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Missão do Projeto Métricas FAPESP:   
Ampliar a compreensão de questões relativas a indicadores e métricas para fins de 
desempenho acadêmico e comparações internacionais. Desenvolver competências e 
habilidades para identificar o contexto e as metodologias para a análise de 
indicadores de desempenho acadêmico por área de saber e de âmbito institucional.   
 
III Workshop Indicadores de desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas: 
O III Workshop tem por objetivo identificar os fatores que favorecem e inibem um 
melhor desempenho científico e, em seguida, discutir as metas almejadas pelas 
universidades estaduais paulistas para 2022.  Os fatores de excelência incluem, além 
da pesquisa e do ensino, o impacto econômico, a inclusão social e a sustentabilidade 
ambiental para efeito de comparações internacionais.  
 
Programa “Indicadores de desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas”:  
 
08h30 - 08h45 – Recepção dos participantes inscritos. 
 
08h45 - 09h00 – Abertura: Marcelo Knobel, Reitor Unicamp; Sandro Valentini, Reitor 
UNESP; Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Pró-Reitor USP, Jacques Marcovitch, 
Projeto Métricas FAPESP  
 
09h00 - 10h00 – USP, UNICAMP E UNESP: Horizonte 2022   

Marisa Beppu e Teresa Atvars, (Unicamp); Carlos Vergani e Helber Holland 
(UNESP); Aluísio Segurado e João Eduardo Ferreira (USP). 

 
10h00 - 11h00 – Cienciometria e métodos analíticos  

Solange Maria dos Santos (SciELO) e Rogério Mugnaini (USP); Sabine Righetti 
(RUF) e Estêvão Gamba (UNIFESP), Jacques Marcovitch e Justin Axel-Berg 
(USP)   

 
11h00 - 12h00 – Desempenho acadêmico e comparações internacionais  

Nina Ranieri (USP), José Augusto C. Guimarães (UNESP),  
Renato Pedrosa (Unicamp). 

 
12h00 -12h30 – Síntese e etapas seguintes.  
  
Local: CPV da UNICAMP  
Endereço: Av. Érico Veríssimo, 1251, Cidade Universitária, Campinas – SP  
Informações pelo site: http://metricas.usp.br/workshop/     
Informações complementares pelo e-mail: metricas.edu@usp.br   
Livro: http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/224 
 
 
 



I Fórum de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais 
Projeto FAPESP 2017/50046-8 

              Campinas, dia 14 março de 2019, quinta-feira, das 14:00 às 18:00 horas 
      v.130319 

 
I Fórum “Desempenho acadêmico e comparações internacionais” 
 
O I Fórum almeja estabelecer um espaço de diálogo e colaboração sobre métricas de 
desempenho no ensino superior entre universidades e em seguida com agências de 
fomento, governos, empresas, ONGs e a sociedade. Trata-se de articular parcerias 
para revisitar as métricas atuais e conceber novos indicadores, em especial os 
relativos ao impacto econômico, social e ambiental.   
 
Programa do I Fórum Desempenho acadêmico e comparações internacionais: 
 
13h45 - 14h00 – Recepção dos participantes inscritos. 
 
14h00 - 14h15 – Abertura: Marcelo Knobel, Reitor Unicamp; Sandro Valentini, Reitor 
UNESP; Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Pró-Reitor USP, Jacques Marcovitch, 
Projeto Métricas FAPESP  
 
14h15 - 15h15 – As universidades de pesquisa no Brasil e o Horizonte 2022 
 Sandra Goulart Almeida (UFMG), Soraya Smail (UNIFESP), Wanda A. M. Hoffmann 
(UFSCAR), Germano Rigacci Júnior (PUC/Campinas).  

   
15h15 – 15h45 Métricas de Impacto Social e Regional.  
Antônio Carlos Marques (USP), Cleópatra da Silva Planeta (UNESP), Fernando 
Hashimoto (Unicamp), José Gontijo (Unicamp), Guilherme Wolff Bueno (UNESP),  
 
15h45-16h00 intervalo  
 
16h00-16h45 O que a sociedade espera da Universidade? 
 Humberto Pereira (ANPEI), Mariluce de Souza Moura (UFBA)  
 Emilena Lorenzon (Centro Paula Souza)  
 
16h45 - 17h30 Desempenho acadêmico e comparações internaciona 
Dalmo Mandelli (UNABC) Leila Rodrigues (UFRJ), Nicolas Maillar (UFRGS),  
Rafael Farias (UFC), Renze Kolster (U.Twente).  
 
17h30 - 18h00 – Síntese, conclusões e recomendações do Fórum. 
 
  
Local: Instituto de Economia da UNICAMP  
Endereço: R. Pitágoras, 353 Cidade Universitária, Campinas – SP  
Confirmações: até 12 de março  via: https://goo.gl/forms/K1ScXUJS7Z5NP3H42 
Informações pelo site: http://metricas.usp.br/workshop/     
Informações complementares pelo e-mail:   metricas.edu@usp.br   
Livro: http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/224 
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Tema 1 – As universidades de pesquisa no Brasil e o horizonte 2022.  
 
Qual é o conhecimento existente sobre a mensuração do desempenho acadêmico nas 
universidades de pesquisa no Brasil? Quais têm sido as principais forças propulsoras e 
inibidoras relativas ao monitoramento da avaliação de desempenho acadêmico? Quais têm 
sido as principais forças propulsoras e inibidoras para um maior engajamento em 
comparações internacionais? Quais são as prioridades relativas à métricas de desempenho 
e comparações internacionais tendo por horizonte o ano de 2022? Quais indicadores 
contribuiriam para promover nas universidades uma cultura proativa e prospectiva?   
 
 
 
Tema 2 - Métricas amplamente aceitas e novos indicadores de 
desempenho acadêmico.  
 
Quais são as métricas amplamente aceitas nas universidades de pesquisa? Quais novas 
métricas deveriam ser priorizadas? Por que? Como proceder para o delineamento e 
implantação dessas novas métricas? Tendo por foco os impactos econômico, social e 
ambiental, quais métricas deveriam ser delineadas e adotadas?  Como criar um ambiente 
propício à formulação e implantação de novas métricas?  Como este ambiente poderia se 
estender às coalizações e alianças de universidades?   Quais os modelos de interação 
universidade-sociedade, e suas métricas, que devem ser pesquisados para promover sua 
ampla disseminação? 
 
  
 
Tema 3 - Desempenho acadêmico e comparações internacionais:                competências 
e colaboração.   
 
Quais são as competências consolidadas nas universidades de pesquisa no Brasil? Como 
engajar a comunidade universitária para uma expressiva elevação de 
desempenho acadêmico?  Qual é o potencial de colaboração entre as universidades 
de pesquisa para elevar o seu desempenho acadêmico e, consequentemente, a presença do 
Brasil nas comparações internacionais?  Como aprimorar a interação universidade-
sociedade?  
 
 


