionados na
etapa anterior do processo estruturado, a seguir detalhada, em conjunto com a análise
sistêmica, realizada em seguida, o que possibilita a identificação de oportunidades de
pesquisas em relação ao assunto de avaliação de desempenho em pesquisa e pós-graduação.
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4.1.1 Análise bibliométrica do portfólio bibliográfico internacional
Inicialmente foi identificado no Portfólio Bibliográfico Internacional a relevância dos
periódicos mediante a contagem de quantos artigos do portfólio cada periódico publicou
conforme demonstrado no Gráfico 1.

Nº de artigos no portfólio
bibliográfico

Gráfico 1: Relevância dos Periódicos no PBI
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Analisando-se o Gráfico 1 constata-se que o periódico International Journal of
Productivity and Performance Management é o que se destaca no portfólio bibliográfico
internacional, no tema da pesquisa, haja vista que dois dos 15 artigos que o compõe foram por
ele publicados, sendo que os demais 13 periódicos publicaram somente um artigo do PBI
cada.
Após a identificada a relevância do periódico, em um segundo momento da análise
foi verificada a relevância dos artigos no que tange ao reconhecimento científico, por meio da
consulta Google Acadêmico (2016), de modo a se verificar a quantidade de citações no meio
acadêmico de cada artigo, conforme Quadro5.
Quadro 5: Artigos do Portfólio Internacional mais citados na literatura
Item
Título do Artigo
1
Service quality in postgraduate education
Measuring the research performance of Chinese higher education institutions: An
2
application of data envelopment analysis

Nº Citações Ano
149
2008
145

2000

3

Analysing service quality: the case of post-graduate Chinese students

108

2007

4

SERVQUAL in Malaysian universities: Perspectives of international students

104

2011

5

Engineering post-graduate programmes: A quality and productivity analysis

27

2006

6

Identifying future challenges for productivity research: evidence from Finland

22

2010

7
8
9

Productividad de los programas de doctorado en psicología con Mención de Calidad
19
en artículos de revistas incluidas en el Journal Citation Reports
What makes a "research star"? Factors influencing the research productivity of
16
business faculty
Perception of service quality in higher education: Perspective of iranian students of

11

2011
2012
2012
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Malaysian universities
10

Analysis of Postgraduate Programs in the EHEA and the USA

10

2012

Postgraduate education in transfusion medicine in the absence of formal residency
training: Assessment of factors needed to develop and sustain a postgraduate diploma 5
program
Direct measurement and evaluation for mechanical engineering programme outcomes:
5
Impact on continuous improvement
Assessment of the master program for secondary teachers: Case study in two
1
universities

11
12
13

2013
2013
2014

14

Optimizing the post-graduate institutional program evaluation process

0

2016

15

Performance Indicators in Indonesian Universities: The Perception of Academics
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

0

2016

Ao observar o Quadro 5 podem ser destacados os quatro primeiros artigos, pois junto
alcançam um total de 506 citações, de um total de 622, o que representa 81,32% do total de
citações do portfólio bibliográfico internacional sobre o tema avaliação de desempenho
pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino superior.
Após, em terceiro lugar, foi verificada a relevância dos autores do portfólio, ou seja,
mediante a contagem dos autores, qual teve a maior participação no portfólio bibliográfico,
consoante demonstrado no Gráfico 2:
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Gráfico 2: Autores com maior Participação no PBI

Autores do Portfólio Bibliográfico

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Conforme Gráfico 2 constata-se que os autores que mais publicaram sobre o tema
avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino
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superior, se destacam 2 autores: Rasli, A. e Shekarchizadeh, A., os quais possuem 2 artigos
publicados cada um dos 15 que compõe o PBI.
A última e quarta etapa consistiram na identificação de quais das palavras-chave do
processo de seleção do PBI foram mais utilizadas nos artigos. Com essa averiguação se
permite auxiliar no processo de busca em futuras pesquisas e atesta que a escolha das
palavras-chave que foram utilizadas nos filtro do processo de busca do PBI foiadequada.
Desta maneira, no Gráfico 3 se demonstram as palavras-chave mais encontradas nos
artigos do PBI no tema avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições
de ensino superior públicas:

Nº de vezes que a palavra-chave aparece
nos artigos do portfólio bibliográfico

Gráfico 3: Palavras-chave mais utilizadas no PBI
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Analisando o Gráfico 3, entre as palavras-chave utilizadas no filtro da seleção do PBI
se destacam as seguintes: Higher education, Postgraduates e Universities,evidenciando-seo
alinhamento entre as palavras-chave e o tema da pesquisa.

4.1.1.1 Análise bibliométrica das referências dos artigos do Portfólio
Ao proceder a análise bibliométrica das referências bibliográficas dos 15 artigos que
compõem o Portfólio Bibliográfico Internacional foram contadas 241 referências que são
artigos científicos, as quais foram publicadas em 43 periódicos.É possível observar pelo
Gráfico 4, que deste total, de 43 periódicos, 23 periódicos concentram 107 publicações o que
representa 44,4% do total das publicações encontram-se publicados nesses periódicos.
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Nº de artigos nas referências do
portfólio bibliográfico

Gráfico 4: Relevância dos Periódicos nas Referências dos Artigos no PBI
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Destacam-se, conforme Gráfico 4, os 7 periódicos mais relevantes por conterem o
maior número dos artigos científicos das referências bibliográficas do PBI publicados:
Journal of Health Care Marketing (12 artigos); Journal of Marketing (10 artigos);Journal of
Marketing Research (10 artigos); Quality Assurance in Education (10 artigos); Higher
Education (8 artigos); Journal of Education for Business (5 artigos); eEuropean Journal of
Operational Research (4 artigos).
Também foi analisada a relevância dos artigos do PBI nas referências bibliográficas
por meio da identificação do quantitativo de citações dos artigos do PBI nas referências dos
artigos do PBI conforme o Gráfico 5:
Gráfico 5: Relevância dos artigos do PBI nas Referências Bibliográficas no PBI
Nº de citações do Artigo nas
referências dos Artigos do portfólio
bibliográfico
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Assim, conforme o Gráfico 5, os artigos científicos constantes nas referências do PBI
que mais se destacam são: Service quality in postgraduate education e SERVQUAL in
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Malaysian universities: Perspectives of international students, por se tratarem dos artigos que
mais aparecem nas referências do banco total de artigos do PBI.
Em seguida, fez-se a contagem do número de autores que constavam nas referências
do PBI chegando ao número total de 404 autores. Desses 4 autores tiveram a maior
participação nas referências do portfólio bibliográfico, sendo que foram contabilizados um
total de participação em 116 artigos, consoante Gráfico 6.
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Gráfico 6: Autores com maior participação nas referências do PBI
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Da análise do Gráfico 6 é possível destacar os seguintes autores: Buela-Casal, G.
(citado em 15 artigos); Zeithaml, V. A. (citado em 12 artigos); Berry, L.L. (citado em 10
artigos); Castro, A. (citado em 10 artigos) e Parasuraman, A. (citado em 10 artigos).

4.1.1.2 Análise combinada
Após a análise individual das características do PBI passou-se à análise bibliométrica
combinada entre os artigos do PBI e das suas referências, da seguinte maneira: (i) em
primeiro lugar combinou-se os periódicos onde se encontram publicados os artigos do PBI
com os periódicos onde estão publicados todos os artigos científicos constantes nas
referências bibliográficas do PBI; (ii) em segundo lugar, combinou-se o número de citações
dos artigos do PBI no Google Acadêmico (2016) com o número de vezes que os autores
destes artigos aparecem nas referências do PBI; e (iii) e por último, combinou-se o número de
artigos do autor no PBI e nas referências do PBI.

66

Do resultado da primeira combinação foi possível identificar a existência de
periódicos em destaque, conforme demonstrada no Gráfico 7:
Gráfico 7: Relevância dos Periódicos presentes nos Artigos e Referências da Pesquisa do PBI

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da interpretação do Gráfico 7, é possível concluir que o periódico International
Journal of Productivity and Performance Management se destaca entre os periódicos do PBI.
Já o periódico Psicothema se destaca entre os periódicos analisados constantes das
referências dos artigos que compõem o portfólio bibliográfico.
E ainda, o periódico Quality Assurance in Education é a de maior destaque no
portfólio bibliográfico internacional, pois se destaca concomitantemente no PBI e nas
referências do PBI.
Em segundo lugar procedeu-se à combinação do número de citações dos artigos do
PBI no Google Acadêmico (2016) com o número de vezes que os autores destes artigos
aparecem nas referências do PBI,conforme Gráfico 8.
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Gráfico 8: Artigos e seus Autores do PBI de maior Destaque

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da interpretação do Gráfico 8, é possível concluir que o artigo de destaque realizado
por autores em destaque é o Service quality in postgraduate education com 149 citações, do
autor Angell, R.J. et al.
Por último lugar, combinou-se o número de artigos do autor no PBI e nas referências
do PBI, demonstrando assim os autores de destaque, conforme Gráfico 9:
Gráfico 9: Autores de destaque no PBI

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Analisando-se o Gráfico 9, evidencia-se que: (i) o autor Rasli, A. é um autor de
destaque no PBI com 2 artigos publicados no PBI e 1 nas referências do PBI; (ii) o autor
Buela-Casal, G. é destaque nas referências do PBI com 1 artigo científico publicado no PBI e
15 nas referências do PBI.

4.1.2 Análise bibliométrica do portfólio bibliográfico nacional
Inicialmente foram identificados no Portfólio Bibliográfico Nacional a relevância dos
periódicos mediante a contagem de quantos artigos do portfólio cada periódico publicou
conforme demonstrado no Gráfico 10.

Nº de artigos no portfólio bibliográfico

Gráfico 10: Relevância dos Periódicos no PBN
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Analisando-se o Gráfico 10 constata-se que o periódico Revista de Administraçãoé o
que mais se destaca no portfólio bibliográfico nacional, no tema da pesquisa, haja vista que
três dos 15 artigos que o compõe foram por ele publicados, sendo que os demais 12 periódicos
publicaram somente um artigo do PBN cada.
Depois de identificada a relevância do periódico, em um segundo momento da
análise foi verificada a relevância dos artigos no que tange ao reconhecimento científico, por
meio da consulta Google Acadêmico (2016), de modo a se verificar a quantidade de citações
no meio acadêmico de cada artigo, conforme Quadro 6.
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Quadro 6: Artigos do Portfólio Bibliográfico Nacional mais citados na literatura
Nº
Item
1

Título do Artigo
A qualidade do ensino sob o viés da avaliação de um programa de pós-graduação em

Citações Ano
36

2008

17

2009

15

2009

6

2012

5

2007

5

2013

3

2014

2

2013

Avaliação de Programas de Pós-graduação em Gestão Social

1

2008

10 MCDA para avaliar o desempenho de um curso de pós-graduação

1

2010

1

2015

0

2014

0

2015

0

2009

0

2015

2
3
4
5

contabilidade: proposta de estruturação de um modelo híbrido
Uso do sistema de avaliação da CAPES por programas de pós-graduação em
Administração no Brasil
A gestão dos programas de pós-graduação em Administração com base no sistema de
avaliação da Capes
A evolução do ensino da pós-graduação estrito senso em administração no Brasil
A metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista como subsídio para o
gerenciamento interno: estudo de caso no PPGC/UFSC
Ranking da Pós-Graduação em Contabilidade no Brasil: análise dos programas de

6

mestrado com base na produção científica em periódicos acadêmicos no triênio 20072009
Proposta de um modelo de gestão de programas de pós-graduação na área de

7

Administração a partir dos sistemas de avaliação do Brasil (CAPES) e dos Estados
Unidos (AACSB)

8
9

11
12
13
14

A influência do sistema de avaliação da AACSB na gestão dos programas de pósgraduação stricto sensu em Administração nos Estados Unidos

Avaliação do impacto da produção científica de programas selecionados de pósgraduação em Administração por meio do índice H
Modelo multicritério para a avaliação da produção científica dos programas de pósgraduação em administração
Mapeamento e análise de desempenho da graduação e da pós-graduação em Engenharia
de Produção no Brasil
Estudo para implantação do Balanced Scorecard em uma IES como um observatório da
educação

15 Priorização multicritério de projetos em um programa de mestrado profissional
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Ao observar o Quadro 6 podem ser destacados os quatro primeiros artigos, pois junto
alcançam um total de 74 citações, de um total de 92, o que representa 80,43% do total de
citações do portfólio bibliográfico nacional sobre o tema avaliação de desempenho pesquisa e
pós-graduação em instituições públicas de ensino superior.
Após, em terceiro lugar, foi verificada a relevância dos autores do portfólio, ou seja,
mediante a contagem dos autores, qual teve a maior participação no portfólio bibliográfico,
consoante demonstrado no Gráfico 11:
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nº de artigos no portfólio bibilográfico

Gráfico 11: Autores com maior Participação no PBN
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Conforme Gráfico 11 constata-se que dos autores que mais publicaram sobre o tema
avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação em instituições públicas de ensino
superior, se destacam 2 autores: Maccari, E. A. e Almeida, M. I. R..
O autor Maccari, E. A. possui 5 artigos publicados dos 15 artigos que compõem o
PBN.
Já o autor Almeida, M. I. R. publicou 3 artigos dos 15artigos que compõem o
Portfólio Bibliográfico Nacional.
A última e quarta etapa consistiram na identificação de quais das palavras-chave do
processo de seleção do PBN foram mais utilizadas nos artigos.
Com essa averiguação se permite auxiliar no processo de busca em futuras pesquisas
e atesta que a escolha das palavras-chave que foram utilizadas nos filtro do processo de busca
do PBN foiadequada.
Desta maneira, no Gráfico 12 se demonstram as palavras-chave mais encontradas nos
artigos do PBN no tema avaliação de desempenho de pesquisa e pós-graduação em
instituições de ensino superior públicas:
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Gráfico 12: Palavras-chave mais utilizadas no PBN

PC utilizadas na presente pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Analisando o Gráfico 12, entre as palavras-chave utilizadas no filtro da seleção do
PBN foram mais utilizadas as seguinte: avaliação, pós-graduação e indicadores.
Desta maneira, pode ser constatado o alinhamento entre as palavras-chave pesquisadas
e o tema da pesquisa.

4.1.2.1 Análise bibliométrica das referências dos artigos do Portfólio
Ao proceder a análise bibliométrica das referências bibliográficas dos 15 artigos que
compõem o Portfólio Bibliográfico Nacional, foram contadas 249 referências que são artigos
científicos, as quais foram publicadas em 149 periódicos.
É possível observar pelo Gráfico 13, que deste total, de 149 periódicos, 30 periódicos
concentram 100 publicações o que representa 40,16% do total das publicações encontram-se
publicados nesses periódicos.
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Destacam-se, conforme Gráfico 13, os 6 periódicos mais relevantes por conterem o
maior número dos artigos científicos das referências bibliográficas do PBN publicados:
Revista Brasileira de Pós-graduação(9 artigos); Gestão e Produção (7 artigos); European
Journal of Operacional Research (6 artigos); Scientometrics(6 artigos); Studies in
Educational Evaluation (6 artigos);Cadernos EBAPE.BR (4 artigos).
Também foi analisada a relevância dos artigos do PBN nas referências bibliográficas
por meio da identificação do quantitativo de citações dos artigos do PBN nas referências dos
artigos do PBN conforme o Gráfico 14:
Nº de citações dos artigos nas referências
dos artigos do portfólio bibliográfico

Gráfico 14: Relevância dos artigos do PBN nas Referências Bibliográficas no PBN
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Assim, conforme o Gráfico 14, os artigos científicos constantes nas referências do
PBN que mais se destacam são: “Uso do sistema de avaliação da CAPES por programas de
pós-graduação em administração no Brasil” e “A gestão dos programas de pós-graduação em
administração com base no sistema de avaliação da Capes”, por se tratarem dos artigos que
mais aparecem nas referências do banco total de artigos do PBN.
Em seguida, fez-se a contagem do número de autores que constavam nas referências
do PBN chegando ao número total de 376 autores. Desses 2 autores tiveram a maior
participação nas referências do portfólio bibliográfico, sendo que foram contabilizados um
total de participação em 116 artigos, consoante Gráfico 15.
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Gráfico 15: Autores com maior participação nas referências do PBN
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da análise do Gráfico 15 é possível destacar os seguintes autores: Maccari, E. A.
(citado em 10 artigos) e Roy, B. (citado em 09 artigos).

4.1.2.1 Análise combinada
Após a análise individual das características do PBN passou-se à análise
bibliométrica combinada entre os artigos do PBN e das suas referências, da seguinte maneira:
(i) em primeiro lugar combinou-se os periódicos onde se encontram publicados os artigos do
PBN com os periódicos onde estão publicados todos os artigos científicos constantes nas
referências bibliográficas do PBN; (ii) em segundo lugar, combinou-se o número de citações
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dos artigos do PBN no Google Acadêmico (2016) com o número de vezes que os autores
destes artigos aparecem nas referências do PBN; e (iii) e por último, combinou-se o número
de artigos do autor no PBN e nas referências do PBN.
Do resultado da primeira combinação foi possível identificar a existência de
periódicos em destaque, conforme demonstrada no Gráfico 16:
Gráfico 16: Relevância dos Periódicos presentes nos Artigos e Referências da Pesquisa do PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da interpretação do gráfico, é possível concluir que: (i) o periódico Revista de
Administração se destaca entre os periódicos do PBN: (ii) o periódico Gestão & Produção se
destaca entre os periódicos das referências; e (iii) o periódico Revista de Administração
Contemporânea é a de maior destaque no portfólio bibliográfico nacional, pois se destaca
concomitantemente no PBI e nas referências do PBN.
Em segundo lugar procedeu-se à combinação do número de citações dos artigos do
PBN no Google Acadêmico (2016) com o número de vezes que os autores destes artigos
aparecem nas referências do PBN, conforme Gráfico 17:
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Gráfico 17: Artigos e seus Autores do PBN de maior Destaque

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da interpretação do Gráfico 17, é possível concluir que o artigo realizado por autores
em destaque é “A gestão dos programas de pós-graduação em administração com base no
sistema de avaliação da capes”, com 10 citações, dos autores Maccari, E. A. et al. E o artigo
de destaque é “A qualidade do ensino sob o viés da avaliação de um programa de pósgraduação em contabilidade: proposta de estruturação de um modelo híbrido”, dos autores
Igarashi, D. C. C. et al.
Por último lugar, combinou-se o número de artigos do autor no PBN e nas
referências do PBN, demonstrando assim os autores de destaque, conforme Gráfico 18:
Gráfico 18: Autores de destaque no PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Analisando-se o Gráfico 18, evidencia-se que: (i) os autores Almeida, M. I. R. e
Martins, C. B. são autores de destaque no PBN com 2 artigos publicados no PB e 4 nas
referências do PBN; (ii) o autor Maccari, E. A. é destaque nas referências do PBN com 5
artigos científicos publicados no PBN e 10 nas referências do PBN; e (iii) o autor Riccio, E.
L. se destaca no PBN e nas suas referências, com 3 artigos em cada um.

4.2ANÁLISE SISTÊMICA DOS ARTIGOS DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO

Após a formação dos portfólios bibliográficos nacional e internacional, foi realizada
a análise sistêmica dos artigos selecionados, por meio de um processo científico utilizado a
partir de uma visão de mundo (filiaçãoteórica adotada) definida e explicitada por suas lentes,
na qual é “[...] analisada uma amostra de artigos representativa de umdado assunto de
pesquisa, visando evidenciar para cada lente e globalmente, para a perspectivaestabelecida, os
destaques e as oportunidades (carências) de conhecimentos encontrados na amostra” (DELLA
BRUNA JUNIOR et al. 2012; LACERDA et al. 2011a,b; 2012, apud ENSSLIN et al., 2014c).
Ressalta-se que a visão de mundo adotada na presente pesquisa a AD é entendida
como o processo visando uma construção de conhecimento no decisor sobre o contexto
específico que se propõe avaliar, segundo a percepção dele próprio, pormeio de atividades que
identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, integram epermitem
visualizar o resultado das ações e seu gerenciamento (ENSSLIN et al. 2001a; LACERDA et
al. 2012; PETRI, 2005 apud ENSSLIN et al., 2014c).
Nesta visão de mundo estão presentes as seis lentes já mencionadas (Figura 2), que
embasam a análise sistêmica dosartigos científicos do portfólio bibliográfico nacional e
internacional.
Assim, para fazer a análise sistêmica, realizou-se segundo as premissas apontadas na
subseção 2.2.3, na qual os 15 artigos do portfólio bibliográfico internacional e os 15 artigos
do portfólio bibliográfico nacional foram lidos integralmente, e analisados pela ótica das
lentes da afiliação teórica de avaliação de desempenho adotada para este trabalho.

4.2.1

Considerações quanto a Lente 1: Abordagem

77

A primeira lente (abordagem) permite identificar se a construção do modelo de
avaliação de desempenho proposta no artigo foi: (i) construído e aplicado no mesmo contexto;
(ii) construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro; (iii) construído em um
contexto e aplicado em outro; e (iv) foi construído em um ambiente e não foi aplicado.
Por meio da comparação entre a primeira lente (abordagem) do portfólio
bibliográfico internacional e o portfólio bibliográfico nacional, conforme se observa no
Gráfico 19:
Gráfico 19: Lente 1 – abordagem – comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Quanto à análise sistêmica, conforme Gráfico 19 se percebe que nos 15 artigos do
PBN analisados verificou-se que 10 artigos os modelos de avaliação de desempenho foram
construídos em um ambiente (local de origem do conhecimento e coleta dos dados utilizados
para construir o modelo), mas foram adaptados e aplicados em outro.
Foram localizados 3 artigos (IGARASHI, D. C. et al, 2008; IGARASHI, D. C. et al
2007; e MAZON, G. et al, 2010) em que o modelo de avaliação foi construído e aplicado no
mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem), 1 artigo continha modelo construído em um
contexto mas aplicado sem adaptações em outro, e 1 artigo descreveu modelo de avaliação
que foi construído em um ambiente mas não foi aplicado.
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Desta forma, constata-se que somente em 3 artigos do PBN, os modelos estão
alinhados à filiação teórica da presente pesquisa, ou seja, foram construídos e aplicados no
mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem).
Quanto à análise sistêmica dos 15 artigos do PBI, conforme Gráfico 19 se percebe
que nos 15 artigos analisados verificou-se que 12 artigos os modelos de avaliação de
desempenho foram construídos em um ambiente (local de origem do conhecimento e coleta
dos dados utilizados para construir o modelo), mas foram adaptados e aplicados em outro.
Foram localizados 2 artigos em que o modelo de avaliação foi construído em um
contexto mas foi aplicado em outro; e 1 artigo (LOUW, V. J, et al 2013) continha modelo
construído em um contexto mas que não foi aplicado.
Desta forma, constata-se que nenhum dos artigos que compõe o PBI os modelos
estão alinhados à filiação teórica da presente pesquisa, ou seja, pois não foram construídos e
aplicados no mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem), sendo cristalina a existência de
uma lacuna na literatura sobre avaliação de desempenho em pesquisa e pós-graduação em
instituições públicas de ensino superior.

4.2.2

Considerações quanto a Lente 2: Singularidade

A segunda lente (singularidade) permite identificar a participação do decisor no
processo de apoio à decisão nos artigos do portfólio bibliográfico, ou seja, se os autores
reconhecem a singularidade do problema aos envolvidos no processo de gestão e se entendem
que para cada contexto deve ser construído um modelo de avaliação de desempenho.A análise
dessa lente é realizada em duas fases.
Na primeira são identificadas as seguintes características de cada artigo do PBI e
PBN: (i) artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho e o tem em conta para a
construção integral do modelo; (ii) artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho,
mas não o tem em conta para a construção integral do modelo; ou (iii) artigos que não
explicitam (identificam) o decisor no trabalho, conforme Gráfico 20.

Gráfico 20: Lente 2 - Singularidade dos Atores - comparação entre o PBI e PBN
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 20 permite verificar que em 7 artigos do portfólio bibliográfico
nacional e em 15 artigos do portfólio internacional não é informado o decisor envolvido no
processo de gestão do contexto abordado.
E somente em 4 artigos do portfólio bibliográfico nacional (IGARASHI, D. C. et al,
2008; IGARASHI, D.C. et al, 2007; MAZON, G. et al, 2010; e MACCARI, E. A. et al 2015)
o modelo de avaliação identificou o decisor no modelo construído, mas não o levou em conta
para a construção integral do modelo. E ainda, em 4 artigos do PBN o modelo foi construído
com a identificação do decisor e o tem em conta para a construção integral do modelo, o que
está alinhado a filiação teórica adotada no presente trabalho.
Observa-se, pela análise dessa lente, que a literatura nacional reconhece a existência
do decisor, porém, a maioria ainda não o tem em conta para a construção do modelo, sendo
que apenas 20% dos artigos, portanto, adotam a perspectiva teórica da qual se afilia a
pesquisa, constatando-se assim uma lacuna na literatura (internacional e nacional) e uma
oportunidade para futuras pesquisas.
Na segunda fase da análise da lente 2 (singularidade em relação ao contexto), são
analisadas as seguintes características do contexto em cada artigo que compõe o PBI e o PBN
está inserido: (i) artigos que desenvolve o modelo para um contexto físico e reconhece que o
modelo é válido somente para este contexto físico; ou (ii) artigos que desenvolve o modelo
para um contexto físico e o utiliza também em outros, conforme Gráfico 21.

80

Gráfico 21:Lente 2 - Singularidade em relação ao contexto - comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 21permite ressaltar que 13 artigos do PBN e 14 do PBI
reconhecem que o modelo de avaliação de desempenho é desenvolvido para um contexto
físico e o utiliza em outros. E somente 2 artigos do PBN (IGARASHI, D. C. et al, 2008; e
IGARASHI, D.C. et al, 2007) e 1 do PBI (MUSI-LECHUGA, B. et al, 2011) desenvolvem o
modelo para um contexto físico e reconhece que o modelo é válido somente para este
contexto físico.
Observa-se, com a análise da segunda lente que a maioria dos modelos apresentados
nos artigos do portfólio bibliográfico nacional e internacional não estão alinhados a filiação
teórica adotada no presente estudo, onde os modelos deveriam ser construídos alicerçados
integralmente na percepção do decisor e particular ao contexto avaliado.

4.2.3

Considerações quanto a Lente 3: Identificação

Para proceder à análise sobre a lente 3, que se refere ao processo para identificar os
critérios, apresenta-se os critérios utilizados para avaliar pela ótica das seguintes perspectivas:
(i) se reconhecem os limites do conhecimento do decisor; e (ii) se levam em conta os valores
do decisor. Assim, a análise dessa lente se fez em duas fases.
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Em primeiro lugar, conforme Gráfico 22 foi identificado se os artigos científicos do
PBI e PBN relevantes e alinhados a pesquisa reconhecem os limites de conhecimento do
decisor.
Gráfico 22: Lente 3 - limites de conhecimento do decisor – comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 22 permite concluir que em relação ao processo para identificar
os critérios, 11 artigos nacionais e 15 artigos internacionais não reconheceram os limites de
conhecimento do decisor e 4 artigos nacionais (IGARASHI, D. C. et al, 2008; IGARASHI, D.
C. et al, 2007, MAZON, G. et al, 2010; e MACCARI, E. A. et al, 2015) reconheceram os
limites do conhecimento do decisor. Sendo que é importante ressaltar que a filiação teórica
adotada reconhece-se que o decisor mesmo vivenciando diariamente o contexto necessita de
processo para ampliar o seu conhecimento sobre o contexto a ser avaliado. Desta forma,
conclui-se que a maioria dos modelos apresentados nos artigos do portfólio bibliográfico está
desalinhada com a filiação teórica adotada.
A análise sobre a lente 3 refere-se ao processo para identificar os critérios. No
Gráfico 23 apresenta-se o comparativo entre os artigos que compõe o PBI e PBN, sob a ótica
da filiação teórica ora adotada, visando constatar se o modelo de avaliação descrito em cada
artigo científico avaliado leva em conta os valores do decisor.
Gráfico 23:Lente 3 - considera os valores do decisor – comparativo entre o PBI e PBN
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Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 23 permite inferir que em 11 artigos do portfólio bibliográfico
nacional e 15 do portfólio bibliográfico internacional o processo para identificar os objetivos
não levaram em conta os valores do decisor, que em 4 artigos do PBN (IGARASHI, D. C. et
al 2008; IGARASHI, D. C. et al, 2007; MAZON, G. et al, 2010; e MACCARI, E. A. et al,
2015) o processo utilizado para identificar os objetivos está integralmente alicerçado nos
valores do decisor.
Verifica-se, portanto, que a maioria dos artigos não leva em conta os valores do
decisor, ou seja, desalinhados com a filiação teórica da presente pesquisa, pela qual visão de
mundo adotada nesta pesquisa conceitua avaliação de desempenho, já apresentada acima, que
se faz por um processo de construção de conhecimento no decisor, a respeito do contexto
específico que se propõe avaliar, a partir de suas próprias percepções, por meio de atividades
que identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, e sua integração e os
meios para visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento (ENSSLIN et al., 2010).
Portanto, há uma evidente lacuna tanto na literatura internacional como na nacional,
sobre o tema avaliação de desempenho em diretoria de pesquisa e pós-graduação em
instituições de ensino superior públicas, sob o enfoque da visão teórica adotada, criando
assim, oportunidade de novas pesquisas.
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4.2.4 Considerações quanto a Lente 4: Mensuração dos aspectos relevantes
A análise da lente 4, conforme Gráfico 24 se refere ao processo de mensuração, e por
meio dela verifica-se se os artigos que compõe o portfólio bibliográfico internacional e
nacional possuem alguma forma de medição dos critérios avaliados.
Gráfico 24:Lente 4 - mensuração dos critérios – comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 24 permite concluir que 13 artigos do portfólio bibliográfico
nacional e 11 do internacional fazem a mensuração dos critérios avaliados, sendo que 2 artigo
do PBN (MACCARI, E. A. et al, 2013; e FISCHER, T. et al, 2008) e 4 do PBI (LOUW, V. J.
et al, 2013; LYPSON, M. L. et al, 2016; GAUS, N. et al, 2016; e KÄPYLÄ, J. et al, 2010)
não fazem nenhuma mensuração.
Verifica-se, portanto, que no que tange a mensuração a maioria dos modelos (80%
dos 30 artigos que compõe o PBI e PBN) apresentados realiza a mensuração, estando, nesse
ponto em harmonia com a filiação teórica da presente pesquisa.

4.2.5

Considerações quanto a Lente 5: Integração dos critérios
A integração, quinta lente, objetiva avaliar se entre os critérios de desempenho existe

uma integração, ou seja, uma avaliação global do desempenho.
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Ao analisar os artigos que compõe o portfólio bibliográfico internacional e nacional
chega-se a comparação constante no Gráfico 25.
Gráfico 25:Lente 5 - integração dos critérios – comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Da análise do Gráfico 25 permite concluir que 12 modelos apresentados nos artigos
do portfólio bibliográfico nacional e 11 do internacional não fazem a integração dos
indicadores, ou seja, uma avaliação global do desempenho.
Também é possível constar que 3 modelos apresentados nos artigos nacionais
(MACCARI, E. A. et al, 2013; FISCHER, T. et al, 2008; e LIMAM. P. et al, 2011) e 4 nos
artigos do

portfólio

bibliográfico

internacionais (AYUSO,

J.

M.

et al,

2014;

SHEKARCHIZADEH, A. et al, 2011; BARNES, B. R., 2007; e MUSI-LECHUGA, B., et al,
2011) não realizam a integração.
Percebe-se, assim, os modelos de avaliação de desempenho em pesquisa e pósgraduação em instituições de ensino superior públicas, tem se preocupado em analisar de
maneira integral e global o que é importante medir, o que se mostra em consonância com a
filiação teórica ora adotada.

4.2.6 Considerações quanto a Lente 6: Gestão
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A última lente (gestão) procura identificar nos artigos se o modelo permite o
diagnóstico dos pontos fortes e fracos e ainda, se modelo permite identificar ações de
aperfeiçoamento para melhorar o desempenho.
No que tange à gestão, pela ótica do diagnóstico, comparou-se os artigos que compõe
o portfólio bibliográfico internacional e nacional conforme Gráfico 26.
Gráfico 26: Lente 6 - gestão – diagnóstico – comparação entre o PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Ao analisar o Gráfico 26 se permite concluir que 12 modelos apresentados nos
artigos do portfólio bibliográfico nacional e 11 do internacional permitem diagnosticar
(conhecer os pontos fortes e fracos) da situação atual do contexto avaliado; e 03 modelos de
avaliação dos artigos nacionais (MACCARI, E. A. et al, 2014; MACCARI, E. A. et al, 2013;
e FISCHER, T. et al, 2008)e 4 dos internacionais (ARIZA, R. T. e al, 2012; LOUW, V. J. et
al, 2013; LYPSON, M. L. et al, 2016; e GAUS, N. et al, 2016) não permitem diagnosticar a
situação atual.
Ressalta-se que a maioria dos modelos está alinhada a filiação teórica adotada em
permitir diagnosticar os pontos fortes e fracos do desempenho das instituições de ensino
superior avaliados.
O processo de gestão avaliado pela lente 6 também procura identificar se os artigos
atenderam os critérios utilizados na filiação teórica no sentido de gerar de ações de
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aperfeiçoamento. Os artigos do PBI e PBN foram analisados sob a perspectiva dessa gestão,
conforme Gráfico 27, no qual se identificaram quais realizaram ações de aperfeiçoamento.
Gráfico 27: Lente 6 - gestão – aperfeiçoamento – comparação entre PBI e PBN

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A análise do Gráfico 27 permite concluir que 8 artigos nacionais (IGARASHI, D. C.
et al, 2008; MACCARI, E. A. et al, 2009a; MACCARI, E. A. et al, 2009b; IGARASHI, D. C.
et al, 2007; MACCARI, E. A. et al, 2014; MAZON, G. et al, 2010; e LIMA, M. P. et al,
2011), contemplam modelos que não dispõem de processo para gerar ações de
aperfeiçoamento.
E, por sua vez, 4 artigos internacionais (LOUW, V. J. et al, 2013; LYPSON, M. L. et
al, 2016; GAUS, N. et al, 2016; e MUSI-LECHUGA, B., et al, 2011) comportam modelos
que não dispõem de processo para gerar ações de aperfeiçoamento, ou seja, desalinhados
como a filiação teórica que diz que essa etapa é importante para melhoria de desempenho dos
contextos avaliados.
Porém, um número de 7 artigos nacionais e 11 internacionais apresentaram seus
resultados com indicações de ações para a melhoria do contexto avaliado, o que demonstram
estarem em harmonia com a filiação teórica ora adotada.
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4.3DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL

Conforme exposto no objetivo geral da presente pesquisa, nesta etapa será
demonstrado o estudo do caso realizado na Diretoria de pesquisa e pós-graduação da
Universidade Tecnológica Federal doParaná,Câmpus de Pato Branco,na qual, por meio da
visão da MCDA-C – Metodologia Multicritério de Apoio à DecisãoConstrutivista foi
construído o modelo de avaliação de desempenho organizacional para dar apoio ao decisor,
levando em conta as percepções deste.
Para a construção do modelo de avaliação de desempenho, em respeito à filiação
teórica adotada, levou-se em conta a visão de mundo proposta por Ensslin etal. (2010a, a
partir da qual se estruturaram as seis lentes de Brunswik (ENSSLIN et al., 2014a): (i)
abordagem, pela qual se verifica o contexto/ambiente em que o modelo foi construído; (ii)
singularidade, por meio da qual se constata que o modelo é único para o ambiente avaliado;
(iii) processo para definir - por meio participação integral e efetiva do decisor se verificam
suas percepções, valores e seus conhecimentos são expandidos os conhecimentos assim
podendo ser identificados os critérios a serem avaliados; (iv) mensuração – para atribuir maior
precisão e confiabilidade aos resultados são aplicadas escalas cardinais e ordinais para
mensurar os critérios de avaliação; (v) integração – por meio da qual o decisor tem uma visão
global dos critérios de avaliação e, estrategicamente, a importância de cada critério; e (v)
gestão –os resultados da avaliação permitem apontar ações de aperfeiçoamento e melhoria.
As fases da construção do modelo já foram apresentadas, assim como a metodologia,
na seção 2.3 da presente pesquisa, e é dividida em três fases: (i) estruturação; (ii) avaliação; e
(iii) recomendações; sendo que na presente pesquisa somente aborda as duas primeiras.

4.3.1 Fase de estruturação

Para a construção do modelo de avaliação de desempenho proposto na presente
pesquisa a fase de estruturação foi desenvolvida por etapas, as quais já foram explicadas na
seção 2.3.1: (i) contextualização; (ii) estrutura hierárquica de valor; e (iii) construção de
descritores.

4.3.1.1 Contextualização
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Para identificar o contexto para o desenvolvimento do modelo de avaliação de
desempenho, foram realizadas entrevistas com o gestor (decisor) da diretoria de pesquisa e
pós-graduação, o qual forneceu informações sobre a referida diretoria por meio: (i) da
descrição do ambiente; (ii) da definição dos atores; (iii) da elaboração de um rótulo para o
problema que melhor representa as percepções do gestor (decisor); e, (iv) da descrição do
sumário (AIRES et al. 2014; AZEVEDO et al. 2013; BACK et al, 2012).
A descrição do ambiente para o qual foi construído o modelo de avaliação de
desempenho foi realizada por meio da coleta de informações oriundas das entrevistas
realizadas com o gestor (decisor) da diretoria de pesquisa e pós-graduação, objeto da presente
pesquisa.
A diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG) tem por atribuição coordenar,
estimular e supervisionar as atividades de pesquisa e de pós-graduação desenvolvidas no
Câmpus de Pato Branco, de acordo com as políticas definidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPPG) (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ, 2017).
A referida diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação compreende: o Gabinete da
Diretoria, Assessoria de Pós-Graduação Stricto sensu, as Coordenações de Programas/Cursos
de Pós-Graduação Stricto sensu(em número de 08) e as Coordenações de Cursos de PósGraduação Lato sensu (em número de 07). Conta ainda, com trinta e dois grupos de pesquisa
(UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DO PARANÁ, 2017).
Os atores envolvidos se tratam de pessoas que participam direta ou indiretamente do
processo de construção do modelo, de modo que interferem no processo de decisão do gestor,
bem como influenciam ou são influenciados pelas decisões tomadas, abordagem esta típica da
metodologia MCDA-C, pois ocorre a participação do decisor na identificação dos atores
(BORTOLUZZI et al., 2010a).
Assim, por meio das conversas com o decisor foram identificados os seguintes atores
apresentados no Quadro 7:
Decisor
Intervenientes

Facilitadora
Agidos

Quadro 7: Atores envolvidos no processo
Diretor da Diretoria de pesquisa e pós-graduação
Direção Geral do Câmpus
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG)
Poder Público
MEC – CAPES
Autora do presente trabalho
Professores
Alunos
Diretorias
Assessor de Pós-graduação Stricto sensu
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Assistentes em administração
Servidores
Público externo
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Os atores definidos no Quadro 7 com a participação integral do gestor (decisor) –
diretor da DIRPPG, que é o ator principal do processo de construção do modelo. Os
intervenientes foram entendidos pelo decisor como aqueles queparticipam direta ou
indiretamente desse processo, pois exercem influência sobre as decisões a serem tomadas por
ele, em especial, destacou as interveniências provenientes das limitações da legislação
brasileira atinentes ao ambiente objeto do presente estudo.
A facilitadora foi a autora do presente trabalho, a qual buscou aplicar e integrar todas
as etapas e atividades paraauxiliar a expansão do conhecimento do decisor visando a
construção do modelo por meio das diretrizes da metodologia a que se filia a pesquisa,
utilizando como ferramenta principal (BORTOLUZZI et al., 2010b; ENSSLIN et al., 2009b).
Os agidos, por sua vez, são os atores que foram considerados pelo decisor, porém,
não exercem influência direta no processo de tomada de suas decisões, tais como os
professores, alunos, assessores da diretoria, demais servidores da instituição, e comunidade.
Após a definição dos atores e levando-se em conta o ambiente por ele descrito e
definido e suas preocupações, o que foi obtido por meio das entrevistas e conversas com o
decisor, foi possível extrair o rótulo que representa de maneira mais objetiva as percepções do
decisor em relação ao problema (AZEVEDO et al. 2013), a qual sejao rótulo elaborado para o
estudo de caso do presente trabalho foi definido como:AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MULTICRITÉRIO À GESTÃO DA DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE TECNCOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DA UTPFR – PATO
BRANCO.
Para dar sequência ao processo de construção do modelo, em consonância com a
metodologia a que se filia a presente pesquisa (BACK et al. 2012; BORTLUZZI et al. 2011b;
ENSSLIN et al. 2010), a última etapa da fase de estruturação propõe seja organizado o estudo
do contexto em um sumário visando identificar: (i) o problema; (ii) a importância do
problema; (iii) a justificativa; (iv) o resultado final esperado.
O problema se evidencia na medida em que a DIRPPG da UTFPR, Câmpus de Pato
Branco, tem dificuldades em avaliar o desempenho para apoiar a sua gestão e em ser uma
diretoria mais ativa em seus planejamentos.
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A criação de um modelo de apoio à decisão será relevante porque o decisor tem
como meta buscar o fortalecimento da pesquisa e a consolidação dos programas de pósgraduação stricto sensu existentes, através do conhecimento do resultado da avaliação da sua
diretoria, na medida uma vez que não existem informações organizadas e precisas sobre a
qualidade dos cursos de pós-graduação, justificando-se desta maneira, a importância do
problema.
O objetivo do trabalho se caracteriza na construção de um modelo de avaliação de
desempenho que leva em conta o conhecimento do decisor sobre o que é importante medir e
de acordo com as peculiaridades e particularidades da DIRPPG.
Portanto, o resultado final esperado com o presente trabalho será ter um modelo de
avaliação de desempenho que corresponda às necessidades do decisor no contexto específico
da sua diretoria – DIRRPG, para que lhe permita conhecer e compreender a suas
potencialidades e oportunidades e a partir deste entendimento ou compreensão gerar ações de
melhoria, expandido o conhecimentodo tomador de decisão de modo a lhe dar um apoio a
decisão, permitindo o entendimento plenosobre o impacto de cada decisão no resultado final
(BACK et al. 2012).

4.3.1.2 Estrutura hierárquica de valor

Os elementos que compõe a estrutura hierárquica de valor já foram explicados na
seção 2.3.1.2, e conforme a metodologia MCDA-C contém as seguintes fases: (i)
identificação dos elementos primários de avaliação (EPAs); (ii) construção dos conceitos
orientados à ação; e (iii) construção da família de pontos de vista (FPV) (MAZON et al.
2010).

4.3.1.2.1 Elementos Primários de Avaliação (EPAs)

Nesta etapa, foram agendadas entrevistas com o decisor, oportunidades essas em que
lhe foi solicitado que apontasse as preocupações diretas ou indiretas que poderiam influenciar
o desempenho da diretoria de pesquisa e pós-graduação.
A facilitadora, autora desse trabalho, motivou o decisor a falar sobre todos os pontos
de preocupação e os aspectos que julgava importante avaliar, independente da possibilidade
inicial ou não de mensuração.
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Como resultado dessa abordagem, surgiram 64 Elementos Primários de Avaliação
(EPAs), sendo relacionados no Quadro 8 apenas os 20 primeiros elaborados, sendo que os
demais se encontram disponibilizados no Apêndice A da presente dissertação:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quadro 8: Exemplos de Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
Conceito dos programas perante a CAPES
11
Publicações em revistas qualificadas
Fortalecer a pesquisa
12
Participação dos docentes na especialização
Editais de iniciação científica e tecnológica
13
Participação dos docentes em eventos
científicos
Editais de fomento à pesquisa
14
Tradução e publicação de artigos
Efetividade na aprovação de projetos
15
Acompanhar grupos de pesquisa
Professores com bolsa produtividade
16
Internacionalização dos programas
Produção dos docentes
17
Dados das pesquisas
Atendimento dos TAs
18
Convênios com instituições externas
Consolidar os programas de mestrado
19
Autoavaliação permanente dos programas
existentes
Melhorar a infraestrutura
20
Acompanhar egressos
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Foram colhidas, portanto, informações que representam os aspectos entendidos pelo
decisor como importantes e essenciais e que ele leva em conta para avaliar o seu contexto,
seguindo a premissa da MCDA-C (BORTOLUZZI et al. 2010a).
Porém, essas preocupações e valores do decisor sobre o contexto foram relacionadas
de maneira bastante sintética, motivo pelo passa-se para a próxima etapa – construção dos
conceitos.

4.3.1.2.2 Conceitos orientados à ação

Os elementos primários de avaliação se tratam de preocupações e valores do decisor
sobre o contexto a ser avaliado exposto de maneira bastante resumida. Por essa razão, se faz
necessário ampliar o conhecimento do decisor sobre o que ele julga importante avaliar
(AZEVEDO et al. 2013).
Desta forma, por meio de entrevistas com o decisor, cada elemento primário de
avaliação foi explorado e discutido. Nessa oportunidade, por meio da intervenção da
facilitadora o decisor foi instigado a melhor detalhar cada EPA inclusive apontando o que
seria um bom ou ruim, aceitável ou inaceitável desempenho para cada um e as consequências
desses diagnósticos.Como resultado dessa direção de preferência do decisor sobre cada EPA
foram construídos conceitos orientados à ação.
Pondera-se que como consequência da ampliação do conhecimento do decisor,
durante o processo pode que algum EPA tenha sido suprimido ou tenha se transformado em
mais de um conceito.
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No Quadro 9, ora se apresenta os 20 primeiros conceitos orientados à ação de um
total de 89, salientado que os demais constam do Apêndice A da presente dissertação,
esclarecendo-se, ainda, que onde a reticência (...) deve ser lida como “é preferível a” – polo
presente, ou “ao invés de” – que corresponde ao oposto psicológico:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quadro 9: Exemplos de conceitos orientados à ação
Melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu... fechar cursos por não atingir o
conceito exigido pela CAPES.
Fortalecer a pesquisa...diminuir o número de publicações.
Incentivar o interesse dos professores e alunos pela pesquisa ... reduzir a participação de alunos em
pesquisas.
Ter conhecimento pelos professores em todos os editais de bolsa ... deixar de haver inscrições por
falta de conhecimento nos editais.
Divulgar na página da web da DIRPPG os editais ... restringir à apenas um grupo.
Divulgar por meio da ASCOM a publicação os editais de iniciação científica ... faltar inscrições por
desconhecimento.
Divulgar os editais de iniciação científica ... faltar inscrições por desconhecimento.
Realizar eventos de incentivo a criação de projetos.... faltar sensibilização sobre o tema.
Realizar workshops sobre construção de projetos ... deixar de disseminar conhecimento técnico e
metodológico sobre projetos.
Realizar palestras de orientação sobre como escrever projetos... escrever projetos com baixa
qualidade.
Aumentar o número de projetos aprovados ... deixar de promover o desenvolvimento de projetos.
Convidar pesquisadores PQ1 (CNPQ) em projetos para compartilhar conhecimento ... desconhecer
técnicas para o desenvolvimento de projetos.
Aumentar o número de professores com bolsa produtividade ... diminuir o interesse em pesquisa.
Promover o intercâmbio de pesquisadores ... deixar de compartilhar conhecimento.
Incentivar as parcerias das pesquisas com grupos/laboratórios de excelência de programas com
conceito da CAPES acima de 6 ... deixar de realizar pesquisa por falta de recursos e conhecimento.
Melhorar a qualidade das produções dos discentes e docentes ... diminuir o número de publicações
em revistas de QUALIS elevado ou de citações da pesquisa.
Assegurar qualidade de atendimento dos técnicos-administrativos .... ter alunos e professores sem
conseguir resolver problemas administrativos.
Aumentar o reconhecimento acadêmico ... diminuir a procura.
Aumentar a qualidade perante a CAPES ... deixar de abrir novos programas.
Manter um qualidade aceitável do programa ... abrir diligência da CAPES no programa.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Conforme exposto, durante o processo de construção do conhecimento quanto ao que
o decisor entende ser importante avaliar foram construídos os EPAs e os conceitos
respectivos. Pelo Quadro 10, se constata, de maneira exemplificativa, os conceitos que cada
Elemento Primário de Avaliação (EPA) originou, sendo que os demais estão no Apêndice A
da presente dissertação:
Quadro 10: Exemplos de Elementos Primários de Avaliação com respectivos Conceitos orientados à ação
EPA
Conceito
1 –Conceito dos programas perante 1 –Melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu...
a CAPES
fechar cursos por não atingir o conceito exigido pela CAPES.
2 –Fortalecer a pesquisa...diminuir o número de publicações.
2 –Fortalecer a pesquisa
3 –Incentivar o interesse dos professores e alunos pela pesquisa ...
reduzir a participação de alunos em pesquisas.
3 –Editais de iniciação científica e
4 –Ter conhecimento pelos professores em todos os editais de bolsa ...
tecnológica
deixar de haver inscrições por falta de conhecimento nos editais.
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EPA

4 – Editais de fomento à pesquisa

5 –Efetividade na aprovação de
projetos

6 –Professores com bolsa
produtividade

7 – Produção docente

8 – Atendimentos dos TAs

9 – Consolidar os programas de
mestrado

Conceito
5 –Divulgar na página da web da DIRPPG os editais ... restringir à
apenas um grupo.
6 –Divulgar por meio da ASCOM a publicação os editais de iniciação
científica ... faltar inscrições por desconhecimento.
7 –Divulgar os editais de iniciação científica ... faltar inscrições por
desconhecimento.
334 –Publicar editais de bolsa e de voluntários ... inexistir inscrições de
projeto de iniciação científica. (SUPRIMIDO)
368 –Publicar editais de bolsa e de voluntários ... inexistir inscrições de
projeto de iniciação científica. (SUPRIMIDO)
384 –Fazer anualmente workshop de informações sobre editais de
pesquisa com fomento ... Deixar de ter bolsistas produtividade.
385 –Publicar editais de pesquisas com fomento... inexistir inscrições de
projeto de iniciação científica.
8 –Realizar eventos de incentivo a criação de projetos... faltar
sensibilização sobre o tema. (SUPRIMIDO)
9 –Realizar workshops sobre construção de projetos ... deixar de
disseminar conhecimento técnico e metodológico sobre projetos.
(SUPRIMIDO)
10 –Realizar palestras de orientação sobre como escrever projetos...
escrever projetos com baixa qualidade. (SUPRIMIDO)
11 –Aumentar o número de projetos aprovados ... deixar de promover o
desenvolvimento de projetos.
312 –Realizar periodicamente a publicação de edital de suporte aos
projetos e publicações ... deixar de apoiar as publicações.
12 –Convidar pesquisadores PQ1 (CNPQ) em projetos para compartilhar
conhecimento ... desconhecer técnicas para o desenvolvimento de
projetos. (SUPRIMIDO)
13 –Aumentar o número de professores com bolsa produtividade ...
diminuir o interesse em pesquisa.
14 –Promover o intercâmbio de pesquisadores ... deixar de compartilhar
conhecimento.
16 –Melhorar a qualidade das produções dos discentes e docentes ...
diminuir o número de publicações em revistas de QUALIS elevado ou
de citações da pesquisa.
17 – Assegurar qualidade de atendimento dos técnicos-administrativos
.... ter alunos e professores sem conseguir resolver problemas
administrativos.
18 – Aumentar o reconhecimento acadêmico ... diminuir a procura.
(SUPRIMIDO)
19 – Aumentar a qualidade perante a CAPES ... deixar de abrir novos
programas. (SUPRIMIDO)
20 – Manter um qualidade aceitável do programa ... abrir diligência da
CAPES no programa. (SUPRIMIDO)
21 – Identificar opiniões dos discentes sobre os programas ...
desconhecer as reinvindicações e carências dos programas.
(SUPRIMIDO)
22 – Estimular a permanência dos professores nos programas ... ocorrer
a rotatividade de professores. (SUPRIMIDO)
353 – Incentivar os coordenadores a visitar os cursos de graduação ...
Inexistir divulgação da abertura das inscrições para os programas.
355 – Visitar os cursos de graduação ... Inexistir divulgação dos
programas.
356 - Estabelecer calendários de visitação aos alunos da graduação para
os coordenadores dos programas ... deixar de saber se os programas
foram divulgados.
366 – Melhorar a qualidade da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu
... deixar de ter um aperfeiçoamento e desenvolvimento local e regional.
(SUPRIMIDO)
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EPA

Conceito
380 – Solicitar indicação de aluno pelo coordenador da graduação...
Inexistir alunos com disponibilidade para dedicação ao programa.
383 – Promover a seleção de alunos da graduação... ter baixa qualidade
na pós-graduação.
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Pela análise dos conceitos orientados à ação originados de cada EPA, percebe-se
uma reflexão do decisor que pode atribuir mais de um conceito a cada elemento (ENSSLIN et
al. 2014b).
Importante destacar que, no decorrer do processo de expansão do conhecimento do
decisor sobre os seus valores e preferências quanto à tomada de decisão, mediante a
participação da facilitadora, outros conceitos foram surgindo, o que explica a numeração sem
sequência numérica, bem como outros foram suprimidos seja por entender não ser relevante
ou por estarem repetidos.

4.3.1.2.3 Construção da família de pontos de vista

Na sequência, diante da melhor compreensão e visão do decisor sobre o seu contexto
e sobre o que é importante medir diante de suas preocupações, é possível avançar para a
próxima etapa da construção do modelo, que representa as grandes áreas de preocupação do
decisor: elaboração da família de pontos de vista (BACK et al. 2012), conforme Figura 12.
Figura 12: Família de pontos de vista

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).
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Portanto, analisando a Figura 12 é possível constatar que existem duas grandes
dimensões de preocupação do decisor, quais sejam: Qualidade e Gestão.
Com a definição das duas grandes Áreas de Preocupação –Qualidade e Gestão, por
meio da leitura individual dos conceitos orientados à ação pela facilitadora ao decisor foi
possível agrupá-los em cada uma das referidas dimensões, conforme se observa da Figura 13.
Figura 13: Família de pontos de vista com conceitos agrupados

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Conforme se observa da Figura13 a primeira grande área está relacionada à pesquisa
e pós-graduação stricto sensu, aos grupos de pesquisa e à pós-graduação lato sensu. A
segunda grande área está relacionada à imagem e aos processos internos.
Destaca-se, que os conceitos foram agrupados pelo decisor pelo critério de afinidade
estratégica, por meio da reflexão que gerou conhecimento sobre os aspectos que interferem no
ambiente a ser avaliado. Assim, essa fase do processo permite ao decisor ter uma visão ampla
dos seus objetivos a serem alcançados dentro do seu contexto decisório.
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4.3.1.3 Construção dos descritores

Após o processo

de

intensa

subjetividade do decisor,

motivado

pelos

questionamentos e reflexões propostas pela facilitadora, foi possível apontar os Elementos
Primários de Avaliação (EPAs).
Além da construção dos Elementos Primários de Avaliação também foram
construídos os conceitos orientados à ação, bem como foi possível identificar as duas grandes
áreas de preocupação e promover o agrupamento desses conceitos nessas duas dimensões.
Assim, passa-se à próxima fase do processo de construção do modelo de avaliação de
desempenho da DIRRPG da UTFPR de Pato Branco-PR, qual seja: (i) a construção dos
Mapas de Relações Meios Fins; (ii) construção da Árvore de Pontos de Vistas Fundamentais;
e (iii) o estabelecimento dos níveis de referência (AZEVEDO et al. 2013).

4.3.1.3.1 Mapas de Relações Meios e Fins

Os mapas de relações meios e fins, também chamados de cognitivos, foram
elaborados de acordo com os conceitos meios,chamadas de preocupações operacionais. Ao
topodos mapasforam alocados os conceitos fins, nominados de preocupações estratégicas
(BACK et al. 2012; BORTOLUZZI et al. 2010a).
Essa forma de construção é uma forma de descrever e mapear o pensamento de uma
pessoa sobre um problema ou questão, pois é a representação do pensamento sobre um
problema que se segue do processo de mapeamento em forma de uma rede de nós e setas
como links (COLIN, 2003).
Ressalta-se que a construção desses mapas é decorrente do processo de expansão do
conhecimento do decisor, instigado pela facilitadora, pois o decisor participou ativamente haja
vista que os mapas foram elaborados levando em conta os valores e percepções do decisor
(presença de subjetividade) sobre os seus objetivos operacionais e estratégicos, e será de suma
importância para a criação da estrutura hierárquica de valor.
Desta forma, mais uma vez se observa a presença marcante da metodologia escolhida
para nortear a presente pesquisa, qual seja, MCDA-C pois em cada etapa do processo de
construção do modelo proposto se leva em conta os objetivos e valores do decisor.
No presente trabalho foram elaborados cinco mapas de relações meios e fins
apresentando-se na Figura 14 o mapa da dimensão “Gestão”, para o ponto de vista imagem.
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Figura 14: Mapa de relações meios e fins para o ponto de vista “Imagem”

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Os pontilhados delimitam os clusters(AZEVEDO et al. 2013; BACK et al. 2012;
COLIN, 2004), que neste mapa são dois: “opinião interna” e “reconhecimento da
sociedade”.Pelo cluster da “opinião interna” os objetivos operacionais e estratégicos dizem
respeito à preocupação manifestada pelo decisor em conhecer as reinvindicações dos alunos,
por meio de avaliação dos docentes e da comunicação com as coordenações dos programas
stricto sensu e lato sensu.Já no que concerne ao cluster “reconhecimento da sociedade”,
observa-se a preocupação do decisor em promover a inserção regional e o reconhecimento da
sociedade quanto à existência e qualidade dos programas stricto sensu e lato sensu.
Analisando o mapa de relações meios e fins da Figura 14é possível constatar que
existe uma relação de causa e efeito entre os objetivos operacionais (que constam no nível
mais próximos da base do mapa) e os objetivos estratégicos (que constam mais no topo do
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mapa) em cada cluster, com base nas percepções e valores do decisor e por ele mesmo criados
(AZEVEDO et al. 2013) .
A visualização da relação entre os objetivos permite ao decisor compreender, no
processo de tomados de decisão, quais são as ações que devem ser praticadas de maneira
operacional para atingir os objetivos estratégicos almejados (BACK et al. 2012). Para todas as
áreas de preocupação do decisor foram elaborados os mapas cognitivos (ou de relações meio e
fins) bem como foram identificados os clusters os quais se encontram no Apêndice B.

4.3.1.3.2 Árvore de valor com os pontos de vista elementares
É possível observar, conforme já exposto acima, como resultado da participação
ativa do decisor que a preocupação consubstanciada na dimensão “Qualidade” é respondida
por três áreas: Pesquisa e Pós-graduação Stricto sensu; Grupos de Pesquisa; e Pós-graduação
Lato sensu.
A dimensão “Gestão”, por sua vez, as preocupações dessa são respondidas por duas
áreas: Imagem e Processos Internos.
Desta forma, permite o decisor ter um conhecimento e visão geral sobre os seus
objetivos e sendo possível passar para a fase de construção dos mapas de relações meios e
fins, foram identificados em cada um dos cinco mapas os pontos de vista fundamentais
(PVFs), completando, assim, o processo de elaboração da Estrutura Hierárquica de Valor
(ENSSLIN et al. 2014b).
A construção da árvore de valor é facilitada com o mapeamento cognitivo, pois o
mapa fornece informações e inter-relações dos conceitos construídos pela pesquisadora com a
participação do decisor.
Destaca-se em mais uma oportunidade, que o processo de construção do modelo de
avaliação de desempenho para a DIRPPG da UTFPR, Câmpus de Pato Branco, segue a
metodologia MCDA-C, pois busca por intermédio da atuação da pesquisadora aprofundar o
entendimento de cadaconceito identificado com o objetivo de extrair do decisor, por meio de
questionamentos e propostas de reflexões, o máximo de informações possível para propiciar
uma visão geral e útil da estrutura dos interesses em vários níveis de especificação.
A Figura 15é utilizada para exemplificar demonstrar a transição para a estrutura
hierárquica de valor do mapa “Imagem”, porém, toda estrutura hierárquica é apresentada no
Apêndice E.
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Figura 15: Árvore de valor para parte do ponto de vista fundamental “Imagem”

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Pela análise da Figura 15constata-se que os objetivos mais estratégicos se encontram
no topo do mapa e são chamados de pontos de vistas elementares (PVE) e são eles: “melhora
da opinião interna” e “fortalecimento do reconhecimento”.Também é possível observa que
cada PVE é correspondido por objetivos mais operacionais, tais como calendário de
visitações, publicações de editais de intercâmbio e semana acadêmica com outras instituições,
etc.

4.3.1.3.3 Construção dos descritores e níveis de referência

Na etapa, que é a última, da fase de estruturação, foram construídos os descritores
para cada ponto de vistaelementar, por meio da definição de escalas ordinais para cada
elemento que consta na base da estrutura hierárquica de valor, que possibilitam a mensuração
de cada objetivo operacional (BORTOLUZZI et al. 2010a), conforme se observa na Figura 16
(corte que aborda uma parte da dimensão“Imagem”).
A definição da escala ordinal para cada descritor ocorreu por meio de entrevistas, na
qual a facilitadora pediuao decisor que associasse cadaumdos pontos de vista elementaresque
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constam ao final da estrutura hierárquica de valor com escalas que representassem os seus
níveis de desempenho.
Figura 16: Descritores, níveis de referência para parte do ponto de vista fundamental “Imagem”

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO APOIO À
GESTÃO DA DIRPPG DA UTFPR DE PATO B RANCOPR

QUALIDADE

PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO
STRICTO SENSU

GESTÃO

GRUPOS DE
PESQUISA

PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU

IMAGEM

PROCESSOS
INTERNOS

FORTALECIMENTO
DO
RECONHECIMENTO
EXTERNO

MELHORA DA
OPINIÃO INTERNA

COMUNICAÇÃO
ENTRE AS
COORDENAÇÕES

30 EVENTOS E
ENCONTROS

SATISFAÇÃO DOS
ALUNOS

NÍVEL
BOM

NÍVEL
NEUTRO

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
encaminharam
relatório para a
DIRPPG sobre
as
reividicações

INCENTIVAR
VISTAS AOS
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

AVALIAÇÃO DO
DOCENTE PELO
DISCENTE

31 REIVINDICAÇÕES
DOS ALUNOS

32 QUESTIONÁRIO
DE PESQUISA DE
OPINIÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que promoveu
o encontro de
alunos e suas
coordenações
1 ou mais

INSERÇÃO
REGIONAL

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que realizaram
avaliação do
docente pelo
discente em
todas as

33 REUNIÃO PARA
DIVULGAR
RESULTADOS

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
desenvolveram
um sistema de
feedback aos
alunos e
DIRPPG com
as ações de
melhoria dos
pontos fracos

34 CALENDÁRIO DE
VISITAÇÕES

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
organizaram e
divulgaram
um calendário
com a
programação
anual de visita
aos cursos de

36 REUNIÃO COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

FOMENTAR A
EXPANSÃO

37 CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

35 VISITAS AOS
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que cumpriram
100% do
calendário
estabelecido de
visitas aos

% de programas
de pósgraduação
Stricto Sensu
que
organizaram 1
ou mais
reuniões com a
participação da

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que celebraram
convênios com
a Secretaria da
Ciencia e
Tecnologia nos
úlitmos 3 anos.

90% ou +

90% ou +

90% ou +

90% ou +

90% ou +

90% ou +

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

70%

70%

70%

70%

70%

75%

70%

50%

60%

60%

60%

60%

60%

70%

60%

40%

50% ou -

50% ou -

60% ou -

50% ou -

50% ou -

50% ou -

50% ou -

90% ou +

70% ou +

20% ou -

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

Conforme Figura 16, foram determinados os níveis de referência – excelência, neutro
e comprometedor – sendo que o intervalo entre um nível e outro tem o mesmo nível de
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atratividade. Também podem ser verificados nos 08 indicadores ali descritos que os níveis de
referência se tratam de “fronteiras” do desempenho, segundo a performance de cada um:
excelência, competitivo e comprometedor. Desta forma, o Nível Bom é o limite entre os
desempenhos de excelência e competitivo. Já o Nível Neutro estabelece uma limitante entre a
performance competitiva e a comprometedora.
Foram construídos cinco níveis para cada descritor (N1, N2, N3, N4 e N5), podendo
ser observado na Figura 16, quanto ao descritor “Eventos e Encontros” os seguintes níveis:
Nível 5 (N5) = 90% ou +; Nível 4 (N4) = 80%; Nível 3 (N3) = 70%; Nível 2 (N2) = 60%; e
Nível 1(N1) = 50% ou -.
É importante destacar que essa fase que resulta na transição dos mapas de relações
meios e fins para a estrutura hierárquica de valor foi realizada com os cinco mapas que
integram a proposta do presente modelo de avaliação de desempenho: foi construída a
estrutura hierárquica de valor, os descritores correspondentes para cada um dos pontos de
vista elementar (PVE) e os níveis de referência respectivos.
Assim, foram construídos 51 indicadores, os quais estão integralmente demonstrados
no Apêndice E, haja vista o tamanho do modelo de avaliação.

4.3.2 Fase de avaliação

Através da fase de Estruturação, anteriormente apresentada, ocontexto avaliado foi
analisado de maneira qualitativapelo decisor de modo a corresponder aos pontos
consideradosimportantes e suficientes, por meio da criação de escalas ordinais (descritores)
representadas por símbolos numéricos.
Porém, por não ser possível realizar operações numéricas nessa fase do processo de
construção do modelo de avaliação é necessário transformar as escalas ordinais em escalas
cardinais (quantitativas), o que será demonstrado nesta fase, ocorrendo, então,a integração do
modelo em escalas cardinais (AZEVEDO et al. 2013; BACK et al. 2012; BORTOLUZZI et
al. 2010a).
Assim, a fase de avaliação compreende as seguintes etapas: (i) análise de
independência; (ii) construção das funções de valor; e (iii) determinação das taxas de
substituição.
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4.2.2.1 Análise de independência
Em conformidade com a metodologia escolhida para nortear a construção do
presente modelo de avaliação (MCDA-C), todos os descritores do modelo foramtestados
observando que todos os critérios são independentes ordinal e cardinalmente (AZEVEDO et
al. 2013).

4.3.2.2 Construção das funções de valores

Nesta fase, primeiramente foi definido o método pararealizar a transformação da
escala ordinal em Funçãode Valor (escala cardinal), segundo a metodologia escolhida para
reger a construção do modelo (MCDA-C). Assim, as escalas cardinais foram construídas de
modo a assegurar que a diferença de atratividade entre os níveis da escalaesteja de acordo
com o grau de intensidade julgado pelodecisor, usando o software MacBeth (BACK et al.
2012).
O software MACBETH requer que o decisor seja questionado mediante comparações
par-a-par, indicando a perda de atratividade percebida na passagem de um nível do descritor
para outro nível, optando por uma das categoriassemânticas fornecidas pelo referido software
da seguinte escala: nula, muito fraca,fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Esse
processo foi repetido para todos os pares de níveis de desempenho de todos os descritores,
sendo demonstrada na Figura 17a transformação da escala ordinal em cardinal para o descritor
“Professor com bolsa produtividade”.
Figura 17: Ilustração da transformação da escala ordinal em cardinal – função de valor

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).
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No lado esquerdo da Figura 17 se observa a escala ordinal do descritor“Professor
com bolsa produtividade”.Ao centro na parte superiorconsta a tela da matriz de julgamento de
valor do software Macbeth que representa o processo de transformação daescala ordinal em
cardinal por meio do julgamento do decisor e na parteinferior é apresentado o gráfico da
função de valor para o referido descritor. No lado direito é demonstrado o descritor com sua
respectiva escalacardinal (ao lado esquerdo) e escala ordinal (ao lado direito).
Para demonstrar os descritores na escala cardinal construída, a Figura 18 apresenta
parte do modelo completo, referente ao ponto de vista fundamental “Imagem”.
Figura 18: Critérios de parte do modelo de avaliação com as escalas cardinais construídas

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO APOIO À
G ESTÃO DA DIRPPG DA UTFPR DE PATO BRANCOPR

QUALIDADE

PESQ UISA E PÓSG RADUAÇÃO
STRICTO SENSU

G ESTÃO

GRUPOS DE
PESQUISA

PÓS-G RADUAÇÃO
LATO SENSU

PROCESSOS
INTERNOS

IMAG EM

FORTALECIMENTO
DO
RECONHECIMENTO
EXTERNO

MELHORA DA
OPINIÃO INTERNA

COMUNICAÇÃO
ENTRE AS
COORDENAÇÕES

30 EVENTOS E
ENCONTROS

SATISFAÇÃO DOS
ALUNOS

90% ou + 122
NÍVEL
BOM

NÍVEL
NEUTRO

INCENTIVAR
VISTAS AOS
CURSOS DE
G RADUAÇÃO

AVALIAÇÃO DO
DOCENTE PELO
DISCENTE

31 REIVINDICAÇÕES
DOS ALUNOS

32 Q UESTIONÁRIO
DE PESQ UISA DE
OPINIÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que promoveu
o encontro de
alunos e suas
coordenações
1 ou mais

INSERÇÃO
REG IONAL

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
encaminharam
relatório para a
DIRP PG sobre
as
reividicações

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que realizaram
avaliação do
docente pelo
discente em
todas as

90% ou + 122

90% ou + 133

33 REUNIÃO PARA
DIVULGAR
RESULTADOS

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
desenvolveram
um sistema de
feedback aos
alunos e
DIRPPG com
as ações de
melhoria dos
pontos fracos

90% ou +

122

34 CALENDÁRIO DE
VISITAÇÕES

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
organizaram e
divulgaram
um calendário
com a
programação
anual de visita
aos cursos de

90% ou + 125

36 REUNIÃO COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOG IA

FOMENTAR A
EXPANSÃO

37 CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOG IA

35 VISITAS AOS
CURSOS DE
G RADUAÇÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que cumpriram
100% do
calendário
estabelecido de
visitas aos

% de programas
de pósgraduação
Stricto Sensu
que
organizaram 1
ou mais
reuniões com a
participação da

90% ou + 122

90% ou + 122

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que celebraram
convênios com
a Secretaria da
Ciencia e
Tecnologia nos
úlitmos 3 anos.

70% ou + 117

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

60%

100

70%

67

70%

67

70%

50

70%

67

70%

67

75%

67

70%

67

50%

67

60%

0

60%

0

60%

0

60%

0

60%

0

70%

0

60%

0

40%

0

50% ou -

-133

50% ou - -133

50% ou - -100

50% ou - -133

50% ou - -133

60% ou - -133

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

50% ou - -133

20% ou - -133

104

Na Figura 18, que representa uma parte do modelo (somente o PVF “Imagem”), a
escala cardinal está representada na direita do descritor e a ordinal na esquerda, sendo que o
processo integral quanto às funções de valor constam no Apêndice C.

4.3.2.3 Taxas de substituição

Nesta fase, atribuiu-se uma taxa de substituição (também são chamadas de taxa de
compensação ou pesos) para cada descritor, com o objetivo de definir a importância que cada
um tem em relação aos demais (ENSSLIN et al. 2009b). As taxas de substituição para os
pontos de vista da estrutura hierárquica de valor permitem a integração dos aspectos locais em
um valor global, conforme se observa da Figura 19:
Figura 19: Ilustração da elaboração das taxas de substituição

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).
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Conforme se verifica na análise da Figura 19, para a obtenção das taxas de
compensação ou substituiçãofoi utilizado o método de comparação par-a-par do software
Macbeth, para todo o modelo de avaliação de desempenho construído, no qual mais uma vez
o decisor foi questionado a manifestar seus julgamentos preferenciais de maneira semântica e
não numérica. Destaca-se que a demonstração de todas as taxas de substituição obtidas para
cada critério nesse processo estão apresentadas no Apêndice D da dissertação, porém, se
demonstra pela Figura 20se exemplifica as taxas de substituição do modelo referente ao PVF
“Imagem”:
Figura 20: Taxas de substituição para parte do PVF “Imagem”
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO APOIO À
GESTÃO DA DIRPPG DA UTFPR DE PATO BRANCOPR

87%

13%

QUALIDADE

65%

GESTÃO

6%

29%

PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO
STRICTO SENSU

GRUPOS DE
PESQUISA

20%

PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU

80%
PROCESSOS
INTERNOS

IMAGEM

80%

20%
FORTALECIMENTO
DO
RECONHECIMENTO
EXTERNO

MELHORA DA
OPINIÃO INTERNA

83%

17%

COMUNICAÇÃO
ENTRE AS
COORDENAÇÕES

17%

83%
32 QUESTIONÁRIO
DE PESQUISA DE
OPINIÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que promoveu
o encontro de
alunos e suas
coordenações
1 ou mais

90% ou + 122
NÍVEL
BOM

NÍVEL
NEUTRO

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
encaminharam
relatório para a
DIRPPG sobre
as
reividicações

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que realizaram
avaliação do
docente pelo
discente em
todas as

90% ou + 122

90% ou + 133

33 REUNIÃO PARA
DIVULGAR
RESULTADOS

% de
programas
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
desenvolveram
um sistema de
feedback aos
alunos e
DIRPPG com
as ações de
melhoria dos
pontos fracos

90% ou +

122

75%

36 REUNIÃO COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

17%

FOMENTAR A
EXPANSÃO

25%

83%
INCENTIVAR
VISTAS AOS
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

AVALIAÇÃO DO
DOCENTE PELO
DISCENTE

31 REIVINDICAÇÕES
DOS ALUNOS

20%

INSERÇÃO
REGIONAL

17%

25%

75%
30 EVENTOS E
ENCONTROS

80%

SATISFAÇÃO DOS
ALUNOS

37 CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS COM A
SECRETARIA DA
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

83%

34 CALENDÁRIO DE
VISITAÇÕES

35 VISITAS AOS
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que cumpriram
100% do
calendário
estabelecido de
visitas aos

% de programas
de pósgraduação
Stricto Sensu
que
organizaram 1
ou mais
reuniões com a
participação da

90% ou + 122

90% ou + 122

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que
organizaram e
divulgaram
um calendário
com a
programação
anual de visita
aos cursos de

90% ou + 125

% de
programas de
pós-graduação
Stricto Sensu
que celebraram
convênios com
a Secretaria da
Ciencia e
T ecnologia nos
úlitmos 3 anos.

70% ou + 117

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

80%

100

60%

100

70%

67

70%

67

70%

50

70%

67

70%

67

75%

67

70%

67

50%

67

60%

0

60%

0

60%

0

60%

0

60%

0

70%

0

60%

0

40%

0

50% ou -

-133

50% ou - -133

50% ou - -100

50% ou - -133

50% ou - -133

60% ou - -133

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

50% ou - -133

20% ou - -133
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Conforme se observa, o modelo proposto permite uma avaliação global das
alternativas no nível operacional e estratégico, demonstrando a importância de cada elemento
para o decisor, que é variada, por exemplo: a dimensão “qualidade” obteve a taxa de
substituição correspondente a 87%, já a dimensão “gestão” obteve13%.
Ao final desse processo, foram construídos para cada um dos 51 indicadores com as
respectivas escalas ordinais e cardinais conforme se observa no Apêndice F.

4.4 COTEJAMENTO DO MODELO CONSTRUÍDO PARA A DIRETORIA DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO COM A LITERATURA

Após realizar a construção do modelo de avaliação de desempenho para a DIRRPG
da UTFPR, Câmpus de Pato Branco, utilizando a metodologia MCDA-C, no que tange aos
indicadores criados com a participação maciça do decisor foi possível realizar o cotejamento
(comparação) entre os 51 indicadores, os quais estão relacionados no Anexo Glocalizados no
portfólio bibliográfico internacional e nacional selecionados na presente pesquisa.
Antes, porém, importante destacar que não foi localizada na literatura selecionada,
por meio do processo com reconhecimento científico já descrito (Proknow-C), nenhum artigo
científico que abordou um modelo de avaliação de desempenho para um nível mais
estratégico de gestão, tal com o é o caso do contexto escolhido para o estudo de caso da
presente pesquisa, tratando apenas da avaliação de cursos de pós-graduação.
Conforme demonstrado no Quadro 11 que representa parte do cotejamento referente
ao portfólio bibliográfico internacional (PBI), sendo que a comparação completa encontra-se
no Apêndice G:
Quadro 11: Cotejamento entre os indicadores da literatura do PBI com os indicadores construídos
Indicador nos artigos
equipamentos e tecnologia modernos
instalações físicas visualmente atraentes
materiais visualmente atraentes
equipe de apoio bem vestida
membros do corpo docente estão bem vestidos
prometido fazer algo e fez isso
mostrar interesse honesto resolver o seu

Portfólio
Internacional
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et
al (2012)
RASLI, A. et

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa
28 - equipar laboratórios
9 - manutenção das instalações físicas
-
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Indicador nos artigos

Portfólio
Indicadores similares constantes no
Internacional
modelo da pesquisa
problema
al (2012)
equipe de apoio presta serviços no momento RASLI, A. et prometido
al (2012)
equipe de suporte e faculdade realizou o serviço RASLI, A. et na primeira vez
al (2012)
equipe de suporte e faculdade manteve registros RASLI, A. et livres de erros
al (2012)
equipe de suporte e faculdade disse exatamente RASLI, A. et quando os serviços foramfeitos
al (2012)
equipe de suporte e faculdade prestou um RASLI, A. et serviço rápido
al (2012)
equipe de suporte e faculdade responde a RASLI, A. et solicitações o tempo todo
al (2012)
segurança no ambiente de aprendizagem
RASLI, A. et 10, 29– acessibilidade
al (2012)
comportamento da equipe de suporte e RASLI, A. et professor passa confiança
al (2012)
pessoal
de
apoio e
faculdade são RASLI, A. et consistentemente corteses
al (2012)
equipe de suporte e faculdade têm o RASLI, A. et conhecimento para responder as questões
al (2012)
horário de funcionamento convenientes
RASLI, A. et al (2012)
atenção individual pelo pessoal de apoio e RASLI, A. et 43- número de TAs
faculdade
al (2012)
equipe e faculdade possuem melhores interesses RASLI, A. et no coração
al (2012)
equipe de suporte e faculdade entenderam suas RASLI, A. et necessidades específicas
al (2012)
contatos externos fornecidos pelos tutores
ANGELL, R. J. et al (2008)
atraente disposição do câmpus eaparência
ANGELL, R. J. et al (2008)
conhecimentos práticos ensinados
ANGELL, R. J. et al (2008)
instalações esportivas e recreativas
ANGELL, R. J. et al (2008)
boas instalações de computação e web
ANGELL, R. 9 - manutenção das instalações físicas;28 J. et al (2008) equipar laboratórios
cafés e locais de encontro social
ANGELL, R. J. et al (2008)
pubs, clubes e bares nas proximidades
ANGELL, R. J. et al (2008)
serviço útil de carreira
ANGELL, R. J. et al (2008)
professores qualificados e envolventes
ANGELL, R. 5 - workshops de informações; 6 –
J. et al (2008) capacitação.
habilidades facilmente transferíveis
ANGELL, R. J. et al (2008)
acomodação cobrada em umpreço razoável
ANGELL, R. J. et al (2008)
oportunidades para alunos
ANGELL, R. 2 - alunos com bolsa para pesquisa
J. et al (2008)
lugares no câmpus para relaxar duranteo dia
ANGELL, R. J. et al (2008)
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).
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Conforme se observa do referido Quadro 11, é possível verificar que alguns dos
indicadores encontrados na literatura do portfólio bibliográfico internacional (PBI)
selecionada também foram identificados de modo semelhante no modelo de avaliação de
desempenho construído na presente pesquisa, destacando na parte acima o indicador referente
às instalações físicas do contexto avaliado.
No Quadro 12ora se apresenta parte do cotejamento referente ao portfólio
bibliográfico nacional, sendo que a comparação completa encontra-se no Apêndice G:
Quadro 12: Cotejamento entre os indicadores da literatura do PBNcom os indicadores construídos
Indicador nos artigos
Infraestrutura/administração – Sala de aula

Infraestrutura/administração – Sala de Trabalho
paraDocente
Infraestrutura/administração – Condições para
Pesquisa
Infraestrutura/administração – Biblioteca no
Infraestrutura/administração – Centro
Infraestrutura/administração – Salas de Estudos

Infraestrutura/administração – Disponibilidade
dos docentes
Infraestrutura/administração
Área do Curso

–

Periódicosda

Infraestrutura/administração – Apoio

Corpo discente, teses e dissertações – 20%
distribuição de publicações qualificadas em
relação ao corpo docente permanente
Corpo discente, teses e dissertações – 15%
produção técnica e tecnológica.

Corpo discente, teses e dissertações – 15%
produção de alto impacto
Impacto social – 60% inserção e impacto
regional e/ou nacional do programa

Impacto social – 30% integração e cooperação
com outros programas
Impacto

social

–

10%

visibilidade

ou

Portfólio
Nacional
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
IGARASHI,
D. C. et
(2008)
MACCARI,
E. A. et
(2009)
MACCARI,
E. A. et
(2009)

Indicadores do modelo

al

9 - manutenção das instalações físicas; 10,
29– acessibilidade; 28 - equipar
laboratórios.
-

al
al
al
al

al

25 - cômputo na carga horária do
professor.
-

al
al
al

al

MACCARI,
E. A. et al
(2009)
MACCARI,
E. A. et al
(2009)

MACCARI,
E. A. et al
(2009)
MACCARI,

1 - professores com bolsa produtividade; 2
- alunos com bolsa para pesquisa; 3 banco de dados das pesquisas; 4 pesquisas similares entre programas de
pós-graduação stricto sensu
-

15 - ampliação dos convênios;36 - reunião
com a Secretaria da Ciência e Tecnologia;
27 - celebração de convênios com a
Secretaria da Ciência e Tecnologia; 40 convênios com instituições externas;
4 - pesquisas similares entre programas de
pós-graduação stricto sensu
-
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Indicador nos artigos

Portfólio
Nacional
E. A. et al
(2009)
IGARASHI,
D. C. et al
(2007)

transparência do programa
Docentes – formação

Docentes – dedicação

Docentes – reconhecimento

Docentes - disponibilidade

Proposta do programa

Indicadores do modelo

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação; 7 - operacionalização; 8 publicação de editais de fomento
financeiro; 13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias com
grupos/laboratórios de excelência; 16 estágios de doutorado;
-

IGARASHI,
D. C. et al
(2007)
IGARASHI,
20 - cômputo
D. C. et al professor; 21
(2007)
proventos.
IGARASHI,
20 - cômputo
D. C. et al professor; 21
(2007)
proventos.
SOARES, S. V. et al (2013)
Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

na carga horária do
- implementação de
na carga horária do
- implementação de

Ao analisar a comparação dos indicadores construídos no modelo proposto na
presente pesquisa com os indicadores constantes do portfólio bibliográfico nacional
selecionado, percebem-semuitas semelhanças em alguns indicadores, em especial, quanto à
infraestrutura das instalações, corpo docente e discente, produção intelectual e inserção social.
Porém, conforme salientado acima, apesar de alguns indicadores construídos no
modelo pelo decisor com o auxílio da facilitadora, ter sido também indicados na literatura
nacional e internacional, diante do ineditismo da presente pesquisa não foram localizados
muitos indicadores semelhantes, conforme se pode observa dos quadros com o cotejamento
completo da literatura internacional e nacional em relação ao modelo ora proposto, constante
no Apêndice G tendo em vista a particularidade do contexto para o qual se objetivou construir
um modelo de avaliação de desempenho.

110

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente deve ser ponderado que a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da

UTFPR, Câmpus de Pato Branco, não possui um instrumento de avaliação do desempenho de
suas atividades de modo a melhorar e auxiliar o processo de gestão por seu decisor.
O modelo multicritério de apoio à decisão,desenvolvido segundo a metodologia
MCDA-C, adotado na presente pesquisa permitiu criar um modelo de avaliação de
desempenho singular e apto, se aplicado, a identificar, mensurar e integrar os aspectos
consideradossuficientes e relevantes pelo decisor que influenciam o processo de tomada de
decisão na referida diretoria.
Assim, por meio da execução dos procedimentos orientados pelo MCDA-C
(explicados acima) foi respondida a pergunta que norteou a presente pesquisa: “quais são os
indicadores de desempenho que devem ser levados em conta para a construção de um modelo
de avaliação de desempenho para apoiar a gestão estratégica da diretoria da pesquisa e pósgraduação em Universidades Públicas?”.
O objetivo geral da pesquisa também foi atendido, haja vista que o foi construído um
modelo singular de avaliação de desempenho para atender a Diretoria de pesquisa e pósgraduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Pato Branco,
utilizando a visão da MCDA-C – Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão
Construtivista, levando-se em consideração as percepções do decisor por meio dessa
metodologia, criando conhecimento no decisor sobre o contexto avaliado.
Ao

elaborar

a

análise

bibliométrica

e

também

crítica

do

portfólio

bibliográficoselecionado sobre o tema avaliação de desempenho na gestão da pesquisa e pósgraduação em instituições de ensino, por meio de um instrumento denominado Knowledge
Development Process – Constructivist (PROKNOW-C)foi possível selecionar 15 artigos
internacionais e 15 artigos nacionais alinhados ao tema.
Por meio da análise bibliométrica, ainda, foi possível identificar os principais
autores, artigos e periódicos; e por meio da análise sistêmica se permitiu verificar que: os
modelos de avaliação de desempenho propostos e/ou aplicados nas pesquisas não demonstram
preocupação em desenvolver um modelo singular, específico para o contexto que lhe deu
origem, ou o que é importante medir segundo os valores do decisor. Percebe-se, também, que
a maioria dos modelos realiza a mensuração, porém, não realiza a integração dos critérios; a
maioria dos modelos permitiu diagnosticar os pontos fortes e fracos dos contextos avaliados;
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os modelos demonstraram preocupação em propor ações para gerar ações de aperfeiçoamento,
destacando-se o portfólio internacional.
Assim, com a análise bibliométrica e crítica do portfólio internacional e nacional
selecionado foiatendido o primeiro objetivo específico proposto na presente pesquisa de modo
que se constata a seleção de um portfólio de artigos com reconhecimento científico e a análise
sistêmica gerou para a pesquisadora conhecimento, bem como lacunas foram identificadas na
literatura sobre a avaliação de desempenho em diretoria de pesquisa e pós-graduação em
instituições de ensino superior.
Para atender o segundo objetivo específico - identificar os objetivos do contexto
decisório a serem perseguidos pela diretoria da pesquisa e pós-graduação–a pesquisadora
necessitou do envolvimento total do decisor, o qual por meio de entrevistas e reuniões
identificou os objetivos estratégicos, táticos e operacionais, os quais foram organizados em
uma estrutura hierárquica de valor.
Os objetivos do contexto específico da DIRRPG foram construídos segundo as
preferências do decisor, por meio de um processo de construção e expansão do seu
conhecimento, o qual passou a expor e melhor compreender sobre o que considera importante
medir, cujas informações foram totalmente integradas no processo de construção do modelo
de avaliação de desempenho.
Desta forma, as preocupações e objetivos do decisor, conforme o processo ditado
pela MCDA-C, sobre o contexto singular e específico da DIRRPG da UTFPR, Câmpus de
Pato Branco, gerou 64 Elementos Primários de Avaliação (EPAS) e 89 conceitos orientados
foram utilizados e agrupados em áreas de preocupação semelhantes, dando surgimento a 5
Pontos de Vista Fundamentais (PVFs): pesquisa e pós-graduação stricto sensu; grupos de
pesquisa; pós-graduação lato sensu; imagem; e processos internos.
Com essas informações, mapas cognitivos ou de relações meios e fins, foram
construídos para cada PVF o que na sequência originou a Estrutura Hierárquica de Valor.
Destaca-se que durante o processo, na etapa da construção dos mapas cognitivos alguns
Elementos Primários de Avaliação e conceitos foram suprimidos, da mesma forma que outros
conceitos foram criados e incluídos no modelo demonstrando que a metodologia MCDA-C
desenvolve o conhecimento no decisor sobre o ambiente em análise. Assim, restou cumprido
o segundo objetivo específico, pois de maneira organizada em forma de uma estrutura
hierárquica cada Ponto de Vista Fundamental foi apresentado com os seus respectivos
objetivos estratégicos, táticos e operacionais.
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Ao construir os descritores ordinais e cardinais para os objetivos identificados no
contexto decisório conforme alcançado pelo cumprimento do segundo objetivo específico,
atendeu-se ao terceiro objetivo específico proposta na presente pesquisa. Assim, foram
construídos 51 descritores (indicadores), sendo que por meio de entrevistas com o decisor
foram identificado para cada descritor os níveis de referência: excelência, neutro e
comprometedor; bem como as escalas com valores ordinais.
Para dar continuidade ao processo de construção do modelo de avaliação, segundo a
MCDA-C, o decisor forneceu informações que possibilitaram a transformação das escalas
ordinais,também por ele fornecidas, em valores cardinais. Tal etapa foi de suma importância,
pois esses julgamentos do decisor possibilitaram a mensuração dos níveis de impacto das
alternativas e a visualização das diferenças de atratividade entre os critérios.
Por fim, na construção do modelo de avaliação específico para o contexto da
diretoria de pesquisa e pós-graduação (DIRPPG) da UTFPR, Câmpus de Pato Branco, foi
possível comparar os indicadores originados no processo de expansão do conhecimento pelo
qual passou o decisor, tendo em vista a utilização da metodologia MCDA-C, com os
indicadores apontados no portfólio bibliográfico internacional e nacional selecionado na
presente pesquisa.
O método MCDA-C permitiu, portanto, expandir o conhecimentodo tomador de
decisão e como consequência fornece apoio a decisão, permitindo o entendimento plenosobre
o impacto de cada decisão no resultado final.
Desta forma, é possível concluir que o modelo construído preenche as lacunas
evidenciadas na literatura pois: (i) levou em consideração o decisor e seus valores, os quais
foram integralmente utilizados na construção do modelo; (ii) o modelo é válido somente para
o contexto da DIRRPG da UTFPR, Câmpus de Pato Branco, portanto é específico para este;
(iii) reconhece os limites de conhecimento do decisor; (iv)permite a mensuração; (v) e quando
aplicado também permite obter a avaliação global de desempenho; (vi) é possível verificar os
impactos das ações sobre o desempenho global; e (vii) é possível recomendar ações de
melhoria.
Por outro lado, importante informar que a presente pesquisa encontra algumas
limitações, quais sejam: (i) a pesquisa bibliográfica foi realizada em artigos nacionais e
internacionais publicados somente entre os anos de 2005-2015, em periódicos que permitiam
o livre acesso ao seu texto na íntegra gratuitamente, seja por meio do próprio periódico ou do
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior
(CAPES), tendo sido descartados da pesquisa eventuais artigos científicos que não
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disponibilizam o aceso ao seu texto completo e de maneira gratuita; e (ii) em virtude da
ausência de dados e informações não foi possível realizar a avaliação global de desempenho,
motivo pelo qual não foi possível identificar o status quo, consequente, não foram propostas
as ações de aperfeiçoamento e melhorias, pois a fase de recomendações restou assim
prejudicada.
Diante das limitações apresentadas se indica sugestões para pesquisas futuras:(i)
aplicar a fase de avaliação de modo que seja possível identificar o status quo do contexto
avaliado e assim indicar ações de melhorias e recomendações; e (ii) sejam avaliados outros
contextos de gestão mais estratégica (ou seja, em outras organizações) de modo a demonstra a
abrangência da metodologia MCDA-C, tendo em vista o caráter personalíssimo do modelo
ora apresentado.
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APÊNDICE

Apêndice A – Elementos Primários de Avaliação (EPAs) com respectivos Conceitos
orientados à ação
1

Conceito dos programas perante a
CAPES

1

Melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação
stricto sensu... fechar cursos por não atingir o conceito
exigido pela CAPES.

2

Fortalecer a pesquisa

2

Fortalecer a pesquisa...diminuir o número de
publicações

3

Incentivar o interesse dos professores e alunos pela
pesquisa ... reduzir a participação de alunos em
pesquisas.
Ter conhecimento pelos professores em todos os
editais de bolsa ... deixar de haver inscrições por falta
de conhecimento nos editais.

3

Editais de iniciação científica e
tecnológica

4

5

Divulgar na página da web da DIRPPG os editais ...
restringir à apenas um grupo.

6

Divulgar por meio da ASCOM a publicação os editais
de iniciação científica ... faltar inscrições por
desconhecimento.

7

Divulgar os editais de iniciação científica ... faltar
inscrições por desconhecimento.

334

Publicar editais de bolsa e de voluntários ... inexistir
inscrições de projeto de iniciação científica.
(SUPRIMIDO)
Publicar editais de bolsa e de voluntários ... inexistir
inscrições de projeto de iniciação científica.
(SUPRIMIDO)
Fazer anualmente workshop de informações sobre
editais de pesquisa com fomento ... Deixar de ter
bolsistas produtividade

368

4

5

Editais de fomento à pesquisa

Efetividade na aprovação de
projetos

384

385

Publicar editais de pesquisas com fomento... inexistir
inscrições de projeto de iniciação científica.

8

Realizar eventos de incentivo a criação de projetos....
faltar sensibilização sobre o tema. (SUPRIMIDO)

9

Realizar workshops sobre construção de projetos ...
deixar de disseminar conhecimento técnico e
metodológico sobre projetos. (SUPRIMIDO)

10

Realizar palestras de orientação sobre como escrever
projetos... escrever projetos com baixa qualidade.
(SUPRIMIDO)

11

Aumentar o número de projetos aprovados ... deixar de
promover o desenvolvimento de projetos.

122

6

7

Professores com bolsa
produtividade

Produção dos docentes

312

Realizar periodicamente a publicação de edital de
suporte aos projetos e publicações ... deixar de apoiar
as publicações.

12

Convidar pesquisadores PQ1 (CNPQ) em projetos para
compartilhar conhecimento ... desconhecer técnicas
para o desenvolvimento de projetos. (SUPRIMIDO)

13

Aumentar o número de professores com bolsa
produtividade ... diminuir o interesse em pesquisa.

14

Promover o intercâmbio de pesquisadores ... deixar de
compartilhar conhecimento.

16

Melhorar a qualidade das produções dos discentes e
docentes ... diminuir o número de publicações em
revistas de QUALIS elevado ou de citações da
pesquisa.
Assegurar qualidade de atendimento dos técnicosadministrativos .... ter alunos e professores sem
conseguir resolver problemas administrativos.

8

Atendimento dos TAs

17

9

Consolidar os programas de
mestrado

18

Aumentar o reconhecimento acadêmico ... diminuir a
procura. (SUPRIMIDO)

19

Aumentar a qualidade perante a CAPES ... deixar de
abrir novos programas. (SUPRIMIDO)

20

Manter um qualidade aceitável do programa ... abrir
diligência da CAPES no programa. (SUPRIMIDO)

21

Identificar opiniões dos discentes sobre os programas
... desconhecer as reinvindicações e carências dos
programas. (SUPRIMIDO)

22

Estimular a permanência dos professores nos
programas ... ocorrer a rotatividade de professores.
(SUPRIMIDO)
Incentivar os coordenadores a visitar os cursos de
graduação ... Inexistir divulgação da abertura das
inscrições para os programas.

353

10

Melhorar a infraestrutura

355

Visitar os cursos de graduação ... Inexistir divulgação
dos programas.

356

Estabelecer calendários de visitação aos alunos da
graduação para os coordenadores dos programas ...
deixar de saber se os programas foram divulgados.

366

Melhorar a qualidade da pesquisa e da pós-graduação
stricto sensu ... deixar de ter um aperfeiçoamento e
desenvolvimento local e regional. (SUPRIMIDO)

380

Solicitar indicação de aluno pelo coordenador da
graduação... Inexistir alunos com disponibilidade para
dedicação ao programa.

383

Promover a seleção de alunos da graduação... ter baixa
qualidade na pós-graduação.

23

Melhorar a infraestrutura ... comprometer o
desenvolvimento de pesquisas.

123

24

Garantir manutenção das instalações físicas para a
pesquisa... desestimular o interesses dos envolvidos.

25

Adaptar a infraestrutura para ter acessibilidade...
deixar de atender a todos.

375

Melhorar a estrutura física das especializações... deixar
de ter especializações práticas.

376

Ter acessibilidade ... deixar de atender os alunos com
igualdade.

377

Melhorar a estrutura física das instalações ... deixar de
ter programas práticos. (SUPRIMIDO)

379

Ter acessibilidade nas estruturas da pós-graduação
stricto sensu ... deixar de atender os alunos com
igualdade. (SUPRIMIDO)

11

Publicações em revistas qualificadas

26

Aumentar a quantidade de artigos publicados em
periódicos qualificados ... reduzir o conceito dos
programas. (SUPRIMIDO)

12

Participação dos docentes na
especialização

27

Implementar nos proventos remuneração pelas aulas
dadas na especialização ... desconhecer novas
oportunidades de novos cursos.

386

Motivar professores para atuarem no lato sensu ...
Diminuir a qualidade das especializações.

387

Computar na carga horário do professor as aulas
ministradas gratuitamente na especialização ...
Diminuir a qualidade do curso.

28

Apoiar a formação dos docentes ... ter professores com
perspectivas desalinhadas aos programas.
(SUPRIMIDO)
Auxiliar os docentes na operacionalização
(formulários, requisições, passagens, traduções, etc) ...
tornar o processo de difícil execução.

13

Participação dos docentes em
eventos científicos

29

30

Publicar edital de apoios de eventos ... deixar de ter a
participação da universidade em eventos científicos.
(SUPRIMIDO)

309

Publicar periodicamente os resultados da participação
dos professores em eventos de capacitação ... inexistir
reconhecimento científico. (SUPRIMIDO)

310

Participar de eventos, reuniões e encontros ...
desconhecer a necessidade de pesquisa.
(SUPRIMIDO)
Fomentar a participação de professores e alunos em
eventos ... desvalorizar a qualidade dos
docentes.(SUPRIMIDO)

311

14

Tradução e publicação de artigos

31

Publicar edital de tradução e publicação ... submeter
artigos desqualificados. (SUPRIMIDO)

124

15

16

Acompanhar grupos de pesquisa

Internacionalização dos programas

32

Criar formulário para registro da produção científica
dos grupos de pesquisa ... inexistir informações
precisas sobre os grupos de pesquisa.

33

Acompanhar o desempenho dos grupos de pesquisa ...
desconhecer novas áreas de pesquisa.

34

Mensurar a quantidade de pesquisas em andamento
dos grupos de pesquisa ... desconhecer as atividade e
áreas de atuação dos grupos de pesquisa.

35

Registrar os resultados das atividades dos grupos de
pesquisa ... deixar de ter ações de melhoria em tempo
hábil.

316

institucionalizar o controle da produção científica dos
grupos de pesquisa ... fomentar o distanciamento entre
a diretoria e os grupos. (SUPRIMIDO)

36

Fomentar a internacionalização dos programas ...
diminuir o qualidade da CAPES para os programas
com avaliação 5
Ampliar a atuação dos convênios internacionais ...
enfraquecer a parceiras com universidades
estrangeiras.
Incentivar os estágios de pós-doutorado internacional
... reduzir a participação em programas internacionais.

37

38
329

Fomentar a internacionalização dos programas ... não
ser conhecida fora da região. (SUPRIMIDO)

331

Compartilhar com a ASCOM a publicação de editais
de intercâmbio ... não existir internacionalização do
programa. (SUPRIMIDO)

362

Compartilhar com a ASCOM a publicação de editais
de intercâmbio ... não existir internacionalização do
programa..

363

Fomentar a internacionalização dos programas ... não
ser conhecida fora da região.

17

Dados das pesquisas

39

Disponibilizar um banco de dados das pesquisas
realizadas ... desconhecer as pesquisas.

18

Convênios com instituições
externas

40

Estreitar relações com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia de Pato Branco ... inexistir integração
regional. (SUPRIMIDO)

41

Realizar convênios com instituições externas ... deixar
de fomentar a pesquisa e troca de experiências.

42

Realizar a integração com outras instituições da região
... deixar de ter conhecimento sobre as necessidades
regionais da pesquisa.

125

303

Fazer contato com as instituições externas ... deixar de
inserir os programas na sociedade. (SUPRIMIDO)

19

Autoavaliação permanente dos
programas existentes

43

Garantir a autoavaliação permanente dos programas
stricto sensu ... descontinuar algum programa.
(SUPRIMIDO)

20

Acompanhar egressos

44

21

Avaliação do discente

45

Conhecer o destino dos egressos ... diminuir nota
perante critério específico da avaliação do programa.
(SUPRIMIDO)
Implementar a avaliação do docente pelo discente ...
desconhecer a opinião dos discentes.

22

23

Quantidade de programas stricto
sensu

Informações completas na internet
dos programas

46

Promover a satisfação dos alunos ... inexistir a procura
do programa.

47

Aplicar questionário de pesquisa de opinião dos
discentes ... desconhecer as oportunidades de melhor
de desempenho.

48

Ampliar a quantidade de programas stricto sensu...
permanecer com programas atuais. (SUPRIMIDO)

49

Ter novas linhas de pesquisa nos cursos de pósgraduação stricto sensu ... continuar com os mesmos
cursos oferecidos.

50

Investigar a demanda regional por novos programas ...
abrir programas desalinhados aos interesses da
comunidade. (SUPRIMIDO)

315

Expandir a atuação do programa...deixar de evoluir e
ter novos programas. (SUPRIMIDO)

51

Divulgar o programa stricto sensu em canais de
comunicação ... Deixar de compartilhar informações
relevantes sobre o programa. (SUPRIMIDO)

52

Disponibilizar as informações em outros idiomas ...
restringir ao idioma de origem.

53

Expandir a apresentação e acesso das informações
sobre o programa ... dificultar o acesso e compreensão
dos dados de interesse.

301

Aumentar o número de usuários das informações
constantes na internet ... restringir a uma única
categoria de usuários. (SUPRIMIDO)

300

Compartilhar com a ASCOM a publicação dos
programas ... Restringir ao setor a divulgação.

330

Disponibilizar as informações em outros idiomas ...
restringir o acesso somente a brasileiros.
(SUPRIMIDO)
Disponibilizar por e-mail e na página da DIRPPG os
prazos para preenchimento dos editais... Deixar de
ampla divulgação dos editais

347

126

349

Comunicar os coordenadores dos programas sobre o
prazo dos editais ... inexistir conhecimento pelos
professores. (SUPRIMIDO)

361

Disponibilizar as informações em outros idiomas ...
restringir o acesso somente a brasileiros.
(SUPRIMIDO)
Aumentar o fomento aos programas existentes ...
Deixar de produzir por falta de estrutura e recursos.

24

Aumentar orçamento

54

25

Contratar TA para os programas

55

56

Melhorar o atendimento dos TAs aos alunos e
professores ... provocar a insatisfação nos
atendimentos.
Ter um TA exclusivo para cada programa ... deixar de
cumprir as metas da diretoria e regulamentos.

26

Banco de dados dos grupos de
pesquisa

57

Criar banco de dados das produções dos grupos de
pesquisa ... desconhecer novas oportunidades para
novos programas. (SUPRIMIDO)

27

Rotatividade dos TAs

58

Diminuir a rotatividade dos TAs ... atrasar as
atividades burocráticas da diretoria.

28

Motivar professores
financeiramente para a bolsa
produtividade

59

Motivar os professores terem bolsa produtividade pelo
ganho financeiro ... deixar de ter bolsistas
produtividade. (SUPRIMIDO)

29

Políticas e diretrizes de pesquisa

60

30

Divulgação dos editais de bolsa aos
servidores

61

Criar políticas e diretrizes considerando a
singularidade do câmpus Pato Branco em termos de
pesquisa ... ser comparado com outros câmpus.
(SUPRIMIDO)
Garantir a divulgação dos editais de bolsa aos
servidores ... ter baixa participação. (SUPRIMIDO)

31

Participação nos editais de bolsas

62

Estimular a participação dos docentes nos editais de
bolsas de pesquisa ... ter baixa produtividade.

32

Bolsas iniciação científica

63

Fomentar a participação dos docentes dos programas
nos editais de bolsa de IC ... deixar de ter vínculo com
a graduação. (SUPRIMIDO)

33

Encontros mensais entre as
diretorias

64

Realizar encontros mensais entre as diretorias para
atualizar as informações ... inexistirem ações de
melhoria das necessidades. (SUPRIMIDO)

34

Semana das pós-graduações

65

Implementar a semana das pós-graduações ...
desconhecer resultados e deixar de compartilhar
conhecimento entre programas.

333

Promover semana acadêmica em conjunto com outras
instituições ... inexistir cooperação. (SUPRIMIDO)

66

Alinhar pesquisas similares entre programas de pósgraduação stricto sensu distintos... desperdiçar
esforços e recursos.

67

Fortalecer o relacionamento e comunicação entre os
programas ... deixar de existir cooperação nas
pesquisas. (SUPRIMIDO)

35

Relação entre os programas

127

36

Resolução de conflitos discentes

68

Conhecer a reinvindicações de alunos ... deixar de
promover mediação de resolução dos conflitos.

37

Resolução dos conflitos pela
coordenação.

69

Incentivar a comunicação com a coordenação dos
programas ... compartilhar informações imprecisas e
equivocadas.

38

Autonomia para processo
administrativo

70

Ter autonomia para iniciar processos administrativos
... depender da direção-geral. (SUPRIMIDO)

39

Atualização projetos pedagógicos

71

Garantir que os projetos pedagógicos dos programas
estejam atualizados ... ter informações pedagógicas
sobre os programas desatualizadas. (SUPRIMIDO)

40

Avaliação externa dos projetos
pedagógicos

72

Assegurar que os projetos pedagógicos sejam
avaliados por membros externos ... diminuir o conceito
perante a CAPES. (SUPRIMIDO)

41

Repasse de informações para os
programas quanto à interlocução
com os órgãos governamentais

73

Divulgar informações de exigência governamental ...
deixar de ter transparência e incorrer em ilegalidade.
(SUPRIMIDO)

42

Criar comissões de autoavaliação

74

Criar comissões de autoavaliação ... Deixar de
formalizar informações internas.

306

Criar comissões de autoavaliação dos programas ...
desconhecer as deficiências. (SUPRIMIDO)

365

Promover a avaliação de desempenho dos grupos de
pesquisa ... deixar de ter dados formais sobre a
qualidade dos grupos de pesquisa.

374

Melhorar a avaliação dos cursos pós-graduação lato
sensu... inexistir interesse pelo público alvo.

381

Criar comissões de autoavaliação dos grupos de
pesquisa ... deixar de formalizar efetividade das
pesquisas.
Gerar relatórios dos programas que para informem
sobre os resultados da autoavaliação ... Desconhecer a
situação do programa.

43

44

45

Solicitar relatórios dos programas
que para informem sobre os
resultados da autoavaliação

Saber se os programas precisam de
algum apoio

Celebração de convênios com
outras universidades nacionais e
internacionais

75

382

Gerar relatórios dos grupos de pesquisas para informar
sobre os resultados da autoavaliação ... desconhecer a
situação dos grupos de pesquisa.

76

Identificar as necessidades dos programas ... promover
medidas ineficazes. (SUPRIMIDO)

77

Realizar encontros semestrais entre a diretoria,
coordenações e grupos de pesquisa para atualizar as
informações ... inexistirem ações de melhoria das
necessidades.

78

Fomentar que os programas realizem convênios com
outras universidades nacionais e internacionais ...
perder em troca de experiência e avaliação da CAPES.
(SUPRIMIDO)

326

Celebrar convênios de cursos ... deixar de promover a
cooperação entre a diretoria e a sociedade.
(SUPRIMIDO)

128

46

Troca de experiências entre
docentes e discentes de outros
programas

79

Fomentar a troca de conhecimento entre docentes e
discentes ... deixar de incentivar a melhora da
pesquisa. (SUPRIMIDO)

47

Validação dos créditos em
programas de outras universidades
por meio de regulamentos

80

Validar os créditos em programas de outras
universidades estrangeiras por meio de regulamentos
... inviabilizar o ingresso de outros discentes nos
programas. (SUPRIMIDO)

48

Parceiras com outros programas
para uso de laboratório

15

Incentivar as parcerias das pesquisas com
grupos/laboratórios de excelência de programas com
conceito da CAPES acima de 6 ... deixar de realizar
pesquisa por falta de recursos e conhecimento.

81

Fomentar parcerias com outras universidades
estrangeiras para estágios de pós-doutorado ...
Subutilizar os laboratórios e enfraquecer a pesquisa.

49

Limite de número de professores
para a capacitação

82

Aumentar o número de professores para a capacitação
... Diminuir a qualidade do curso.

50

Afastamento para capacitações de
doutoramento

83

Fomentar o doutoramento dos professores ... deixarem
de contribuir com os programas. (SUPRIMIDO)

319

Garantir que os afastamentos transcorram nos prazos
legais ... prejudicar o professor que irá se afastar.
(SUPRIMIDO)

320

Encaminhar para os professores os editais de
afastamento ... não terem conhecimento em tempo
hábil para apresentarem a documentação exigida.
(SUPRIMIDO)
Auxiliar os docentes na operacionalização
(preenchimento de formulários, por exemplo) ... tornar
o processo de afastamento de difícil execução.
(SUPRIMIDO)
Melhorar o processo de afastamento dos professores ...
deixar de ter professores mais qualificados.
(SUPRIMIDO)
Encaminhar para os professores os editais de
afastamento dentro do prazo fixados pela diretoria ...
não terem conhecimento em tempo hábil para
apresentarem a documentação exigida. (SUPRIMIDO)

321

344

345

346

350

51

Equipar laboratórios

Auxiliar os docentes na operacionalização
(preenchimento de formulários, por exemplo) ... tornar
o processo de afastamento de difícil execução.
(SUPRIMIDO)
Organizar com antecedência a substituição do
professor durante o afastamento ... prejudicar o
andamento dos programas pela ausência do professor.

84

Equipar laboratórios ... impossibilitar a pesquisa por
falta de recursos de infraestrutura.

378

Equipar laboratórios da pós-graduação stricto senso ...
impossibilitar a pesquisa por falta de recursos de
infraestrutura. (SUPRIMIDO)

129

52

Supervisionar os colegiados

85

53

Cursos Lato sensu

86

Acompanhar as atividades dos colegiados dos
programas ... desconhecer as decisões tomadas.
(SUPRIMIDO)
Fomentar os departamentos no oferecimento de cursos
lato sensu ... deixar de gerar recursos para os
departamentos.

369

Melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação lato
sensu... Deixar de promover a capacitação práticas dos
profissionais de diversas categorias.

370

Realizar reuniões semestrais com os grupos de
pesquisas e departamentos acadêmicos ... Deixar de
identificar novas áreas de interesse.

371

Divulgar os cursos de pós-graduação lato sensu...
fechar os cursos. (SUPRIMIDO)

372

Divulgar os cursos de pós-graduação lato sensunas
salas de aulas da graduação ... inexistir alunos
inscritos. (SUPRIMIDO)
Compartilhar com a ASCOM e publicar na página da
DIRRPG na internet o prazo para inscrições para pósgraduação lato sensu... inexistir publicidade do edital.
(SUPRIMIDO)
Garantir que os professores estejam capacitados para
atuarem no lato sensu ... diminuir a qualidade das
especializações. (SUPRIMIDO)

373

54

Docentes capacitados no Lato sensu

88

55

Diretor ter atuação estratégica

89

Realizar ações estratégicas ... focar a maior parte do
tempo em ações operacionais. (SUPRIMIDO)

314

Avaliar eficiência do serviço da diretoria... deixar de
ter conhecimento das deficiências.

323

Encaminhar documento contendo as providências e
metas ... inexistir o feedback das medidas a serem
tomadas. (SUPRIMIDO)

336

Vivenciar processo de aprendizado e ensino além dos
limites da universidade ... deixar de promover ações
transformadoras da sociedade. (SUPRIMIDO)

338

Realizar ações estratégicas para melhorar os processos
internos da diretoria ... burocratizar as ações da
diretoria.
Agendar reunião com os coordenadores para
divulgação dos resultados das avaliações ...
Impossibilitar ações de melhorias pelos coordenadores.

354

56

Burocracia nas atividades da
DIRPPG

90

Planejar atividades semanais ... inexistir controle
efetivo dos compromissos.

91

Melhorar o processo burocrático das ações ... perder
tempo com a ineficiência.

92

Melhorar a qualidade das ações da diretoria ... deixar
de exercer somente atividades burocráticas.
(SUPRIMIDO)

130

317

Assegurar processos internos que agilizem os
procedimentos da diretoria ... burocratizar as ações da
diretoria. (SUPRIMIDO)

318

Disponibilizar em agenda com antecedência ...
desmarcar compromissos e reuniões. (SUPRIMIDO)

342

Disponibilizar a agenda de reuniões e cumprimentos
de editais com antecedência aos departamentos ...
desmarcar compromissos e reuniões.

343

Disponibilizar no site os horários de atendimento ao
público... deixar de cumprir outros compromissos
agendados.

335

Disponibilizar pauta da reunião com antecedência ...
perder tempo com assuntos irrelevantes.
(SUPRIMIDO)
Disponibilizar um TA para auxiliar o preenchimento
dos editais ... Inexistir pessoa eficiente para auxiliar na
operacionalização.

348

57

Produção discente

93

94

Fomentar a produção discente dos programas Stricto
sensu ... ter baixa avaliação na CAPES.
(SUPRIMIDO)
Aumentar o número de pesquisas de alunos com bolsa
... Desvalorizar a produção dos discentes.

307

Apresentar feedbacks de pesquisas publicadas pelos
alunos e professores... inexistir reconhecimento
científico. (SUPRIMIDO)

58

Aumento da verba orçamentária

95

Buscar aumento de recursos junto a PROPPG ... deixar
de fomentar os programas. (SUPRIMIDO)

59

Site da DIRPPG

96

Disponibilizar na página da web da DIRPPG as
informações sobre os programas ... restringir à apenas
um grupo. (SUPRIMIDO)

60

Cuidar da imagem

97

Ter prestígio diante da sociedade ... deixar de ser
procurado pelos acadêmicos. (SUPRIMIDO)

302

Fortalecer o reconhecimento externo pela sociedade ...
inexistir a procura do programa.

322

Garantir transparência e comunicação interna eficiente
na diretoria ... ter no público-alvo desconhecimento
das atividades e ações da diretoria. (SUPRIMIDO)

324

Promover a melhora da opinião interna sobre os
programas... ignorar a opinião dos alunos.
(SUPRIMIDO)
Promover a melhora da imagem sobre as atividadesda
diretoria... Deixar de procura pelos programas e
pesquisa.
Encaminhar formulário de reclamações para docentes
e discentes ... desconhecer a opinião e não atender os
interessados. (SUPRIMIDO)

351

337

131

61

Motivar docentes

99

Motivar docentes ... diminuir atividades de pesquisa.
(SUPRIMIDO)

62

Motivar TAs

339

Motivar o TAs ... deixar de aproveitar as qualificações
dos TAs.

340

Promover cursos de capacitação do TAs ... ter TAs
sem preparação profissional adequada para atividade
que exercem.

341

Fazer reuniões de clima organizacional ou oficinas
para os TAs ... desvalorizar o trabalho dos TAs.

98

Fortalecer a inserção regional dos programas ... deixar
de ter o reconhecimento da sociedade regional.

304

Apresentar feedbacks de pesquisas de interesse social
... inexistir argumento da viabilidade científica
associada às necessidades sociais. (SUPRIMIDO)

325

Organizar semana de debates entre a Secretaria da
Educação e a diretoria ... inexistir parceira entre a
secretaria da educação e a universidade.
(SUPRIMIDO)
Promover encontro com autoridades regionais da
educação ... ignorar a os interesses da sociedade
regional. (SUPRIMIDO)

63

Inserção regional

327

64

Motivar discentes

328

Encaminhar pesquisa para autoridades regionais da
educação ... desconhecer a necessidade de novos
programas. (SUPRIMIDO)

332

Disponibilizar convênios de parceria ... deixar de ter
viabilidade a integração. (SUPRIMIDO)

357

Celebrar convênios de com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia ... deixar de promover a cooperação entre a
diretoria e a sociedade.

358

Organizar reunião com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia e a diretoria ... Inexistir parceira entre a
secretaria da educação e a universidade.

359

Promover encontro com autoridades regionais da
educação ... ignorar a os interesses da sociedade
regional. (SUPRIMIDO)

360

Encaminhar pesquisa para autoridades regionais da
educação ... desconhecer a necessidade de novos
programas. (SUPRIMIDO)

364

Promover semana acadêmica em conjunto com outras
instituições ... Inexistir cooperação.

367

Identificar termas de pesquisas de interesse social ...
Inexistir argumento da viabilidade científica associada
às necessidades sociais.

308

Realizar eventos, reuniões e encontros dos alunos ...
ignorar a importância da opinião dos discentes.

132

313

Melhorar a qualidade dos servidores do programa...
gerar insatisfação de usuários. (SUPRIMIDO)

352

Promover a melhora da opinião interna sobre os
programas... ignorar a opinião dos alunos.
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Apêndice B – Mapas de relações meios e fins (cognitivos) e clusters

MAPA PARA O PVF “PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU”
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MAPA PARA O PVF “GRUPOS DE PESQUISA”
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MAPA PARA O PVF “PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU”
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MAPA PARA O PVF “IMAGEM”
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MAPA PARA O PVF “PROCESSOS INTERNOS”
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Apêndice C – Funções de valor do modelo de avaliação de desempenho
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Apêndice D – Taxas de substituição do modelo de avaliação de desempenho
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86%

17 %

% do sprogra mas depósgra du ação stricto se nsu que
ate nd era m50% ou mai sdos
crité rio sde ace s i b il dad e
obri ga tóri os co nfo rm e
l e gi sl aça o,no úl i tmo an o.

90% OU + 10
80% 10

70% 40

60% 0

90% OU+ 140
80% 10

70% 60

60% 0

90% OU+ 113
80% 100

70% 62

60% 0

10 Aces sbi l id ad e

%de pro gram as de pósgradu açã o stri cto sen su que
pro mov eram a man uten ção
semestral das suas
i n stal açõ es fís ica sno úl ti mo
an o.

9 Man ute nç ão da s
i nsta la çõe sfí si cas

83 %

76%

17 %

50 % 0

60 % 60

70 % 10

80 % OU + 120

% de prog ramasde pó sgrad ua ção stri cto se nsu qu e
so li ci tara ma di v ul ga ção do s
ed ita is de i n ic ia ção ci en tí fica
pel a AS COM no úl tim o ano .

1 Divu l gaçã odo s ed i tai s
pe la AS COM

20%

83%

50% 0

60% 60

70% 10

50% 0

60% 50

70% 10

80% OU+ 125

% de prog ramas de pós gra du açã o stri cto sen su qu e
pro move ram po rum a ou
mai s ve zes o con vi te de
pesq ui sa do res PQ1 (CNPQ)
pa ra com parti l ha r
con he ci men tos no úl tim o
an o.

%de pro gram as de pó sgrad ua ção stri cto se ns uq ue
sol i ci taram a di vu l gaç ão do s
ed ita is de i ni ci açã o
ci e ntí fic ana pág in a da
i nte rne tdaDIRP PG no
últi mo ano .

80% OU + 120

13 Co mparti lh amento de
con heci mento s

24%

80 %
14 Pa rceri as co m
gru po s/l ab ora tóri os de
exce lê nc ia

50% 0

60% 50

70% 100

80% OU + 13 3

% de pro gra mas de pós gra du açã o stric tosen su
qu e pro move ra m 1ou mais
pa rc eri as com grup os de
pe squ i sa ou l ab orató ri os de
exce l ên ci ade pro gram as
com co nce i toda CA PE S
acim a de 6, no súl ti mos 3
ano s.

In tercâ mbi o de
pe squ i sad ore s

12 Divu l gaçã o do s ed i tai s na
pá gi na daDIRP PG-i nte rne t

Div ul gaç ão do sedi ta is de
in i ci ação cie ntí fi ca

3%

75%

50% 0

60% 67

70% 10

80% OU+ 1 7

%de pro gram as de pósgrad ua ção stri cto se ns u
qu erea l iza ram 1 ou mai s
con vê ni os com
uni ve rsi dad es estra nge ira s
nos últi mos3 ano s.

15 Am pl i ação dos
co nv ên i os

67%
16 Estág i os de pósdou torad o

50 % 0

60 % 62

70 % 10 0

80 % OU+ 1 2

% de progra mas de pó sgradu açã o stri cto sen su
que re al i zaram 1 ou mai s
estág i os de pós-d ou tora do
no súl tim os 3 an os.

In tern aci o nal i zaçã o

3%
Novas li n ha sdepe squ i sa

20%
Fortal e ci men to da pe sq ui sa

12%
Infra estru tura

% do sp rog ramasde pó sgrad uação stricto se ns u
que so li ci tara ma DIRP PGa
pu bl i caçã o de edi tai sde
fo mento fi na nce iro à
pe squ i sa no úl ti mo an o.

8 Pu bl i caçã o de edi tai sde
fo mento fi na nce iro

Co nh eci mento dos ed ita i s
de pe sq ui sa co mfo men to

65 %
Pesq uisa e pó s-gra du açã o
stricto sen su

87%

30% 0

40% 67

50% 10

60% OU + 1 8

%dos pro gra mas de pós gradu açã o strcito se nsu do
cam pu sque se l eci o nara m
10% ou mai s de alu no spor
i n di cad ção do co rde na do r
do curs o de pós-g radu açã o.

50% 0

60% 71

70% 10

80% OU+ 129

% dos pro gram as de pósgrad ua ção do cam pu sque
sel e cio naram 40% ou mai s
de al un os co mte mpo
i nte gral no últi mo proce s o
sel e tiv o.

18 Sel e ção deal un os

25 %
Moti var disc en tes

17 Ind i caçã o de disc en te

QUALIDADE

50% 0

60 % 67

70% 100

80% OU+ 117

% de grup os de pesqu is a
que cria ram fo rmulá rio s
pa ra re gi stro da su as
pro du çõe s ci en tífi ca s em
an da mento no súl i tm os 3
ano s.

19 Reg is tro de Pro du ção
Ci en tífi ca

31%

75%

8%

60 % 0

70 % 60

80 % 10 0

90 % OU+ 14 0

% de gru po s de pesq ui sa s
quere al i zara m1 ou mai s
reu ni õe s se mestra l men te
co m adi reto ria e
co rde naçõ es das pó sgrad uaç õe snos úl ti mos3
an os.

20 En co ntro sco madi re tori a
e co ord en açõ es

Re gi stro de re su lta do s

29 %

40% 0

50% 67

60% 10 0

70% OU+ 12 2

% de gru po s de pesq ui sa s
qu e mensu raram a
qu anti d ad ede pe sq ui sas em
an da mento no súlti mos3
an os.

21 Número de pe squ i sas em
and amento

63 %

Grup os de pesqu is a

40 % 0

50 % 50

60 % 10

70 % OU+ 125

% de gru pos de pesq ui sa qu e
pos u em a com i s ão para
pro mov er asua
au to av al i ação anu al .

2 Co mi s ão de ava li a ção

83%

25 %

17%

40 % 0

50 % 50

60 % 10

70 %OU + 125

%de gru po sde pe sq ui sa
que pub li ca ram 1 ou mai s
veze sno an o rel ató ri ode
ava li a ção no súl tim os 4
an os.

23 Emi s ão de rel ató rio sde
aval i açã o

Pro moç ão da aval i ção de
dese mpenh o

2 0

3 57

4 10

5 OU + 100

Qua nti da de de reu ni õe s
re al i zad as no súlti mos 2anos
co m os gru po s de pe sq ui sa
e dep artamento s
acad êmi co s.dapósgrad uaç ão l ato se nsu .

24 Reun iõ es co mgrup os de
pe squ i sa

75%

75 %

25 %

50% 0

60% 67

70% 100

80% OU+ 12 2

%dos curs os de
espe ci al i zação que
mi pl em en taram a se man a
da pó s-gra du açã o l ato se nsu
no súl ti mos 3 an os.

25 Se man a da pósgradu açã o

Esti mul aro ofere ci men to de
curso s

6%

75%

40 % 0

50 % 67

60 % 10 0

70 %OU + 10 0

% dos curso s de
esp ec ia li zaç ão qu e
co mputara mna carg a
horá ria dos pro fes ore sas
au l asmin i strarad as na pósgrad ua ção nos úl ti mos3
ano s.

25 %

20 %

Mel h orar a ava l ia ção

50% 0

60% 67

70 % 10

80% OU + 10

% do s cu rsos de
es pe ci al iza ção qu e po s ue m
pro fes sore sco m
re mune ração pel as au l as
mi ni strara da snos úl ti mos 3
ano s.

27 Impl ementa ção de
pro ven tos

Motiv açã opara nov os
pro fes ore s

26 Cô mpu to na ca rga
ho rári ado pro fes sor

80 %

Pós -grad ua ção lato se ns u

80%

60% 0

70% 67

80% 10

90% OU+ 12

%de curso s de
es pe ci al iza ção qu e
ad qu i ri a mnov os
equ ip am en to se materi a is
pa ra os l abo rató rio sno
úl ti mo an o.

28 Eq ui p arLa bo rató rio s

20%
29 Ace s i bi l id ad e

60% 0

70% 40

80% 100

90% OU + 100

%dos cu rs os de
esp ec ia li zaç ão que
aten de ram 50 %ou mai s do s
cri téri os de aces sib i l da de
ob ri gató rio scon forme
l eg is la çao ,no úl itm o ano .

Estru tura fí si ca

25 %

AVALIAÇÃODE DES EMPENHOCOMO
AP OIO ÀGES TÃODADIRP PG DAUTFP R
DE PATO BR ANCO-PR

60% 0

70% 67

80% 100

90% OU+ 122

% de pro gra mas de pós gra du ação Stric to Sen su
qu eprom ov eu o enco ntro
de al un os e su as
co ord en açõ es 1 ou mais
veze spor an o,nos últi mos
4 ano s.

30 Ev en tos e en co ntros

75%

83%

25 %

60% 0

70 % 67

80% 10 0

90% OU+ 12 2

%de pro gram as pro gram as
de pó s-grad uação Stricto
Sen su qu e en cam in ha ram
re la tóri o pa ra DIRP PG
sob re as rei vi di ca çõe sdos
al u no sno úl ti mo an o.

31 Rei vi n di caç ões do s
al un os

Com un ic ação entre as
co ord en açõ es

80%

17%

60% 0

70% 50

80% 10

90% OU+ 133

%de pro gram as pro gram as
de pó s-grad ua ção Stri cto
Se ns uqu ere al i zara m
aval i açã o do doce nte pel o
di sce nte em to das as
di sci p li n as no últi mo an o.

17%

% de pro gramas pro gramas
depós-grad ua ção Stri cto
Se ns uquedes en vo lve ram
umsis te ma defe ed back aos
al un os e DIR P Gco m as
açõe sde mel ho ria dos
pon tos fraco sdas di sci p li na s
cursa da sno úl ti mo an o.

60 % 0

70 % 67

80 % 10

90 % OU + 12

17 %

17%

83 %

80% 100

75% 67

70% 0

70% 67

60% 0

90% OU+ 122

%de pro gram as de pó sgrad uaç ão Stri cto Se ns uque
cu mpri ram 10 0% do
cal e nd ári o esta be le ci do de
vi si tas ao scu rsos de
gra du açã o.

80% 10

90% OU + 125

% de progra mas de pó sgrad ua ção Stri cto Se nsu qu e
org an iza ram e di vu l garam
um ca l en dári o co ma
pro gram ação anu al de vi si ta
ao scurso sde grad uação
dura nte o ano ,no úl tim o
ano .

83%
35 Vi si tasaos cu rs os de
gradu açã o

In ce nti var vi stas ao scu rso s
de grad uação

34 Cal e nd ári o de visi ta çõe s

Sati sfaç ão do sal un os

3 Re un iã o para div ul ga r
re sul tad os

Ava li a ção do doc en tepelo
di sce nte

32 Qu es tio ná rio de pe squ i sa
de op i ni ão

83 %

Mel ho rad a op i ni ão i nte rna

Imag em

20%

25%

60 % 0

70 % 67

80% 10 0

90 % OU+ 12 2

% de progra mas depósgrad uaç ão Stri cto Se ns u qu e
org ani za ram 1 ou mai s
re un i õe sco m a parti ci p ação
daSecre tari a da Ciê nc ia e
Tec no lo gi a no súl itm os 3
an os.

36 Reu ni ão com a Se creta ria
da Ci ê nci a e Te cno l og ia

75 %

40% 0

50% 67

60% 10 0

70% OU + 1 7

%de pro gram as de pósgra du açã o Stri cto Se nsu que
cel e brara mcon vê ni os co m
a Se creta ria da Ci e nci a e
Tecn ol o gi anos úli tmos3
ano s.

37 Cele bra ção decon vên i os
com a Se creta ria da Ci ên ci a e
Te cno l ogi a

In serçã o regi o na l

80%

20 %

60% 0

70% 67

80% 10 0

90% OU + 12

%de pro gram as de pósgrad ua ção Stri cto Se nsu
que dis po ni bi l iza mem sua
ho mep ag e in form açõ esem
1 ou mais l ín gu as
estra ng ei ras.

38 In form açõ es em outros
id i omas

20 %

17%

20 %

80%

Fo men tar a
i nte rna cio nal iza ção

50 % 0

60 % 67

70 % 100

80 % OU+ 122

% deprog ramasde pó sgrad uaç ão Stri cto Se ns u
que pub l ic aram 1 ou mai s
edi tai sde i nte rcâmbio e
co mparti l hara mcom a
ASC OM no úl ti mo an o.

39 Pu bl i caç õe sde ed ita is de
i n tercâ mbi o co mASC OM

Exp an são do ace s o às
in form açõ es do sprog ramas

Fo rtal e cim en todo
re con heci mento ex tern o

60% 0

70% 50

80% 100

90% OU+ 133

% de progra mas depósgrad ua ção Stri cto Se nsu qu e
rea li za ram 1 ou mai s
co nv ên i os com i nsti tu içõ es
exte rnas /in tern aci on ai s
vo lta das para pes qu isa no s
úl ti mos3 ano s.

40 Con vê ni o sco m
in sti tui çõ es exte rnas

83%

83 %

17%

60 % 0

70% 50

80 % 100

90 %OU + 137

% de progra mas de pó sgrad ua ção Stri cto Sen su qu e
rea l iza ram 1 ou mai s
se man as acad êm i cas co m
i ns ti u i çõe s
ex tern as/i nte rnac io na is no s
úl ti mos3 an os.

41 Se mana aca dê mi ca com
outra si n sti u i çõe s

Re al i zação de i nte graçã o
com ou tras i nsti tui çõ es

GES TÃO

60% 0

70% 50

80% 10 0

90% OU+ 13 7

% de pro gramas de pó sgra du ação Stri cto Sen su que
pos u em o mesmo qua dro
de TAs por mai s de do i s
ano ,nos úl i tmos4 an os .

42 Rotati vi d ad edo sTA s

17%

20%

83 %
43 Núm ero de TAs

60 % 0

70 % 67

80 % 10 0

90 % OU + 12 2

% de progra mas de pó s
grad ua ção Stri cto Se nsu
po s u em 1 ou mai sTAs no
mom en toda ava li a ção .

Ate nd im en to dos TA s
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Apêndice E – Modelo de avaliação de desempenho completo
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Apêndice F – Relação dos 51 indicadores
NÚMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESCRIÇÃO DO INDICADOR
% de programas de pós-graduação stricto sensu que possuem 1 ou mais professores com bolsa
produtividade nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que possuem 1 ou mais alunos com bolsa
pesquisa no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que já instituíram um acervo com o banco de
dados de pesquisas realizadas.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que publicaram 1 ou mais pesquisa em
periódicos com qualis mínimo B1 com outros programas nos últimos 3 anos.
% dos programas de pós-graduação stricto sensuque realizaram 1 ou mais workshop sobre
construção de projeto de pesquisa com fomento no último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que realizaram a capacitação para a construção
de projetos de pesquisa no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que encaminharam para a DIRPPG pedido de
auxílio aos docentes no preenchimento dos documentos dos editais de pesquisa no último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que solicitaram a DIRPPG a publicação de
editais de fomento financeiro à pesquisa no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que promoveram a manutenção semestral das
suas instalações físicas no último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que atenderam 50% ou mais dos critérios de
acessibilidade obrigatórios conforme legislação, no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensuque solicitaram a divulgação dos editais de
iniciação científica pela ASCOM no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que solicitaram a divulgação dos editais de
iniciação científica na página da internet da DIRPPG no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que promoveram por uma ou mais vezes o
convite de pesquisadores PQ1 (CNPQ) para compartilhar conhecimentos no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que promoveram 1 ou mais parcerias com
grupos de pesquisa ou laboratórios de excelência de programas com conceito da CAPES acima
de 6, nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que realizaram 1 ou mais convênios com
universidades estrangeiras nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que realizaram 1 ou mais estágios de pósdoutorado nos últimos 3 anos.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu do campus que selecionaram 10% ou mais de
alunos por indicação do coordenador do curso de pós-graduação.
% dos programas de pós-graduação do campus que selecionaram 40% ou mais de alunos com
tempo integral no último processo seletivo.
% de grupos de pesquisa que criaram formulários para registro das suas produções científicas
em andamento nos últimos 3 anos.
% de grupos de pesquisas que realizaram 1 ou mais reuniões semestralmente com a diretoria e
coordenações das pós-graduações nos últimos 3 anos.
% de grupos de pesquisas que mensuraram a quantidade de pesquisas em andamento nos
últimos 3 anos.
% de grupos de pesquisa que possuem a comissão para promover a sua autoavaliação anual.
% de grupos de pesquisa que publicaram 1 ou mais vezes no ano relatório de avaliação nos
últimos 4 anos.
Quantidade de reuniões realizadas nos últimos 2 anos com os grupos de pesquisa e
departamentos acadêmicos da pós-graduação lato sensu.
% dos cursos de especialização que implementaram a semana da pós-graduação lato sensu nos
últimos 3 anos.
% dos cursos de especialização que computaram na carga horária dos professores as aulas
ministradas na pós-graduação nos últimos 3 anos.
% dos cursos de especialização que possuem professores com remuneração pelas aulas
ministradas nos últimos 3 anos.
% de cursos de especialização que adquiriram novos equipamentos e materiais para os
laboratórios no último ano.

210

NÚMERO
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DESCRIÇÃO DO INDICADOR
% dos cursos de especialização que atenderam 50% ou mais dos critérios de acessibilidade
obrigatórios conforme legislação, no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que promoveu o encontro de alunos e suas
coordenações 1 ou mais vezes por ano, nos últimos 4 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que encaminharam relatório para a DIRPPG
sobre as reivindicações dos alunos no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que realizaram avaliação do docente pelo
discente em todas as disciplinas no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que desenvolveram um sistema de feedback aos
alunos e DIRPPG com as ações de melhoria dos pontos fracos das disciplinas cursadas no
último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que organizaram e divulgaram um calendário
com a programação anual de visita aos cursos de graduação durante o ano, no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que cumpriram 100% do calendário
estabelecido de visitas aos cursos de graduação.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que organizaram 1 ou mais reuniões com a
participação da Secretaria da Ciência e Tecnologia nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que celebraram convênios com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que disponibilizam em sua homepage
informações em 1 ou mais línguas estrangeiras.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que publicaram 1 ou mais editais de
intercâmbio e compartilharam com a ASCOM no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que realizaram 1 ou mais convênios com
instituições externas/internacionais voltadas para pesquisa nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que realizaram 1 ou mais semanas acadêmicas
com instituições externas/internacionais nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem o mesmo quadro de TAs por mais
de dois anos, nos últimos 4 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem 1 ou mais TAs no momento da
avaliação.
% dos TAs da DIRPPG que realizaram capacitações em suas áreas de atuação com carga
horária igual ou maior que 60 horas no último ano.
Quantidade de reuniões realizadas com os TAs da DIRPPG nos últimos 2 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem a comissão para promover a
autoavaliação anual do programa.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que publicaram 1 ou mais vezes no ano
relatório de avaliação nos últimos 4 anos.
Quantidade de reuniões realizadas pela diretoria para operacionalização do cumprimento dos
editais nos últimos 2 anos.
Quantidade de atendimentos realizados no último mês que não estavam na agenda publicada no
site da DIRPPG.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que disponibilizaram TA para auxiliar os
docentes no preenchimento dos documentos dos editais de afastamento, no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que elaboraram plano de substituição de
professores para viabilizar o afastamento para capacitação, no começo de cada ano, nos últimos
3 anos.
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PVF " QUALIDADE"

PVE "Pesquisa e pós-graduação Stricto Sensu "
N1

90

DESCRIÇÃO

N3

N4

N5

escala
cardinal

escala
ordinal

escala
cardinal

escala
ordinal

escala
cardinal

escala
ordinal

escala
cardinal

escala
ordinal

escala
cardinal

122

70%

100

60%

66

50%

0

30% ou -

-77

1

% de programas de pós-graduação stricto sensu que possuem
1 ou mais professores com bolsa produtividade nos últimos 3 80% ou +
anos.

2

% de programas de pós-graduação stricto sensu que possuem
80% ou +
1 ou mais alunos com bolsa pesquisa no último ano.

112

70%

100

60%

62

50%

0

30% ou -

-125

80% ou +

120

70%

100

60%

60

50%

0

30% ou -

-140

60% ou +

100

50%

100

40%

50

30%

0

10% ou -

-200

80% ou +

120

70%

100

60%

60

50%

0

30% ou -

-140

80% ou +

122

70%

100

60%

67

50%

0

30% ou -

-133

50% ou +

100

40%

100

30%

50

20%

0

10% ou -

-100

90% ou +

113

80%

100

70%

62

60%

0

50% ou -

-62

90% ou +

140

80%

100

70%

60

60%

0

50% ou -

-120

90% ou +

100

80%

100

70%

40

60%

0

50% ou -

-80

80% ou +

120

70%

100

60%

60

50%

0

40% ou -

-120

80% ou +

120

70%

100

60%

60

50%

0

40% ou -

-120

80% ou +

125

70%

100

60%

50

50%

0

40% ou -

-125

80% ou +

133

70%

100

60%

50

50%

0

40% ou -

-100

80% ou +

117

70%

100

60%

67

50%

0

30% ou -

-133

80% ou +

112

70%

100

60%

62

50%

0

40% ou -

-125

60% ou -

118

50%

100

40%

67

30%

0

20% ou -

-132

80% ou +

129

70%

100

60%

71

50%

0

40% ou -

-143

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

% de programas de pós-graduação stricto sensu que já
instituíram um acervo com o banco de dados de pesquisas
realizadas.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
publicaram 1 ou mais pesquisa em periódicos com qualis
mínimo B1 com outros programas nos últimos 3 anos.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que
realizaram 1 ou mais workshop sobre construção de projeto de
pesquisa com fomento no último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que
realizaram a capacitação para a construção de projetos de
pesquisa no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
encaminharam para a DIRPPG pedido de auxílio aos docentes
no preenchimento dos documentos dos editais de pesquisa no
último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que
solicitaram a DIRPPG a publicação de editais de fomento
financeiro à pesquisa no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
promoveram a manutenção semestral das suas instalações
físicas no último ano.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu que
atenderam 50% ou mais dos critérios de acessibilidade
obrigatórios conforme legislação, no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
solicitaram a divulgação dos editais de iniciação científica pela
ASCOM no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
solicitaram a divulgação dos editais de iniciação científica na
página da internet da DIRPPG no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
promoveram por uma ou mais vezes o convite de
pesquisadores PQ1 (CNPQ) para compartilhar conhecimentos
no último ano.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
promoveram 1 ou mais parcerias com grupos de pesquisa ou
laboratórios de excelência de programas com conceito da
CAPES acima de 6, nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
realizaram 1 ou mais convênios com universidades
estrangeiras nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação stricto sensu que
realizaram 1 ou mais estágios de pós-doutorado nos últimos 3
anos.
% dos programas de pós-graduação stricto sensu do campus
que selecionaram 10% ou mais de alunos por indicação do
coordenador do curso de pós-graduação.
% dos programas de pós-graduação do campus que
selecionaram 40% ou mais de alunos com tempo integral no
último processo seletivo.
PVF " QUALIDADE"
% de grupos de pesquisa que criaram formulários para registro
das suas produções científicas em andamento nos últimos 3
anos.
% de grupos de pesquisas que realizaram 1 ou mais reuniões
semestralmente com a diretoria e coordenações das pósgraduações nos últimos 3 anos.
% de grupos de pesquisas que mensuraram a quantidade de
pesquisas em andamento nos últimos 3 anos.
% de grupos de pesquisa que possuem a comissão para
promover a sua auto avaliação anual.
% de grupos de pesquisa que publicaram 1 ou mais vezes no
ano relatório de avaliação nos últimos 4 anos.

escala
ordinal

N2

PVE "Grupos de Pesquisa"
80% ou +

117

70%

100

60%

67

50%

0

40% ou -

-133

90% ou +

140

80%

100

70%

60

60%

0

50% ou -

-120

70% ou +

122

60%

100

50%

67

40%

0

20% ou -

-133

70% ou +

125

60%

100

50%

50

40%

0

20% ou -

-100

70% ou +

125

60%

100

50%

50

40%

0

20% ou -

-100
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24
25

26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

PVF " QUALIDADE"
Quantidade de reuniões realizadas nos últimos 2 anos com os
grupos de pesquisa e departamentos acadêmicos da pósgraduação lato sensu.
% dos cursos de especialização que implementaram a semana
da pós-graduação lato sensu nos últimos 3 anos.
% dos cursos de especialização que computaram na carga
horária dos professores as aulas ministradas na pósgraduação nos últimos 3 anos.

PVE "Pós-graduação Lato Sensu "
5 ou +

100

4

100

3

57

2

0

1

-144

80% ou +

122

70%

100

60%

67

50%

0

40% ou -

-133

70% ou +

100

60%

100

50%

67

40%

0

30% ou -

-133

100

70%

100

60%

67

50%

0

40% ou -

-133

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

100

80%

100

70%

40

60%

0

50% ou -

-80

% dos cursos de especialização que possuem professores com
80% ou +
remuneração pelas aulas ministradas nos últimos 3 anos.
% de cursos de especialização que adquiriram novos
90% ou +
equipamentos e materiais para os laboratórios no último ano.
% dos cursos de especialização que atenderam 50% ou mais
dos critérios de acessibilidade obrigatórios conforme
90% ou +
legislação, no último ano.
PVF " GESTÃO"
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
promoveu o encontro de alunos e suas coordenações 1 ou
mais vezes por ano, nos últimos 4 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
encaminharam relatório para a DIRPPG sobre as reivindicações
dos alunos no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
realizaram avaliação do docente pelo discente em todas as
disciplinas no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
desenvolveram um sistema de feedback aos alunos e DIRPPG
com as ações de melhoria dos pontos fracos das disciplinas
cursadas no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
organizaram e divulgaram um calendário com a programação
anual de visita aos cursos de graduação durante o ano, no
último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
cumpriram 100% do calendário estabelecido de visitas aos
cursos de graduação.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
organizaram 1 ou mais reuniões com a participação da
Secretaria da Ciência e Tecnologia nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
celebraram convênios com a Secretaria da Ciência e
Tecnologia nos últimos 3 anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
disponibilizam em sua homepage informações em 1 ou mais
línguas estrangeiras.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
publicaram 1 ou mais editais de intercâmbio e compartilharam
com a ASCOM no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
realizaram 1 ou mais convênios com instituições
externas/internacionais voltadas para pesquisa nos últimos 3
anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
realizaram 1 ou mais semanas acadêmicas com instituições
externas/internacionais nos últimos 3 anos.

PVE "Imagem"
90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

90% ou +

133

80%

100

70%

50

60%

0

50% ou -

-100

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

90% ou +

125

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

90% ou +

122

80%

100

75%

67

70%

0

60% ou -

-133

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

70% ou +

117

60%

100

50%

67

40%

0

20%b ou -

-133

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

80% ou +

122

70%

100

60%

67

50%

0

40% ou -

-133

90% ou +

133

80%

100

70%

50

60%

0

50% ou -

-100

90% ou +

137

80%

100

70%

50

60%

0

50% ou -

-100

45

PVF " GESTÃO"
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem
o mesmo quadro de TAs por mais de dois anos, nos últimos 4
anos.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem
1 ou mais TAs no momento da avaliação.
% dos TAs da DIRPPG que realizaram capacitações em suas
áreas de atuação com carga horária igual ou maior que 60
horas no último ano.
Quantidade de reuniões realizadas com os TAs da DIRPPG
nos últimos 2 anos.

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

46

% de programas de pós-graduação Stricto sensu que possuem
90% ou +
a comissão para promover a auto avaliação anual do programa.

125

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

42
43

44

PVE "Processos Internos"
90% ou +

137

80%

100

70%

50

60%

0

50% ou -

-100

90% ou +

137

80%

100

70%

50

60%

0

50% ou -

-100

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133
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47

48
49

50

51

% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
publicaram 1 ou mais vezes no ano relatório de avaliação nos
últimos 4 anos.
Quantidade de reuniões realizadas pela diretoria para
operacionalização do cumprimento dos editais nos últimos 2
anos.
Quantidade de atendimentos realizados no último mês que não
estavam na agenda publicada no site da DIRPPG.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
disponibilizaram TA para auxiliar os docentes no
preenchimento dos documentos dos editais de afastamento,
no último ano.
% de programas de pós-graduação Stricto sensu que
elaboraram plano de substituição de professores para viabilizar
o afastamento para capacitação, no começo de cada ano, nos
últimos 3 anos.

90% ou +

125

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

5

122

4

100

3

67

2

0

1

-133

3 ou -

125

5

100

8

67

10

0

15 ou +

-133

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

90% ou +

122

80%

100

70%

67

60%

0

50% ou -

-133

214

Apêndice G - Cotejamento entre os indicadores da literatura do PBI com os indicadores
construídos – quadro completo
Indicador nos artigos
equipamentos e tecnologia modernos
instalações físicas visualmente atraentes
materiais visualmente atraentes
equipe de apoio bem vestida
membros do corpo docente estão bem
vestidos
prometido fazer algo e fez isso
mostrar interesse honesto resolver o seu
problema
equipe de apoio presta serviços no
momento prometido
equipe de suporte e faculdade realizou o
serviço na primeira vez
equipe de suporte e faculdade manteve
registros livres de erros
equipe de suporte e faculdade disse
exatamente quando os serviços foramfeitos
equipe de suporte e faculdade prestou um
serviço rápido
equipe de suporte e faculdade responde a
solicitações o tempo todo
segurança no ambiente de aprendizagem
comportamento da equipe de suporte e
professor passa confiança
pessoal de apoio e faculdade são
consistentemente corteses
equipe de suporte e faculdade têm o
conhecimento para responder as questões
horário de funcionamento convenientes
atenção individual pelo pessoal de apoio e
faculdade
equipe e faculdade possuem melhores
interesses no coração
equipe de suporte e faculdade entenderam
suas necessidades específicas
contatos externos fornecidos pelos tutores
atraente disposição do Câmpus eaparência
conhecimentos práticos ensinados
instalações esportivas e recreativas
boas instalações de computação e web
cafés e locais de encontro social
pubs, clubes e bares nas proximidades
serviço útil de carreira
professores qualificados e envolventes

Portfólio
Internacional
RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa
28 - equipar laboratórios
9 - manutenção das instalações físicas
-

RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)

10, 29- acessibilidade
-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)
RASLI, A. et al (2012)

43- número de TAs

RASLI, A. et al (2012)

-

RASLI, A. et al (2012)

-

ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al

9 - manutenção das instalações
físicas;28 - equipar laboratórios
5 - workshops de informações; 6 –
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Indicador nos artigos

habilidades facilmente transferíveis
acomodação cobrada em umpreço razoável
oportunidades para alunos
lugares no Câmpus para relaxar duranteo
dia
taxas de matrícula a um preço razoável
áreas de estudo silenciosas
acesso regular ao corpo docente
respeitável grau do programa
localização segura
módulo de variedade
variedade de livros e revistas da biblioteca
mestrados
teses de doutorados
publicações em revistas nacionais
publicações em revistas internacionais
conferências internacionais

conferências nacionais

livros publicados
consciência
prioridade de pesquisa pessoal
competências de gestão do tempo
classificação acadêmica
suporte ao doutoramento
tempo disponível para pesquisa
preparações do curso
prioridade de pesquisa do departamento

Portfólio
Internacional
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
ANGELL, R. J. et al
(2008)
WHITE, C. S. et al
(2012)
WHITE, C. S. et al
(2012)
WHITE, C. S. et al
(2012)
WHITE, C. S. et al
(2012)
WHITE, C. S. et al
(2012)
WHITE, C. S. et al
(2012)

WHITE, C. S. et al
(2012)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)
MELLO, J. C. C. S. et
al (2006)

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa
capacitação.
2 - alunos com bolsa para pesquisa
15 - ampliação dos convênios; 16 estágio de pós-doutorado; 40 convênios com instituições externas;
13
compartilhamento
de
conhecimentos; 14 - parcerias com
grupos/laboratórios de excelência; 41 semana acadêmica com outras
instituições
18 - seleção de alunos
-

216

Indicador nos artigos
admissão e seleção de estudantes
Sistemas
de
reconhecimento
de
qualificações entre países do EEES
(Espaço Europeu do Ensino Superior)
conteúdos dos programas de pósgraduação
estudos de doutoramento em cooperação
com universidades de outros países
tese de doutorado
organização do programa
foco dos estudos
pessoal acadêmico
criação de
necessidades)
rede

valor

(e

reunião

de

viabilidade financeira
estrutura e organização

Portfólio
Internacional
ARIZA, R. T. et al
(2012)
ARIZA, R. T. et al
(2012)

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa
17 - indicação de discente; 18 - seleção
de alunos.
-

ARIZA, R. T. et al
(2012)
ARIZA, R. T. et al
(2012)
ARIZA, R. T. et al
(2012)
ARIZA, R. T. et al
(2012)
ARIZA, R. T. et al
(2012)
LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)

-

conteúdo e resultados do programa

LOUW, V. J. et al
(2013)

avaliação

LOUW, V. J. et al
(2013)

criação de carreira
reconhecimento do programa
melhoria contínua
capacidade de aplicar conhecimentos de
matemática, ciências e engenharia
capacidade de identificar, formular,
resolver e melhorar problemas de
engenharia usando técnicas, habilidades e
ferramentas de engenharia modernas
necessárias para prática de engenharia
capacidade de projetar um componente,
sistema ou processo para atender às
necessidades desejadas
compreensão
da
responsabilidade
profissional e ética do conhecimento de
ambiente e questões contemporâneas
capacidade de compreender e aplicar
conhecimentos aprofundados de uma ou
mais

LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)
LOUW, V. J. et al
(2013)
TAHIR, M. F. M. et al
(2013)
TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

9 - manutenção das instalações físicas;
10 - acessibilidade; 28 - equipar
laboratórios; 29 - acessibilidade.
23 - emissão de relatórios de avaliação;
33 - reunião para divulgar resultados;
47 - emissão de relatórios de avaliação.
22 – comissão de avaliação; 23 emissão de relatórios de avaliação; 32 questionário de pesquisa de opinião;
33 - reunião para divulgar resultados;
46 - comissão de avaliação; 47 emissão de relatórios de avaliação.
-

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-
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Indicador nos artigos
especialização em engenharia / fabricação
mecânica
habilidade para projetar e conduzir
experimentos, bem como para analisar e
interpretardados
capacidade de comunicar e de funcionar
eficazmente numa equipe
reconhecimento da necessidade e da
capacidade de explorar a aprendizagem ao
longo da vida
conhecedor em gerenciamento de projetos,
administração, perspicácia de negócios e
empreendedorismo
avaliação da formação inicial de
professores do Ensino Secundário
Avaliação da gestão universitária e
desenvolvimento do mestrado

avaliação dos alunos em módulos teóricos
e materiais.
Avaliação Prática e trabalho final do
mestrado (TFM)
Percepções sobre a aquisição da identidade
docente e perfil de competências
Membros do corpo docente estão bem
vestidos
Faculdade prestada serviços no tempo
prometeu
Faculdade e equipe de suporte executam o
serviço direito primeira vez
O corpo docente manteve registros livres
de erros
Faculdade e equipe de suporte disse
exatamente quando os serviços foram
feitos
Faculdade e equipe de suporte prestaram
serviços rápidos
Faculdade
e
equipe
de
suporte
prontamente ajudaram quando solicitado
Professores e equipe de suporte
responderam prontamente aos pedidos
Comportamento da faculdade e equipe de
suportepassa confiança
Atendimento com educação
Faculdade e equipe de suporte tinham
conhecimento para responder às suas
perguntas
Faculdade e equipe de suportederam
atenção individual
Faculdade e equipe de suporte tiveram
seus melhores interesses no coração
A
faculdade
e
equipe
de
suporteentenderam suas necessidades

Portfólio
Internacional

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)
TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-

TAHIR, M. F. M. et al
(2013)

-

AYUSO, M. J. et al
(2014)
AYUSO, M. J. et al
(2014)

-

AYUSO, M. J. et al
(2014)
AYUSO, M. J. et al
(2014)
AYUSO, M. J. et al
(2014)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)

-

22 – comissão de avaliação; 23 emissão de relatórios de avaliação; 32 questionário de pesquisa de opinião;
33 - reunião para divulgar resultados;
46 - comissão de avaliação; 47 emissão de relatórios de avaliação.
-

SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)

-

SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)

43 - número de TAs

-

-
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Indicador nos artigos
específicas
Prometeram fazer alguma coisa e assim fez
Utiliza equipamentos e tecnologia
modernos
Instalações físicas visualmente atraentes
Materiais visualmente atraentes
Mostrar interesse honesto resolver o seu
problema
Segurança
Horas
de
funcionamento
eram
convenientes para você
Qualidade humana
Esforço para construir boas imagens
compromisso de trabalho
Contexto cultural
Sistema salarial
Iniquidade de gênero’
equipamento de laboratório sofisticado
acesso a revistas internacionais
Tipos de artigos
Barreira do idioma
Capacidade de resposta
Garantia
Empatia
Tangíveis
Confiabilidade
Universidade
Orientação
Número de pesquisadores
Número
de
pesquisas
apoiando
funcionários
Orçamento
Número de manuscritos
Número de artigos
Número de pesquisas reconhecidas

Número de contratos
Número de prêmios
Descrição de dissertações de doutorado
Projetos de produtividade
Artigos de produtividade internacional
Ranking de programas de doutoramento

Portfólio
Internacional
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
SHEKARCHIZADEH,
A. et al (2011)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
GAUS, N. et al (2016)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
BARNES, B. R.
(2007)
CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)

CHU NG, Y. (2000)
CHU NG, Y. (2000)
KÄPYLÄ, J. et al
(2010)
KÄPYLÄ, J. et al
(2010)
KÄPYLÄ, J. et al
(2010)
MUSI-LECHUGA, B.

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa
28 - equipar laboratórios
9 - manutenção das instalações físicas
10, 29- acessibilidade
27 - implementação de proventos.
28 - equipar laboratórios
38 - informações em outros idiomas
3 - banco de dados das pesquisas; 19 registro de produção científica; 21 número de pesquisas em andamento.
-
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Indicador nos artigos
em Psicologia com Prêmio de Qualidade
com maiores recordes de produtividade
Web of Science
Classificação dos periódicos incluídos no
Journal Citation Reports baseados no
número de artigos publicados por
programas da faculdadePhD em Psicologia
com menção de qualidade
número de artigos publicados por
professores que participam de programas
de doutoramento em Psicologia com
prêmio de qualidade em revistas incluídas
no Jornal Citation Reports

Portfólio
Internacional
et al (2011)

Indicadores similares constantes no
modelo da pesquisa

MUSI-LECHUGA, B.
et al (2011)

-

MUSI-LECHUGA, B.
et al (2011)

-
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Apêndice G – Cotejamento entre os indicadores da literatura do PBN com os
indicadores construídos – quadro completo
Indicador nos artigos
Infraestrutura/administração – Sala de aula

Infraestrutura/administração
paraDocente

–

Sala

de

Trabalho

Infraestrutura/administração – Condições para Pesquisa

Infraestrutura/administração
–
Biblioteca
Infraestrutura/administração – Centro

no

Infraestrutura/administração – Salas de Estudos

Infraestrutura/administração
docentes

–

Disponibilidade

dos

Infraestrutura/administração – Periódicosda Área do
Curso
Infraestrutura/administração – Apoio

Infraestrutura/administração – Secretaria

Infraestrutura/administração – Auditório

Infraestrutura/administração – Salas de reuniões

Infraestrutura/administração
correspondência

–

Espaço

físico

para

Infraestrutura/administração
comunicação em geral

–

Espaço

físico

para

Infraestrutura/administração – Higiene e limpeza

Sistema de informação – sistema de apoio de informação
externa
Sistema de informação – banco de informações sobre
novas linhas de pesquisa

Sistema de informação – página dos docentes

Portfólio
Nacional
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Indicadores do modelo
9 - manutenção das instalações
físicas; 10, 29– acessibilidade; 28
- equipar laboratórios.
-

-

-

-

25 - cômputo na carga horária do
professor.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 - banco de dados das pesquisas;
19 - registro de produção
científica; 21 - número de
pesquisas em andamento.
-
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Indicador nos artigos
Sistema de informação – banco de cadastros de empresas

Sistema de informação – congressos e chamada de
periódicos

Portfólio
Nacional
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Sistema de informação – sistema de apoio interno

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Sistema de informação – secretaria do programa
automatizada

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Sistema de informação – avaliação de disciplina

Sistema de informação – integração com instâncias
correlatas
Sistema de informação – cadastro do discente

Sistema de informação – perfil do evento

Sistema de informação – Avaliação e acompanhamento
contínuo do programa

Sistema de informação – Sistema contínuo de avaliação e
interna

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Sistema de informação – Sistema contínuo de avaliação
ante os critérios da CAPES

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Coordenação – relação entre coordenação x órgão
regulamentador

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Coordenação – Informações atualizadas na CAPES

Indicadores do modelo
-

7 - operacionalização; 8 publicação de editais de fomento
financeiro; 11 - divulgação dos
editais pela ASCOM; 12 divulgação dos editais na página
da DIRPPG - internet;
48 - disponibilização de agenda de
reuniões; 49 - disponibilização de
horários de atendimento; 50 disponibilização de TA para
auxiliar;
51
organizar
substituição com antecedência.
-

-

-

-

-

22 – comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
22 – comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
22 – comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
-

-
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Indicador nos artigos

Coordenação – Convida representantes da área para
debate/mesa redonda

Coordenação – Facilidade de acesso à coordenação

Coordenação – Relação entre coordenação x docente

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Coordenação – Relação coordenação x discentes

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Coordenação – Eventos de integração entre discentes e
docentes

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Coordenação – Coordenação presente

Coordenação – Gerenciamento

Coordenação – Potencializar o coletivo

Coordenação – Divulga resultados do programa

Coordenação – Avaliação interna do programa

Coordenação – Desempenho dos docentes com critérios
estabelecidos pela CAPES
Coordenação – Planeja ações em função dos critérios de
avaliação
Coordenação – Subsidia atualização e disseminação de

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Indicadores do modelo

4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto
sensu;
13
compartilhamento
de
conhecimentos; 14 - parceiras
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 40 - convênios com
instituições externas; 41 - semana
acadêmica
com
outras
instituições.
48 - disponibilização de agenda de
reuniões; 49 - disponibilização de
horários de atendimento;
20 - encontros com a diretoria e
coordenações; 30 - eventos e
encontros; 31- reivindicações dos
alunos;
32 - questionário de pesquisa de
opinião; 33 - reunião para
divulgar
resultados;
34
calendário de visitações; 35 –
visitas aos cursos de graduação.
41 - semana acadêmica com
outras instituições;
20 - encontros com a diretoria e
coordenações; 30 - eventos e
encontros; 31- reivindicações dos
alunos; 48 - disponibilização de
agenda de reuniões; 49 disponibilização de horários de
atendimento;
-

-

-

22 – comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
-

-

-
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Indicador nos artigos
conhecimentos dos docentes
Coordenação – Curso de atualização dos docentes

Coordenação – Pontuação CAPES superior

Reconhecimento

Coordenação – Premiação interna de artigo produzido e
publicado pelos discentes
Coordenação – Bolsa ao discente – publicação

Coordenação – Bolsa ao discente – disponibilidade de
tempo
Coordenação – Bolsa ao discente – conceito nas
disciplinas cursadas
Pessoal de apoio – Bolsistas para apoiar nas questões
burocráticas
Pessoal de apoio –capacitação

Pessoal de apoio –treinamento aos funcionários

Pessoal de apoio – curso para utilização da coleta

Pessoal de apoio –cursos aos docentes

Pessoal de apoio – corrigir português e tradução para
língua inglesa
Pessoal de apoio – recursos disponíveis

Pessoal de apoio – serviço de WEB

Pessoal de apoio – serviço de WEB Ensino

Pessoal de apoio – manutenção página na WEB

Pessoal de apoio – acesso a dissertações

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Indicadores do modelo

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação.
-

-

-

2 - alunos com bolsa para
pesquisa
2 - alunos com bolsa para
pesquisa; 17 - indicação de
discente; 18 - seleção de alunos;
2 - alunos com bolsa para
pesquisa
-

44 - capacitação dos TAs.

-

-

5 - workshops de informações; 6 capacitação.
-

-

11 - divulgação dos editais pela
ASCOM; 12 - divulgação dos
editais na página da DIRPPG –
internet; 39 - publicações de
editais de intercâmbio com
ASCOM.
-

-

-
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Indicador nos artigos

Credenciamento – Definir critérios segundo a CAPES de
credenciamento de docentes – número mínimo de
docentes
Credenciamento –vínculo com a instituição mantenedora

Credenciamento – atuar em até 2 PPGC

Credenciamento – atuação,
compatível com o PPGC

pesquisa,

docência

Credenciamento – número médio de pontos ao ano

Credenciamento – alcançar 40 pontos no triênio

Credenciamento – ser doutor e atuar em áreas
consistentes e coerentes com as linhas de pesquisa do
programa
Credenciamento – ter doutorado e atuar como
profissional
Credenciamento – compatibilidade do corpo docente em
relação ao perfil do programa x dependência de membros
externos
Docentes – experiência de disciplina na pós

Docentes – experiência palestras

Docentes – orientações dissertação

Docentes – experiência profissional consultoria

Docentes – apresentação de artigos em congressos
nacionais
Docentes – apresentação de artigos em congressos
internacionais
Docentes – socialização interna de conhecimentos
relativos às ciências contábeis
Docentes – socialização de conhecimentos entre os
docentes

Docentes – socialização externa de conhecimento
voluntariado

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Indicadores do modelo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto sensu;5 - workshops de
informações; 6 – capacitação;
4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto
sensu;
13
-
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Indicador nos artigos

Docentes – socialização externa de conhecimento –
disseminar socialmente a importância da contabilidade
Docentes – sistematização de conhecimentos relativos à
ciências contábeis ou na área de atuação
Docentes – Conhecimento produzido é relevante para o
desenvolvimento do programa
Docentes – reflexão e análise crítica entre referencial
teórico e experiência prática no corpo docente
Docentes – promoção do desenvolvimento das ciências
contábeis
Docentes
–
transmissão
de
conhecimentos
contextualizados, históricos e críticos e sua análise
Docentes – atualização (teórica, didática)

Portfólio
Nacional

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Docentes – formação complementar, cursos (línguas,
práticas em computador)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Docentes – instituição de formação

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Docentes – corpo docente com formação diversificada na
área de conhecimento

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Docentes – compreensão acadêmica do método científico
e das maneiras de produzir o conhecimento

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Docentes – trajetória docente

Docentes – revalidação de títulos do exterior

Docentes – corpo docente composto por docentes
permanente, colaboradores e visitantes
Docentes – comprometimento dos docentes ante as vagas
ofertadas
Docentes – oferta anual de 1 disciplina

Indicadores do modelo
compartilhamento
de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 15 - ampliação dos
convênios; 16 - estágios de pósdoutorado.
-

-

-

-

-

-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
-

-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos
Docentes – oferta anual de 2 disciplinas

Docentes – ministrar a mesma disciplina a cada dois anos

Docentes – tempo médio de titulação

Docentes – disciplinas ministradas na graduação

Docentes – orientações na graduação

Docentes – Bolsas de pesquisa CNPQ

Docentes – bolsas de pesquisa CAPES

Docentes – bolsa de pesquisa PIBC/iniciação científica

Docentes – outras bolsas (monitora, RHAE...)

Docentes – convites de outras instituições para proferir
palestras, participar de comissões de bancas
examinadoras
Docentes – convite para participar de bancas externas (M
e D)
Docentes – publicação em periódicos internacionais,
nacionais, livros e capítulos de livros
Docentes – premiações

Docentes – grupo de pesquisa registrado no CNPq

Docentes – existir relação de orientandos por orientador
desde o ingresso
Docentes – horário de atendimento ao corpo discente

Ensino – plano de ensino da disciplina na secretaria

Ensino – plano de ensino da disciplina ementas das
disciplinas
Ensino – bibliografia das disciplinas

Portfólio
Nacional
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Indicadores do modelo
-

-

-

-

-

1 - professor
produtividade;

com

bolsa

1 - professor
produtividade;

com

bolsa

1 - professor
produtividade;

com

bolsa

1 - professor
produtividade;

com

bolsa

-

-

-

-

19 - registro de produção
científica; 20 - encontros com a
diretoria e coordenações; 21 número
de
pesquisas
em
andamento.
-

48 - disponibilização de agenda de
reuniões; 49 - disponibilização de
horários de atendimento;
-

-

-
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Indicador nos artigos

Ensino – balanceamento entre as disciplinas ofertadas e
as linhas de pesquisa
Ensino – interação entre as linhas ofertadas/projetos do
docente/linha de pesquisa dos docentes/linha de pesquisa
do curso
Ensino – correlação entre as disciplinas do programa

Ensino – corpo docente capaz de sustentar linhas de
pesquisa
Ensino – contemplar 360 horas aulas ou atividades
complementares
Ensino – orientandos na graduação na mesma linha de
pesquisa do mestrado
Ensino – eventos que integrem discentes do mestrado e
da graduação

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Ensino – organização de evento com participação de
docentes, discentes e graduação

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Ensino – palestras e seminários

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Ensino – discentes do mestrado apresentem suas
pesquisas/trabalhos aos alunos da graduação

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Ensino – disciplinas que incentivem que os discentes
busquem artigos relacionados
Ensino – qualificação dos discentes para pesquisa
científica
Ensino –preparação dos discentes para o ensino superior

Ensino – apresentação de casos práticos e reais em sala
de aula
Ensino –pequeno número de alunos por disciplina

Ensino – obtenção de trabalhos sobre o tema e partes da
dissertação
Ensino – participação de membros externos na
composição das bancas
Ensino – bancas designadas pela coordenação do

Indicadores do modelo

-

-

-

-

-

-

25 - semana da pós-graduação; 40
-convênios
com
instituições
externas; 41 - semana acadêmica
com outras instituições;
25 - semana da pós-graduação; 40
-convênios
com
instituições
externas; 41 - semana acadêmica
com outras instituições;
25 - semana da pós-graduação; 40
-convênios
com
instituições
externas; 41 - semana acadêmica
com outras instituições;
-

-

17 - indicação de discentes; 18 seleção de alunos.
-

-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos
programa
Ensino – defesa prévia das dissertações

Pesquisa – ampliação dos recursos para financiar
pesquisas sócio-aplicadas
Pesquisa – professores
importantes

participam de congressos

Pesquisa – livros das dissertações ou com tópicos das
dissertações
Pesquisa – produção de conhecimento relativos às
ciências contábeis
Pesquisa – publicação de pesquisas que contribuem para
a nossa sociedade
Pesquisa – observar as normas técnicas

Pesquisa – guardar o devido respeito à autoria

Pesquisa – trabalhos em conjuntos com docentes de
outras instituições (artigo)

Pesquisa – publicações de textos acadêmicos em
parcerias entre discentes e docentes
Pesquisa – comunicar os resultados das pesquisas em
eventos e congressos
Pesquisa – publicar em periódicos qualificados

Pesquisa – estruturação de
diferenciadas na área contábil

linhas

de

pesquisas

Pesquisa – pesquisas dos docentes formalizadas e em
consonância com sua linha de pesquisa
Pesquisa – grupos de professores com interesses comuns

Pesquisa – grupos de pesquisa para cada um das linhas de
pesquisa

Pesquisa – orientação apenas dentro das linhas de
pesquisa

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al

Indicadores do modelo

-

-

-

-

-

-

-

-

4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto
sensu;
13
compartilhamento
de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência.
-

-

-

-

-

-

19- Registro de Produção
Científica; 20 - Encontros com a
diretoria e coordenações; 21Número de pesquisas
em
andamento.
-
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Indicador nos artigos

Pesquisa – desenvolvimento de pesquisa conjunta com
orientadores e orientandos
Pesquisa – linha de pesquisa definida pelo programa

Pesquisa – projetos coerentes com especificações de
docentes, área linha e formação pretendida
Pesquisa – participação dos discentes em trabalhos em
grupo
Pesquisa – participação dos alunos em grupos de
pesquisa
Pesquisa – projetos de pesquisa e extensão com
envolvimento de alunos
Pesquisa – equipes de trabalho

Pesquisa – pesquisa em parceria com discentes e
docentes
Pesquisa – discentes dedicados ao programa

Pesquisa – identificar oportunidade para aperfeiçoar a
contabilidade
Pesquisa – publicações pontuados
orientadores conjuntamente (nacional)

de

alunos

e

Pesquisa – publicações pontuados de
orientadores conjuntamente (internacional)

alunos

e

Pesquisa – discentes autores

Pesquisa – publicação com alunos da graduação

Pesquisa – equilibra a proporção entre discentes com
dedicação exclusiva e vínculos empregatícios
Extensão – convênios/parcerias com empresas

Extensão – projetos de pesquisa e extensão com
envolvimento dos alunos
Extensão – obtenção de recursos financeiros junto às

Portfólio
Nacional
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Indicadores do modelo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
-

-

230

Indicador nos artigos
empresas
Extensão – visitar as empresas para verificar a
operacionalização da teoria recebida
Extensão – parcerias com instituições de ensino

Extensão – divulgação do mestrado na região

Extensão – intercâmbio com área contábil

Extensão – elaboração de artigos, consultorias com
docentes de outras instituições
Extensão – contatos com os programas da área

Extensão – propiciar a vinda de um coordenador da área
(avaliador da CAPES)
Extensão – divulgar o mestrado na comunidade científica

Extensão – convênio de cooperação no âmbito nacional

Extensão – produção técnica e tecnológica

Extensão – realização de palestras com profissionais
renomados
Extensão – pesquisas e atividades de extensão que
ajudem a sociedade
Extensão – editoração científica de revista ISSN

Relação com ambiente externo – projeto na linha de
pesquisa do curso
Relação com ambiente externo – projeto estruturado e
articulado
Relação com ambiente externo – classificação do
candidato na Anpad
Relação com ambiente externo – classificação do
candidato na prova específica
Relação com ambiente externo – publicação pontuada na
CAPES no último ano
Relação com ambiente externo – discentes que atuam

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,

Indicadores do modelo

-

15 - ampliação dos convênios;40 convênios
com
instituições
externas;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos
como docentes
Relação com ambiente externo – discente que objetiva
aplicar os conhecimentos teóricos no PPGC
Relação com ambiente externo – frequentar disciplina do
possível orientador como aluno especial e publicar artigo
em conjunto
Relação com ambiente externo – discente como aluno
especial para avaliar seu perfil e desempenho
Relação com ambiente externo – domínio do aluno na
língua inglesa
Relação com ambiente externo – alunos titulados

Relação com ambiente externo – regularidade de
ingressos de alunos e número de vagas
Relação com ambiente externo – participação dos
docentes em comissões editorias ou como referees e
avaliadores
Relação com ambiente externo – participação em órgãos
avaliadores
Relação com ambiente externo – participação dos
docentes como voluntário em cargos políticos
Relação com ambiente externo – representação em
cargos políticos e comitês de avaliação
Ser bem conceituado – reconhecido nacionalmente

Ser bem conceituado – reconhecido internacionalmente

Marca

Inserção social – cooperação entre programas com níveis
de consolidação diferentes

Inserção social – formar pessoas qualificadas para
desenvolvimento cultural
Inserção social – formar pessoas que contribuem para
aprimoramento da gestão pública ou redução da dívida
social
Inserção social – formar docentes que atuam em regiões
carentes de mestre e doutores.

Portfólio
Nacional
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2008)

Indicadores do modelo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto
sensu;
13
compartilhamento
de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência.
-

-

-
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Indicador nos artigos
Proposta do programa – áreas de concentração, linhas de
pesquisa e projetos em andamento (pesquisa,
desenvolvimento e extensão)
Proposta do programa – coerência, consistência e
abrangência da estrutura curricular
Proposta do programa – infraestrutura para ensino,
pesquisa e extensão
Proposta do programa – atividades inovadoras e
diferenciadas de formação de docentes
Corpo docente – 15% - formação dos docentes
permanentes

Corpo docente – 25% - adequação da dimensão,
composição e dedicação dos docentes permanentes.
Corpo docente – 20% perfil do corpo permanente em
relação à proposta do programa
Corpo docente – 10% - atividade docente permanente na
pós-graduação
Corpo docente – 10% - atividade docente na graduação

Corpo docente – 20% atividade permanente na graduação

Corpo discente, teses e dissertações – 20% percentual de
defesas mestrado/doutorado em relação ao corpo docente
permanente
Corpo discente, teses e dissertações – 15% adequação e
compatibilidade da relação orientador/discente
Corpo discente, teses e dissertações – 10% participação
de discentes autores da pós-graduação e graduação
Corpo discente, teses e dissertações – 20% dissertações e
teses vinculadas a publicações
Corpo discente, teses e dissertações – 20% qualidade das
teses e dissertações
Corpo discente, teses e dissertações – 15% tempo médio
de titulação de mestres e doutores
Corpo discente, teses e dissertações – 50% publicações
qualificadas do programa por docente permanente
Corpo discente, teses e dissertações – 20% distribuição

Portfólio
Nacional
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)

MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,

Indicadores do modelo
-

-

9 - manutenção das instalações
físicas; 10, 29– acessibilidade; 28
- equipar laboratórios.
-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado;
20 - cômputo na carga horária do
professor; 21 - implementação de
proventos.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos
de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente
Corpo discente, teses e dissertações – 15% produção
técnica e tecnológica.

Corpo discente, teses e dissertações – 15% produção de
alto impacto
Impacto social – 60% inserção e impacto regional e/ou
nacional do programa

Impacto social – 30% integração e cooperação com
outros programas
Impacto social – 10% visibilidade ou transparência do
programa
Proposta do programa – áreas de concentração, linhas de
pesquisa e projetos em andamento (pesquisa,
desenvolvimento e extensão)
Proposta do programa – coerência, consistência e
abrangência da estrutura curricular
Proposta do programa – infraestrutura para ensino,
pesquisa e extensão
Proposta do programa – atividades inovadoras e
diferenciadas de formação de docentes
Corpo docente
permanentes

–

15%

formação

dos

docentes

Corpo docente – 25% adequação da dimensão,
composição e dedicação dos docentes permanentes.
Corpo docente – 20% perfil do corpo permanente em
relação à proposta do programa
Corpo docente – 10% atividade docente permanente na
pós-graduação
Corpo docente – 10% atividade docente permanente na
graduação
Corpo docente – 20% participação dos docentes em

Portfólio
Nacional
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)

MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)

MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009a)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)

MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,

Indicadores do modelo

1 - professores com bolsa
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
-

15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto sensu
-

-

-

9 - manutenção das instalações
físicas; 10, 29– acessibilidade; 28
- equipar laboratórios.
-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado;
20 - cômputo na carga horária do
professor; 21 - implementação de
proventos.
-

-

-

-

234

Indicador nos artigos
pesquisa e desenvolvimento de projetos
Corpo discente, teses e dissertações – 20% percentual de
defesas mestrado/doutorado em relação ao corpo docente
permanente
Corpo discente, teses e dissertações – 15% adequação e
compatibilidade da relação orientador/discente
Corpo discente, teses e dissertações – 10% participação
de discentes autores da pós-graduação e graduação
Corpo discente, teses e dissertações – 20% dissertações e
teses vinculadas a publicações

Corpo discente, teses e dissertações – 20% qualidade das
teses e dissertações
Corpo discente, teses e dissertações – 15% tempo médio
de titulação de mestres e doutores
Produção intelectual – 50% publicações qualificadas do
programa por docente permanente
Produção intelectual – 20% distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente permanente
Produção intelectual – 15% produção técnica e
tecnológica.
Produção intelectual – 15% produção de alto impacto

Impacto social – 60% inserção e impacto regional e/ou
nacional do programa

Impacto social – 30% integração e cooperação com
outros programas
Impacto social – 10% visibilidade ou transparência do
programa
Evolução do Número de Programas Estrito Senso em
Administração por Nível de Curso -Brasil 1998-2011.
Taxa de Crescimento dos Programas Estrito Senso em
Administração por Nível de Cursoentre 1998 e 2011.
Participação Relativa dos Níveis de Pós-graduação
Estrito Senso em Administração – Brasil2000, 2003,
2006, 2009 e 2011.
Distribuição Percentual do Número de Programas de Pós-

Portfólio
Nacional
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)

MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)

MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
MACCARI,
E. A. et al
(2009b)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.

Indicadores do modelo

-

-

-

1 - professores com bolsa
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
-

-

-

-

-

-

15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto sensu
-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos
graduação Estrito Senso emAdministração, Segundo as
Regiões – Brasil 1998 e 2011.
Evolução dos Programas Estrito Senso em Administração
por Categoria Administrativa daIES – Brasil 1998-2011.
Distribuição Percentual dos Programas de Pós-graduação
Estrito Senso em Administração aoFinal do Triênio de
Avaliação (2000, 2003, 2006, 2009, 2011), por Regiões,
segundo a CategoriaAdministrativa da IES
Distribuição da Pós-graduação Estrito Senso em
Administração ao Final do Triênio deAvaliação (2000,
2003, 2006, 2009, 2011) por Regiões, por Conceito
CAPES, segundo CategoriaAdministrativa IES – Brasil
Percentuais de Matrículas da Pós-graduação Estrito
Senso em Administração ao Final dosTriênios de
Avaliação (2000, 2003, 2006, 2009, 2011) por Região no
Brasil
Evolução de Matriculas por Modalidade de Curso.

Número de Titulados da Pós-graduação Estrito Senso em
Administração ao Final dos Triêniosde Avaliação (2000,
2003, 2006, 2009, 2011) por Modalidade de Curso –
Brasil
Distribuição Percentual dos Titulados da Pós-graduação
Estrito Senso em Administração porModalidade de
Curso, Segundo a Categoria Administrativa da IES –
Brasil 2011
Evolução do Número de Docentes de Pós-graduação
Estrito Senso em AdministraçãoSegundo Categoria
Administrativa.
Distribuição Percentual do Número de Docentes de Pósgraduação Estrito Senso emAdministração por Região –
Brasil 2000 e 2011
Formação do corpo docente – instituição de formação

Docentes – experiência

Docentes – transmissão de conhecimentos

Docentes – formação

Portfólio
Nacional
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)

Indicadores do modelo

-

-

CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)

-

CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)

-

CIRANI,
B. S. et
(2012)
CIRANI,
B. S. et
(2012)

C.
al

-

C.
al

-

CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)

-

CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
CIRANI, C.
B. S. et al
(2012)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)

-

IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)

-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado;
-

-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado;
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Indicador nos artigos
Docentes – dedicação

Docentes – reconhecimento

Docentes - disponibilidade

Proposta do programa

Corpo docente

Corpo discente, teses e dissertações

Produção intelectual

Portfólio
Nacional
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)
IGARASHI,
D. C. C. et al
(2007)
SOARES, S.
V.
et
al
(2013)
SOARES, S.
V.
et
al
(2013)
SOARES, S.
V.
et
al
(2013)
SOARES, S.
V.
et
al
(2013)

Inserção Social

SOARES, S.
V.
et
al
(2013)

Pontuação da CAPES por estrato dos periódicos

SOARES, S.
V.
et
al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)

Proposta do programa – 50% coerência, consistência,
abrangência áreas de concentração, linhas de pesquisa,
projetos e andamento e proposta curricular
Proposta do programa – 30% planejamento
contemplando os desafios internacionais, formação de
seus alunos, metas quanto à inserção social, egressos
Proposta do programa – 20% infraestrutura para ensino,
pesquisa e extensão
Corpo docente – 15% perfil e experiência alinhada à
proposta do programa; diversificação de formação.
Proporção de docentes oriundos de uma mesmo PPG;
experiência na condução de projetos de pesquisa (ao
menos 1 projeto no triênio)
Corpo docente – 30% adequação da dimensão (acad +
prof); adequação da dimensão (Acad + acad); oscilação
do corpo docente; percentual de docentes permanentes.
Corpo docente – 30% distribuição das atividades de
pesquisa e de formação entre os docentes do programa

Corpo docente – 10% contribuição dos docentes para

MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)

MACCARI,

Indicadores do modelo
-

20 - cômputo na carga horária
professor; 21 - implementação
proventos.
20 - cômputo na carga horária
professor; 21 - implementação
proventos.
-

do
de
do
de

-

-

1 - professores com bolsa
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
-

-

-

9 - manutenção das instalações
físicas; 10, 29– acessibilidade; 28
- equipar laboratórios.
-

20 - cômputo na carga horária do
professor; 21 - implementação de
proventos.
1 - professores com bolsa
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
1 - professores com bolsa
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Indicador nos artigos
atividades de ensino e/ou pesquisa na graduação

Portfólio
Nacional
E. A. et al
(2014)

Corpo docente – 15% participação dos docentes em
eventos alinhados á sua área de atuação (mínimo 1
evento no triênio)

MACCARI,
E. A. et al
(2014)

Corpo discente, teses e dissertações – 10% - % de defesas
mestrado em relação ao total de mestrandos; % de defesa
doutorado em relação ao total de doutorandos; proporção
de permanentes com 2 ou mais defesas no triênio (para
PPGs com M e D foi calculada a média)
Corpo discente, teses e dissertações – 20% distribuição
das orientações em relação aos docentes do programa

MACCARI,
E. A. et al
(2014)

Corpo discente, teses e dissertações – 50% qualidade das
T e D % examinadores externos; qualidade das T e D %
trabalhos vinculados ás linhas de pesquisa (bases no
resumo); qualidade das T e D % discentes autores
Doutorado (periódico/livro)
Corpo discente, teses e dissertações – 10% eficiência do
programa na formação de mestres (TMT); eficiência do
programa na formação de doutores (TMT)
Corpo discente, teses e dissertações – 10% % discentes e
egressos com publicação em eventos
Produção intelectual – 50% publicações qualificadas do
programa por docente permanente
Produção intelectual – 35% distribuição de publicações
qualificadas em relação ao corpo docente permanente
Produção intelectual – 15% produção técnica e
tecnológica (qualitativa pelo documento de área).
Produção intelectual – 15% produção técnica/tecnológica
(10 produtos/atividades) (quantitativa pelo relatório da
avaliação trienal)
Inserção social – 50% inserção e impacto regional e/ou
nacional do programa (educacional, social, cultural e
tecnológico)

Impacto social – 30% integração e cooperação com
outros programas
Impacto social – 10% visibilidade ou transparência do
programa
Gestão estratégica – definição da missão

Indicadores do modelo
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
1 - professores com bolsa
produtividade; 2 - alunos com
bolsa para pesquisa; 3 - banco de
dados das pesquisas; 4 - pesquisas
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
-

MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)

-

MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)

-

MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2014)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)

-

-

-

-

-

-

15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
4 - pesquisas similares entre
programas de pós-graduação
stricto sensu
-

-
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Indicador nos artigos
Gestão estratégica – missão apropriada

Gestão estratégica – missão e os estudantes

Gestão estratégica – contínuo aprimoramento dos
objetivos
Gestão estratégica – estratégia de financiamento

Participantes do processo de avaliação – seleção de
alunos
Participantes do processo de avaliação – formação dos
alunos
Participantes do processo de avaliação – suporte aos
alunos

Participantes do processo de avaliação – número
suficiente de professores
Participantes do processo de avaliação – qualificação dos
professores

Portfólio
Nacional
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)

MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)

Participantes do processo de avaliação – Administração e
suporte aos professores

MACCARI,
E. A. et al
(2013)

Participantes do processo de avaliação – professores,
equipes de suporte e suas responsabilidades

MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)

Participantes
do
processo
responsabilidades dos professores

de

avaliação

–

Participantes do processo de avaliação – responsabilidade
dos alunos
Garantia da qualidade na aprendizagem – gestão da grade
curricular
Garantia da qualidade na aprendizagem – metas de
aprendizagem para a graduação

Indicadores do modelo
-

-

-

-

17 - indicação de discentes; 18 seleção de alunos.
2 - alunos com bolsa para
pesquisa;
32 - questionário de pesquisa de
opinião; 33 - reunião para
divulgar
resultados;
34
calendário de visitações; 35 –
visitas aos cursos de graduação.
20 - cômputo na carga horária do
professor; 21 - implementação de
proventos.
5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado;
20 - encontros com a diretoria e
coordenações; 30 - eventos e
encontros; 31- reivindicações dos
alunos; 48 - disponibilização de
agenda de reuniões; 49 disponibilização de horários de
atendimento;
50 - disponibilização de TA para
auxiliar;
51
organizar
substituição com antecedência;
-

-

-

-
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Indicador nos artigos
Garantia da qualidade na aprendizagem – nível de
dedicação para o aluno de graduação
Garantia da qualidade na aprendizagem – objetivos de
aprendizagem para o mestrado em administração geral
Garantia da qualidade na aprendizagem – objetivos de
aprendizagem para os mestrados em administração de
áreas específicas
Garantia da qualidade na aprendizagem – exigências do
programa de mestrado
Garantia da qualidade na aprendizagem – objetivos do
programa de doutorado
Credenciamento recomendação – necessidade e valor do
credenciamento
Docentes – contratação de docentes

Docentes – fluxo de docentes

Docentes – equilíbrio das atividades

Discentes/egressos – influência do sistema na formação,
tempo médio de titulação
Discentes/egressos – acompanhamento do egresso

Inserção social – ações para melhorar a inserção social

Portfólio
Nacional
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)
MACCARI,
E. A. et al
(2013)

Avaliação pelos discentes – disciplina

FISCHER, T.
et al (2008)

Avaliação pelos discentes – sequência de ensino

FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)

Avaliação pelos discentes – reunião com a coordenação
ou comunicação dos alunos após reunião entre eles

Avaliação pelos discentes – história de vida de alunos
Avaliação pelos discentes – avaliação geral do curso

FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)

Indicadores do modelo
17 - indicação de discente; 18 seleção de alunos.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;
22 - comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
23 - emissão de relatórios de
avaliação; 33 - reunião para
divulgar resultados; 47 - emissão
de relatórios de avaliação.
22 - comissão de avaliação; 23 emissão
de
relatórios
de
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Indicador nos artigos

CAPES/MEC – avaliação de cursos novos
CAPES/MEC – acompanhamento anual e avaliação
trienal
Docentes – feedback do processo de ensino
Docentes – jornadas de integração curricular
Docentes – reuniões

Sociedade
em
geral
–
Feedbackdasorganizaçõesreceptoras
dosestudantes
naResidência Social
Sociedade em geral – Avaliaçãodeefetividade do
cursojunto às organizaçõesde trabalho dosestudantes
Sociedade
em
geral
Feedback
da
equipeCIAGS/UFBA(coordenação,secretaria,professores,
tutores )
Sociedade em geral – Feedbackdosmembros doConselho
do CIAGS edos parceiros efinanciadores doPrograma
Sociedade em geral – Verificaçãodalegitimidade
doPrograma/cursos
Credenciamento – possui credenciamento com
associações da área
Certificação – possui certificação do conselho da área
Tradição – atuante no mercado acima de 50 anos
Tradição – atuante no mercado de 30 a 49 anos
Tradição – atuante no mercado de 10 a 29 anos
Tradição – atuante no mercado de 0 a 9 anos
Índice H - o número de artigospublicados e o número de
citações recebidas pelo pesquisador,
pelo periódico ou pelo grupo de pesquisa
Estratos de classificação da CAPES

Perspectiva financeira – solicitar abatimentos, descontos
e condições especiais de pagamento
Perspectiva financeira – diminuir os custos com locações
de equipamentos, reavaliar as planilhas de custos de cada
cursos
Perspectiva financeira – reduzir a inadimplência

Portfólio
Nacional

FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)

FISCHER, T.
et al (2008)

Indicadores do modelo
avaliação; 32 - questionário de
pesquisa de opinião; 33 - reunião
para divulgar resultados; 46 comissão de avaliação; 47 emissão
de
relatórios
de
avaliação.
20 - encontros com a diretoria e
coordenações;24 - reuniões com
grupos de pesquisa; 30 - eventos e
encontros; 33 - reunião para
divulgar resultados; 36 - reunião
com a Secretaria da Ciência e
Tecnologia; 45 - reuniões de TAs;
-

FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)

-

FISCHER, T.
et al (2008)
FISCHER, T.
et al (2008)
MAZON, G.
et al (2010)
MAZON, G.
et al (2010)
MAZON, G.
et al (2010)
MAZON, G.
et al (2010)
MAZON, G.
et al (2010)
MAZON, G.
et al (2010)
WOOD JR,
T.
et
al
(2015)
AIRES, R. F.
F.
et
al
(2014)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)

-

LIMA, M. P.

-

-

-

-

-
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Indicador nos artigos

Perspectiva do cliente – agregação de conhecimento
Perspectiva do cliente – melhoria contínua no corpo
docente dos cursos
Perspectiva do cliente – atualização dos projetos dos
cursos com a participação das empresas e entidades do
meio
Perspectiva do cliente – melhoria nos ganhos (após a
conclusão do curso)
Perspectiva do cliente – inserção no mercado de trabalho
especializado
Perspectiva do cliente – divulgação da instituição
Perspectivas dos processos internos – melhoria dos
processos de registros acadêmicos
Perspectivas dos processos internos – informatização dos
processos manuais
Perspectivas dos processos internos – integração com o
sistema da biblioteca para registro de alunos e senhas
Perspectivas dos processos internos – implantação dos
sistema on line de solicitação de documentos
Perspectivas dos processos internos – melhoria no prazo
de entrega dos diários de classe
Perspectivas dos processos internos – diário de classe on
line
Perspectiva de aprendizado – treinamentos para corpo
técnico-administrativo
Perspectiva de aprendizado – treinamentos sobre o plano
estratégico docente
Perspectiva de aprendizado – melhoria do clima
organizacional

Proposta do programa

Corpo docente

Corpo discente

Produção intelectual

Portfólio
Nacional
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)
LIMA, M. P.
et al (2011)

MACCARI,
E. A. et al
(2015)
MACCARI,
E. A. et al
(2015)

MACCARI,
E. A. et al
(2015)
MACCARI,
E. A. et al
(2015)

Indicadores do modelo

-

-

20 - encontros com a diretoria e
coordenações;24 - reuniões com
grupos de pesquisa; 30 - eventos e
encontros; 33 - reunião para
divulgar resultados; 45 - reuniões
de TAs;
-

5 - workshops de informações; 6 –
capacitação;
7
operacionalização; 8 - publicação
de editais de fomento financeiro;
13 - compartilhamento de
conhecimentos; 14 - parcerias
com
grupos/laboratórios
de
excelência; 16 - estágios de
doutorado; 20 - cômputo na carga
horária do professor; 21 implementação de proventos.
17 - indicação de discente; 18 seleção de alunos.
1 - professores
produtividade; 2 bolsa para pesquisa;
dados das pesquisas;

com bolsa
alunos com
3 - banco de
4 - pesquisas
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Indicador nos artigos

Inserção social

Portfólio
Nacional

MACCARI,
E. A. et al
(2015)

Indicadores do modelo
similares entre programas de pósgraduação stricto sensu
15 - ampliação dos convênios;36 reunião com a Secretaria da
Ciência e Tecnologia; 27 celebração de convênios com a
Secretaria
da
Ciência
e
Tecnologia; 40 - convênios com
instituições externas;

