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Resumo 

 

O caráter limitado e escasso dos recursos públicos e o aumento da demanda por serviços 

públicos mais eficientes, tem tornado necessário o planejamento da gestão de forma orientada 

a aperfeiçoar a utilização desses recursos, maximizando a utilização da força de trabalho, 

aprimorando o modus operandi e promovendo a otimização da gestão, com ética e 

transparência. Nesse sentido, os indicadores de desempenho representam uma importante 

ferramenta para que o gestor público seja capaz de identificar as fragilidades que precisam de 

melhorias, bem como prever os impactos das ações, fornecendo subsidio para o planejamento 

de práticas futuras. Neste contexto, verifica-se a importância do aprimoramento da gestão de 

Universidades Públicas, a fim de atender às demandas da sociedade de forma efetiva. Assim, 

tem-se como objeto de estudo da presente pesquisa a Universidade Federal do Rio Grande. O 

objetivo geral da pesquisa é construir um modelo de avaliação de desempenho que apoie a 

gestão das secretarias das Unidades Organizacionais da FURG, fundamentado na 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). Este estudo 

classifica-se como pesquisa aplicada, quanto aos propósitos da pesquisa, como descritiva e 

exploratória, quanto ao método, e como qualitativa e quantitativa, quanto à abordagem. Como 

técnicas de coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a diretora da 

unidade. Foram desenvolvidas as etapas da MCDA-C, resultando 45 EPAs, distribuídos em 9 

Áreas de Preocupação: (i) convívio; (ii) clareza; (iii) participação; (iv) controle de materiais e 

infraestrutura; (v) controle do orçamento; (vi) controle do ensino; (vii) autonomia; (viii) 

tecnologia e inovação; e (ix) consumo responsável. Foram construídos 90 descritores, 

considerados pela decisora relevantes para a avaliação de desempenho da gestão da unidade. 

A avaliação global do ICEAC resultou 56,16 pontos e 34 descritores apresentaram nível de 

desempenho comprometedor, para os quais foram propostos planos de ações de melhorias. A 

presente pesquisa contribuiu com a expansão de conhecimento na decisora a respeito do 

contexto mensurado, permitindo a identificação dos pontos fracos que precisam de melhorias, 

dando suporte ao planejamento estratégico da unidade.  

 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Gestão de Unidades Organizacionais; 
Universidade Pública; MCDA-C. 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

 

The limited and scarce nature of public resources while demand for more efficient public 

services increases has made it necessary to plan management in a way that optimizes the use 

of these resources, maximizing the use of the workforce, improving the modus operandi and 

promoting management optimization, with ethics and transparency. In this sense, performance 

indicators represent an important tool for the public manager to be able to identify the 

weaknesses that need improvement, as well as to predict the impacts of the actions, providing 

subsidy for the planning of future practices. In this context, the importance of improving the 

management of Public Universities is verified, in order to meet the demands of society in an 

effective way. Therefore, the object of study of this research is the Federal University of Rio 

Grande (FURG). The general objective of the research is to build a performance evaluation 

model that aids the management of the Organizational Units secretariats at FURG, based on 

the Constructivist Multicriteria Decision Aid (MCDA-C) Methodology. The proposal of the 

present research study is classified as an applied research, while the method is descriptive and 

exploratory. Regarding the approach, it is considered qualitative and quantitative. For data 

collection techniques, semi-structured interviews were conducted with the director of the unit. 

The MCDA-C stages were developed, resulting in 45 PEEs, distributed in 9 Areas of 

Concern: (i) conviviality; (ii) clarity; (iii) participation; (iv) control of materials and 

infrastructure; (v) control of the budget; (vi) control of teaching; (vii) autonomy; (viii) 

technology and innovation; and (ix) responsible consumption. 90 descriptors, considered 

relevant by the decision-maker in the evaluation of the performance of the unit management 

were constructed. The overall assessment of the ICEAC resulted in 56.16 points and 34 

descriptors presented compromising performance levels, for which improvement action plans 

were proposed. The present research contributed to the expansion of decision-maker’s 

knowledge regarding the measured context, allowing the identification of weaknesses that 

need improvement, supporting the strategic planning of the unit. 

 
Keywords: Performance Evaluation; Organizational Units Management; Public University; 
MCDA-C. 
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1 Introdução 

 
Neste capítulo serão apresentados os aspectos que tangem a tematização da pesquisa, 

os objetivos e a justificativa, que serão apresentados nos seguintes subitens: 1.1 

Contextualização; 1.2 Objetivos; e 1.3 Justificativa. 

 

1.1 Contextualização 

 

Os recursos públicos, necessários para a implantação de políticas públicas e para a 

manutenção da máquina do governo, são limitados e escassos, necessitando, desta maneira, de 

planejamento da gestão de forma a aperfeiçoar a utilização destes recursos. Além disso, no 

contexto histórico do Brasil verifica-se que a administração pública experimentou tanto 

momentos de crescimento econômico, como de crises financeiras, que impactaram os serviços 

públicos e a sociedade, gerando incertezas quanto aos recursos disponíveis. Desta maneira, 

tornam-se imprescindíveis ações que promovam a utilização da verba pública de forma 

eficiente, eficaz, econômica e que assegurem o cumprimento da transparência e legalidade. 

Como forma de otimizar a utilização do erário, ações orientadas a maximização da 

utilização dos recursos humanos é um dos aspectos importantes para a gestão pública, visto 

que, segundo o Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (PEP-MPDG) (2017), os gastos com pessoal do Poder Executivo 

Federal em julho de 2017 ultrapassaram 22 bilhões de reais, dos quais cerca de 13 bilhões 

correspondem aos gastos com servidores ativos. Assim, verifica-se a importância da 

implementação de ações que viabilizem a melhor utilização da força de trabalho existente, 

bem como da avaliação de desempenho dos servidores ativos. 

Ainda segundo o PEP-MPDG (2017), os gastos com servidores vinculados ao 

Ministério da Educação foram de mais de quatro bilhões de reais, o que corresponde a quase 

20% dos gastos com servidores do poder Executivo Federal. Dos 1.270.516 servidores do 

poder Executivo Federal, a Andifes aponta que 98.974 são Técnicos Administrativos em 

Educação (TAE’s) lotados nas 63 Instituições Federais de Ensino 
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Superior (IFES). Considerando-se, portanto, que quase 8% dos servidores do poder Executivo 

Federal são TAE’s lotados em universidades federais, compreende-se a importância de 

desenvolver ações que visam aperfeiçoar e avaliar esta força de trabalho.  

Assim, como as universidades dependem de repasses financeiros do governo, a crise 

econômica e política que o Brasil vivencia influencia negativamente os recursos das 

universidades públicas. Para enfrentar essa falta de recursos, o gestor público precisa ser 

capaz de modernizar sua gestão, aprimorando o modus operandi a fim de potencializar a 

utilização de seu capital humano e reduzir custos. 

Para que um sistema de gestão eficiente seja desenvolvido, implementado e 

continuamente melhorado, é necessário a avaliação de desempenho das ações desenvolvidas, 

para que se possa identificar as fragilidades que precisam de melhorias e os impactos 

causados na sociedade. Nessa perspectiva, os indicadores de desempenho representam uma 

importante ferramenta de quantificação da eficiência. 

No âmbito público, verificam-se contínuas ações que objetivam a melhoria do serviço 

público e a desburocratização da administração pública, com a utilização de indicadores de 

autoavaliação, tanto em nível federal, quanto estaduais e municipais. Porém, percebe-se forte 

influência política no desenvolvimento e manutenção de tais indicadores, que carecem de 

imparcialidade e confiabilidade científica, tanto na formulação, quanto na avaliação dos 

indicadores. 

Dentro deste contexto encontra-se a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

que, segundo o PEP-MPDG (2017), apresentou em julho de 2017 gastos com servidores 

ativos de quase 23 milhões de reais e conforme a Proposta de Distribuição Orçamentária 2017 

da Universidade, está prevista dotação de pessoal anual de cerca de 428 milhões de reais, o 

que corresponde a 80,4% do Orçamento Total do Tesouro. Segundo o Boletim Estatístico de 

2016 da FURG, a Universidade conta com 1205 servidores Técnicos Administrativos em 

Educação, dos quais 20,6% atuam em Unidades Educacionais. Dessa forma, surge a seguinte 

questão: Como avaliar o desempenho da gestão das Unidades Organizacionais da FURG de 

forma que permita aos gestores propor melhorias?  Assim, o presente estudo tem como 

objetivo propor um modelo de indicador de desempenho que apoie a gestão das secretarias 

das Unidades Educacionais da FURG. 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Propor um modelo de avaliação de desempenho que apoie a gestão das secretarias das 

Unidades Organizacionais da FURG. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

(i) Revisar a literatura e teorias que versam sobre a Gestão Pública, a avaliação de 

desempenho na Administração Pública e seus indicadores. 

(ii) Realizar o levantamento dos indicadores e seus parâmetros para a gestão das 

secretarias das Unidades Organizacionais da FURG. 

(iii) Estruturar um modelo de avaliação de desempenho da gestão das secretarias com 

base nos indicadores e parâmetros identificados. 

 

1.3 Justificativa 

 

Conforme Roesch (2005), a presente pesquisa se justifica quanto à importância, a 

oportunidade e a viabilidade. 

Quanto à importância, o presente trabalho justifica-se devido à necessidade do 

aprimoramento da gestão pública das universidades federais, a fim de atender as demandas da 

sociedade com maior eficiência e agilidade, reduzindo a morosidade do sistema burocrático e 

utilizando os recursos públicos de forma efetiva. Nesse âmbito, torna-se relevante a utilização 

de indicadores de avaliação de desempenho que permitam analisar e sofisticar a gestão das 

unidades educacionais das universidades públicas. É importante ressaltar, também, a 

contribuição do presente estudo à ciência, ao utilizar a abordagem construtivista, através do 

instrumento de intervenção MCDA-C, para a construção do modelo de avaliação de 

desempenho da gestão das unidades educacionais da FURG, o que permitirá não apenas a 

melhoria da gestão, mas também a construção de conhecimento para os decisores e a 

contribuição teórica para a comunidade científica. 
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Quanto à oportunidade, segundo Valmorbida, Ensslin, Ensslin, e Ripoll-Feliu (2014), 

a área de avaliação de desempenho para o auxílio da gestão de universidades públicas consiste 

em um campo a ser explorado, pois carece de estudos que proponham modelos para o 

aperfeiçoamento da gestão de universidades. Assim, uma lacuna apresentada pelos autores foi 

estudos que propusessem modelos de avaliação de desempenho considerando as 

singularidades das IES e indicando ações para o aperfeiçoamento do status quo. É 

identificado na Revisão Sistemática da Literatura desenvolvida no presente estudo, conforme 

demonstrado nos capítulos 4 e 5, que a lacuna de pesquisa observada por Valmorbida et al. 

(2014) representa ainda um campo a ser explorado no que tange a avaliação de desempenho 

de unidades organizacionais de universidades públicas.  

Quanto à viabilidade pode-se considerar a FURG como um estudo de caso pertinente e 

acessível, por se enquadrar na problemática apresentada, já que se trata de uma universidade 

federal pública, e cujos dados poderão ser facilmente obtidos, além da possibilidade da 

participação dos decisores para a formulação do modelo. Destaca-se ainda a natureza do 

mestrado profissional, que objetiva a criação de instrumentos e metodologias para a melhoria 

da gestão pública, através do desenvolvimento de um projeto organizacional de diagnóstico 

ou intervenção a ser aplicado na instituição do mestrando, podendo vir a contribuir para o 

desenvolvimento da mesma.  

Assim, esse trabalho permitirá elaborar uma proposta de modelo de avaliação de 

desempenho que apoie a gestão das secretarias das Unidades Organizacionais da FURG. 
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2. Referencial Teórico 

 
O propósito deste capítulo é apresentar o referencial teórico relativo à avaliação de 

desempenho em universidades públicas. Para isso, o subitem 2.1 tratará da avaliação de 

desempenho, no subitem 2.2 será apresentado o que tange a avaliação de desempenho no setor 

público, e por fim, no subitem 2.3, será abordada a avaliação de desempenho em 

universidades públicas. 

 

2.1  Avaliação de desempenho 

 
A avaliação de desempenho, conforme Giffhorn (2011) consiste em uma ferramenta 

utilizada para maximizar as atividades de coordenação, controle e aperfeiçoamento da gestão. 

Para isso, são utilizados os indicadores de desempenho, que permitem a mensuração dos 

dados organizacionais e o planejamento de ações futuras (Neely, 1999).  

Liebowitz (2000) ressalta a importância dos indicadores de desempenho como 

ferramenta de gestão ao citar que não é possível gerenciar sem medir. Portanto, o 

gerenciamento organizacional, para qualquer área de negócios, tanto no setor privado, quanto 

no público, pode ser beneficiado por um processo de avaliação de desempenho, mesmo que 

seja informal (Dutra, Ripoll-Feliu, Fillol, Ensslin, & Ensslin, 2015; Dutra, 2005).  

 “When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you 
know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it 
in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind: it may be the 
beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the 
stage of science” (William Thomson, 1883 como citado em Liebowitz, 2000, p.54)  

De acordo com Giffhorn (2011), os indicadores de desempenho são utilizados como 

instrumento de gestão desde a antiguidade, porém é na Revolução Industrial que se observa a 

sua utilização sistemática para o controle da produção. Assim, verifica-se a medição do 

desempenho como uma das técnicas básicas de gestão utilizada há muito tempo pelas 

organizações, porém seu enfoque inicial eram os aspectos financeiros através da mensuração 

de dados passados, sem fornecer dados preditivos que auxiliassem os gerentes a projetar ações 

futuras (Neely, 1999). 

Portanto, da Revolução Industrial até a segunda metade do século XX, os indicadores 

de desempenho eram desenvolvidos considerando critérios financeiros e econômicos, com 

foco na maximização do lucro, o que era justificado pelo cenário organizacional do período, 

caracterizado pela estabilidade, certeza e previsibilidade (Dutra, 2005). Ensslin, Ensslin, 
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Dutra, Longaray, e Dezem (2018) e Ensslin, Dutra, Dezem, e Somensi (2017) acrescentam 

que a avaliação de desempenho passou a subsidiar os processos produtivos no século XVIII, 

com a Revolução Industrial, devido à consolidação do conhecimento científico. 

A partir da 2ª Guerra Mundial, com o aumento da competitividade, os novos requisitos 

comerciais e produtivos ensejaram o desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação, 

com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho das organizações e alinhar as ações às metas 

estratégicas, passando a avaliar não apenas as dimensões financeiras e econômicas, mas 

também as diversas etapas dos processos (Giffhorn, 2011; Somensi et al., 2017). Nesse 

contexto surge a Pesquisa Operacional (PO), desenvolvida por cientistas de diversas áreas do 

conhecimento para fins militares, e que se consolida na área empresarial a partir da década de 

1950 (Longaray, 2014). Segundo Franco, e Montibeller (2010) e Schnorrenberger (1999), na 

PO tradicional, a resolução de um problema é realizada por um decisor (único), a partir de 

objetivos claramente definidos e estruturados, e que através de formulações matemáticas 

chega à solução ótima. 

Entre 1950 e 1960, a demanda pela incorporação de critérios de avaliação de 

desempenho que refletissem não apenas os aspectos financeiros da organização, mas também 

o contexto em que estavam inseridas ganhou força e, com o crescente interesse por dados 

quantificados, aumentou também a necessidade de se conhecer as ferramentas utilizadas, já 

que o excesso de informações e o uso indiscriminado das ferramentas de avaliação de 

desempenho podem resultar consequências indesejadas para a gestão (Ridgway, 1956).  

Conforme Ensslin, 2009 como citado em Tasca, 2013, a partir da década de 1970, em 

decorrência dos estudos desenvolvidos por Skinner em 1969 e 1971, o ambiente competitivo 

em que a organização está inserida passa a ser considerado na avaliação de desempenho, 

assim como os objetivos de natureza operacional passam a ser interligados aos objetivos 

estratégicos. Tem-se então que a avaliação de desempenho deveria considerar um conjunto de 

objetivos e métricas que contemplasse aspectos financeiros e não-financeiros (Somensi et al., 

2017). Dutra (2005) acrescenta que nesse período o cenário se caracterizava pela 

globalização, aumento da competitividade e desenvolvimento tecnológico, que influenciavam 

o ambiente organizacional, exigindo que as organizações, para se adequar, desenvolvessem 

atributos como flexibilidade, agilidade, aprendizagem organizacional e visão sistêmica. 

Portanto, para contemplar essas novas demandas, no final da década de 1960, surgem 

as Metodologias Multicritério, a partir da concepção de que existem várias pessoas envolvidas 

no processo decisório, com percepções diferentes do problema que nem sempre é claramente 

definido e estruturado (Schnorrenberger, 1999; Ensslin, Dutra, & Ensslin, 2000). Até então, a 
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PO tradicional considerava um único critério, em geral uma medida quantitativa de eficiência 

econômica, não possibilitando a consideração dos diversos critérios considerados relevantes 

pelos envolvidos ao lidar com situações complexas. As metodologias multicritério foram 

então desenvolvidas a fim de suprir essa lacuna (Ensslin et al., 2000; Ensslin, Montibeller, & 

Noronha, 2001). 

Logo, da evolução da Pesquisa Operacional tem origem as metodologias multicritério 

MCDM (Multicriteria Decision Making) e MCDA (Multicriteria Decision Aid), onde a 

primeira objetiva a construção de um modelo matemático que caracterize a solução ótima, 

existente independentemente dos indivíduos envolvidos, enquanto a segunda procura 

construir um modelo de acordo com as preferências e convicções dos decisores. (Lyrio, Dutra, 

Ensslin, & Ensslin, 2007; Franco, & Montibeller, 2010). Conforme Schnorrenberger (1999), a 

MCDM busca desenvolver um modelo matemático que possibilite encontrar a solução ótima, 

enquanto a MCDA busca auxiliar na modelagem do contexto decisional, considerando as 

convicções e valores dos envolvidos no processo de decisão, permitindo criar um modelo para 

auxiliar na seleção da decisão mais adequada. 

Ensslin, Ensslin, Back, e Lacerda (2013 b) e Ensslin, Giffhorn, Ensslin, Petri, e Vianna 

(2010) observam que a MCDA tradicional assume a orientação racionalista e consiste em 

duas etapas, uma de formulação e outra de avaliação, para selecionar a alternativa ótima, 

enquanto a MCDA-C, que surgiu como uma ramificação da MCDA tradicional, assume uma 

orientação construtivista, com o intuito de apoiar os decisores em contextos complexos, 

conflituosos ou incertos, através de três etapas, estruturação, avaliação e recomendações. No 

âmbito do apoio à decisão, a principal diferença entre a MCDA tradicional e a MCDA-C é 

que a primeira visa gerar conhecimento para o facilitador, enquanto a segunda visa gerar 

conhecimento para os decisores, através de um método em que o facilitador apoia essa criação 

de conhecimento para o decisor através de um processo estruturado (Ensslin et al., 2010; 

Ensslin et al., 2013 b; Tasca, 2013). 

Assim, de acordo com Tasca (2013), o paradigma científico construtivista adotado no 

apoio à decisão revelou uma nova perspectiva para a avaliação de desempenho, qual seja: 

avaliação de desempenho como um instrumento de apoio à decisão. 

Neste sentido, foi adotado para a presente pesquisa o conceito de 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, integram e 
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permitem visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento (Ensslin et al., 2010; Ensslin et 

al., 2018; Ensslin et al., 2017; Dutra et al., 2015; Tasca, 2013; Medaglia, 2015). 

Desta maneira, o instrumento de avaliação construído a partir do paradigma 

construtivista se torna mais representativo do ambiente que o decisor pretende promover a 

gestão (Giffhorn, 2011; Ensslin et al., 2018). 

 

2.2 Avaliação de desempenho no setor público 

 
A partir da década de 1930, várias reformas foram desenvolvidas com o intuito de 

modernizar a administração pública e reduzir os reflexos do patrimonialismo, como a 

utilização dos bens públicos por particulares e a corrupção (Filgueiras, 2009). Com a 

Revolução Industrial, as ideias sobre uma administração pública eficiente avançaram (Motta, 

2013). Ademais, com a complexidade das sociedades, a globalização e a evolução 

tecnológica, que permitiu aos cidadãos um maior acesso à informação, houve o aumento da 

demanda por serviços públicos mais eficientes e maior exigência quanto à agilidade dos 

serviços públicos, iniciando assim os esforços para a desburocratização (Favero, 2010; Souza, 

Barros, Araújo, & Silva, 2013; Pinho, 2008; Lacerda, Ensslin, Kruger, & Ensslin, 2017).  

Conforme Motta (2013), nas últimas décadas do século XX, a Nova Gestão Pública 

(NGP) deu origem a utilização de técnicas do setor privado pela Administração Pública, 

visando assim aumentar a eficiência e eficácia da prestação de serviços públicos e reduzir 

custos. Surge desta forma o governo empreendedor, com foco no cidadão como cliente e 

buscando padrões otimizados de efetividade da gestão, com ética e transparência (Catelli, & 

Santos, 2004).  

A avaliação de desempenho no setor público advém, portanto, da influência da NGP 

na modernização da Administração Pública (Speklé, & Verbeeten, 2014). No entanto, é 

importante ressaltar que, embora as medidas de avaliação de desempenho possam ser 

adaptadas do setor privado, devido às particularidades do setor público, essa mensuração se 

torna mais difícil de ser realizada, uma vez que o foco da gestão pública são os processos, e 

não os resultados (Balabonienė, & Večerskienė, 2015). 

Balabonienė e Večerskienė (2015) reforçam a importância da utilização dos 

indicadores para a avaliação de desempenho no setor público ao afirmarem que as 

organizações não são capazes de funcionar de forma efetiva sem que realizem a medição de 

sua performance. Nessa acepção, a quantificação do desempenho, tanto de pessoas, quanto da 

gestão, pode ser compreendida como ferramenta que auxilia a tomada de decisões e a 
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implementação de ações, e amparam o gestor público na melhoria dos resultados 

organizacionais. 

Notabiliza-se, no entanto, que a adoção de critérios de desempenho pela 

Administração Pública envolve questões relevantes de mensuração (Catelli, & Santos 2004). 

Para que a quantificação do desempenho no setor público seja realizada de forma efetiva, é 

importante que sejam realizadas medidas adequadas e combinações corretas de métodos, 

possibilitando, desta forma, a criação de uma ferramenta que auxilie a gestão da organização 

pública, que induza a melhoria dos processos internos e aumente a motivação dos servidores 

para a melhoria (Balabonienė, & Večerskienė, 2015).  

Destarte, com o intuito de desenvolver modelos decisórios que sejam capazes de 

auxiliar os gestores na tomada de decisões, Nishiyama, Lima, Ensslin, e Chaves (2017) 

indicam que as informações podem ser coletadas de forma realista, no próprio ambiente, em 

ambientes similares ou a partir de dados históricos, porém, essa abordagem racionalista 

desconsidera as singularidades do ambiente em questão, o que pode gerar frustrações quanto a 

restrições dos modelos.  

Dentro desta perspectiva, Soares (2016) e Ensslin et al. (2017) apresentam a ótica 

construtivista, segundo a qual os parâmetros e critérios são estabelecidos de forma interativa 

com os envolvidos na avaliação e que, além de mensurar, descrever e julgar as ações 

gerenciais, induz a criação de conhecimento, oportunizando a aprendizagem e o crescimento 

dos participantes. Para que haja, então, conformidade entre a realidade do ambiente e o 

modelo proposto, Nishiyama et al. (2017) apontam que as abordagens construtivistas 

permitem considerar as singularidades e o contexto em que estão inseridas.  

Para a formulação de modelos de avaliação de desempenho utilizando ferramentas de 

intervenção construtivistas, as quais consideram não apenas a visão do pesquisador, mas 

permitem também a participação dos envolvidos no processo de gestão, pode-se citar a 

MCDA-C (Nishiyama et al., 2017). Os modelos DEA (Carvalho, Jorge, Jorge, & Medeiros, 

2013) e AHP (Zhonghua, & Ye, 2012) podem ser igualmente utilizados como ferramental 

científico para a avaliação de desempenho, porém, tais modelos desconsideram a dimensão 

pessoal dos decisores por integrarem a abordagem racionalista, não permitindo considerar, 

assim, o contexto em que está inserida a organização.  

Deve-se, no entanto, atentar para o fato de que organizações privadas e públicas 

possuem características distintas em termos de dinâmicas e finalidades (Motta, 2013), sendo 

que o principal critério de avaliação de desempenho na gestão pública é a eficácia, e não os 

critérios econômicos (Catelli, & Santos, 2004; Balabonienė, & Večerskienė, 2015). Nesse 
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sentido, Carvalho et al. (2013) afirmam que a variação da eficácia medida pelo modelo de 

avaliação da gestão pode servir como indicador de desempenho e que a sua utilização 

sistemática pode contribuir para a melhoria da gestão ao produzir informações que auxiliem 

na compreensão das características organizacionais e na identificação das ações que geram 

sucesso ou insucesso. 

Assim, organizações públicas que utilizam métricas de desempenho apresentam maior 

probabilidade de obter melhores resultados em comparação com as que não utilizam (Speklé, 

& Verbeeten, 2014). Percebe-se, portanto, a importância não apenas da utilização da 

avaliação de desempenho como ferramenta de gestão, mas também da formulação do 

indicador de forma harmônica aos objetivos que se deseja quantificar, de modo a ter-se uma 

ferramenta eficaz, eficiente e que reflita a realidade de forma fiel. 

Verifica-se, na gestão pública, instrumentos de avaliação de desempenho de diversos 

níveis de complexidade, que vão desde o mero cumprimento legal e normativo, como a 

avaliação de desempenho para fins de estabilidade do servidor público, até avaliações 

inseridas em avançados modelos de gestão por competências e estratégica (Uchoa, Mauger, 

Vieira, & Giogetti, 2011). O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de metodologias e 

indicadores de desempenho desenvolvidos para o setor público. 

 

Quadro 1 
Estudos sobre avaliação de desempenho no setor público 

Instrumentos de Avaliação de Desempenho na Gestão Pública 

Ano Autores Título Instrumento de 
intervenção Indicadores utilizados 

2015 Özdemir, A.; 
Tüysüz, F. 

An Integrated Fuzzy DEMATEL 
and Fuzzy ANP Based Balanced 
Scorecard Approach: Application 
in Turkish Higher Education 
Institutions 

BSC                         
Fuzzy DEMATEL     

Fuzzy ANP 

Avaliação de nove 
especialistas sobre 
estratégias e 
perspectivas de BSC: 
financeira, stakeholders, 
aprendizagem e 
crescimento, perspectiva 
interna, educação e 
pesquisa, e imagem 
institucional. 
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2002 Moreno, A.A.; 
Tadepalli, R. 

Assessing Academic Department 
Efficiency at a Public University DEA 

Salários de professores e 
funcionários; Orçamento 
operacional e de 
equipamentos; Espaço 
físico alocado; Número 
de graduados e 
graduandos; Horas de 
créditos estudantil 
geradas; Quantidade de 
subvenções concedidas. 

2013 Umashankar, V.; 
Dutta, K.  

Balanced scorecards in managing 
higher education institutions: an 
Indian perspective 

BSC 

Experiências relatadas 
por outros pesquisadores 
sobre a aplicação do 
BSC no ensino superior; 
Literatura 
(conhecimento 
científico). 

2015 
Placek, M.; 
Ochrana, F.; Pucek, 
M. 

Benchmarking in Czech higher 
education: the case of schools of 
economics 

Benchmarking 

Questionário eletrônico 
aplicado à equipe 
acadêmica responsável 
pelo gerenciamento a 
fim de identificar as 
percepções sobre o 
Benchmarking; 
Literatura 
(conhecimento 
científico). 

2009 Agasisti, T.; Johnes, 
G. 

Beyond frontiers: comparing the 
efficiency of higher education 
decision-making units across more 
than one country 

Malmquist indices    
DEA 

Número total de 
estudantes; Montante 
total de recursos 
financeiros/rendimentos 
(de pesquisa); Número 
de estudantes de 
doutorado; Número de 
pessoal acadêmico; 
Número de graduados 
no bacharelado e 
mestrado; Montante 
total de bolsas externas 
e contratos de pesquisa. 

2006 Abdullah, F. 

The development of HEdPERF: a 
new measuring instrument of 
service quality for the higher 
education sector 

HEdPERF 
Percepção dos alunos 
sobre a qualidade dos 
serviços. 
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2006 Köksal, G.; Nalçaci, 
B. 

The Relative Efficiency of 
Departments at a Turkish 
Engineering College: A Data 
Envelopment Analysis 

DEA                     
MCDA 

Salários de funcionários 
acadêmicos; Potencial 
do departamento; 
Entrada de alunos; 
Atividades de pesquisa e 
qualidade; Atividades de 
educação; Alunos 
graduados; Outras 
atividades. 

2017 

Lacerda, R.T.de O.; 
Ensslin, L.; Kruger, 
A.C.K.; Ensslin, 
S.R. 

Performance Evaluation in the 
Brazilian Public Sector MCDA-C 

% de alunos que 
frequentaram cursos em 
unidade com 
aplicabilidade no 
contexto de suas 
funções, a percepção de 
seu líder nos últimos 6 
meses; % dos produtos 
de trabalhos críticos de 
processos formalmente 
documentados; % de 
pesquisadores 
registrados  que tiveram 
artigos aceitos ou 
publicados em journals 
qualificados nos últimos 
12 meses; % de 
indicadores de gestão 
que são obtidos através 
de sistemas de 
informação ou planilhas 
compartilhadas; % de 
cursos avaliados pelos 
participantes com  
índice maior que 4 (em 
escala de 1 a 5) em 
todos os aspectos, nos 
últimos 6 meses. 

Nota. Elaborado pela autora 

 

2.3 Avaliação de desempenho em universidades públicas 

 

Nas últimas décadas, vem crescendo a demanda da sociedade para a prestação de 

serviços com mais qualidade, transparência e uso adequado dos recursos públicos (Catelli, 
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2004; Motta, 2013; Ensslin et al., 2017). Essa reivindicação ocorre no âmbito de todas as 

organizações que prestam serviços públicos, inclusive as universidades (Valmorbida, 2014). 

De acordo com Santos (2002) e Valmorbida (2014), multiplicaram-se também os desafios das 

universidades devido ao aumento do número de vagas sem proporcional destinação 

orçamentária e de estrutura de pessoal e acadêmica.  

Muraro, Souza, e Dihel (2007) salientam que devido à expansão da concorrência na 

área do Ensino Superior, este pode ser considerado como um negócio, que possui 

características específicas, que sofre a influência dos riscos e das mudanças ambientais e que 

precisa manter a qualidade dos serviços sem aumentar os custos. Marra, e Melo (2005) e 

Valmorbida, Ensslin, Ensslin, e Ripoll-Feliu (2015) apontam que, além de ofertar ensino de 

qualidade, as universidades também possuem a atribuição de desenvolver pesquisa básica, 

aplicada e tecnológica a fim de potencializar o conhecimento científico para a resolução de 

problemas sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Em resposta a esses desafios impostos às universidades públicas, a avaliação de 

desempenho compreende uma importante ferramenta para manterem-se competitivas, 

viabilizando a melhoria da qualidade dos serviços prestados e motivando uma imagem 

positiva perante a sociedade (Guerra, Brito, & Soares, 2017). Assim, Pires, Rosa, e Silva 

(2010) destacam a necessidade crescente das instituições por um conjunto confiável de 

indicadores voltados especificamente para universidades.  

Nesse contexto, Balabonienė e Večerskienė (2014) ressaltam a importância da 

avaliação de desempenho para manter a competitividade das universidades públicas e para 

aprimorar a sua eficiência, promovendo desta forma o reconhecimento do potencial 

intelectual do país pela comunidade científica, sendo, portanto, uma importante questão do 

ponto de vista da criação de uma sociedade baseada na informação e no conhecimento. 

No âmbito do Brasil, Kobus (2012) menciona o Programa de Avaliação Institucional 

das Universidades Brasileiras (PAIUB) como um sistema de avaliação centrada na graduação, 

desenvolvido na gestão de Fernando Henrique Cardoso, a partir de uma proposta realizada 

pela ANDIFES ao MEC em 1993. Soares (2016) e Kobus (2012) citam também o SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), que avalia as instituições, os cursos e o 

desempenho dos discentes, utilizando o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes) e as avaliações institucionais e dos cursos realizadas pelo MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) como forma de avaliar não apenas o desempenho acadêmico, mas 

também institucional. No entanto, Soares (2016) salienta que o SINAES não pode ser 

utilizado como um sistema de avaliação especificamente da gestão da Universidade, 
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apontando como ferramenta com tal finalidade o Sistema de Informações Gerenciais (SIG) do 

MEC, que consiste em um banco de dados que tem como objetivo proporcionar a avaliação da 

gestão e o controle das Universidades brasileiras.  

Desta forma, compreende-se que o processo de avaliação de desempenho deve 

permitir a melhoria da IES, de forma a ser percebido por toda a instituição através de sua 

autocrítica e permitindo assim a identificação de seus pontos fortes e fracos. O processo deve, 

ainda, ser contínuo, a fim de construir um banco de dados que subsidie a tomada de decisões e 

que permita a melhoria do desempenho das instituições (Soares, 2016).  

Logo, dentro desta perspectiva, o Quadro 2 apresenta dados comparativos dos 

objetivos da avaliação de desempenho nos setores privado, público e em universidades 

públicas.  

 

Quadro 2 
Objetivos organizacionais para diferentes setores 

Principais objetivos organizacionais 
Setor Privado Setor Público Universidades Públicas 

Maximizar lucro Prestação de serviços públicos Geração de conhecimento e 
desenvolvimento científico 

Vantagem competitiva Atender as necessidades da 
sociedade 

Desenvolvimento de personalidades 
criativas 

Satisfazer as necessidades dos 
acionistas e proprietários 

Uso efetivo dos recursos públicos Uso efetivo dos recursos públicos 

Inovação e desenvolvimento 
tecnológico 

Nota. Adaptado de Balabonienė, e Večerskienė (2014) 

 

Diante do exposto, depreende-se que devido aos diferentes objetivos almejados pelos 

diversos tipos de organizações, e diante da necessidade de que haja conformidade entre o 

modelo de avaliação de desempenho e os objetivos organizacionais, torna-se imprescindível o 

alinhamento da avaliação de desempenho aos propósitos das universidades públicas, com a 

criação de um modelo que esteja em harmonia com tais finalidades.  

Para contemplar as perspectivas da instituição, Valmorbida (2012) aponta a utilização 

de um instrumento de avaliação de desempenho personalizado para o contexto específico das 

universidades, que permite ao gestor prever os reflexos de suas ações nos aspectos que ele 

julga mais relevantes e justificar suas escolhas para as partes interessadas. Para isso, tem-se a 

MCDA-C como instrumento de construção de modelos personalizados para contextos 

específicos.  
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Os modelos construídos a partir da MCDA Construtivista permitem identificar 

oportunidades de melhoria e facilitam a compreensão dos demais atores envolvidos no 

contexto decisório sobre as consequências das ações sobre seus valores (Kobus, 2012; 

Valmorbida et al., 2015). 

Estabelecida à compreensão do referencial teórico que sustenta o eixo de pesquisa do 

presente estudo, no capítulo 3 é apresentado o delineamento da pesquisa.  
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3 Delineamento da Pesquisa 

 

O presente capítulo tratará do delineamento da pesquisa e abordará os aspectos 

metodológicos, que serão apresentados nos subitens 3.1 Enquadramento metodológico e 3.2 

Instrumentos de intervenção. 

 

3.1 Enquadramento metodológico 

 

Conforme Roesch (2005), classifica-se a presente pesquisa (i) quanto aos propósitos 

do projeto, (ii) quanto ao método ou delineamento utilizado, (iii) quanto à abordagem, (iv) 

quanto aos instrumentos de intervenção, (v) quanto às técnicas de coleta e (vi) quanto às 

técnicas de análise. 

Quanto aos propósitos, enquadra-se como pesquisa aplicada, já que o trabalho visa 

gerar soluções potenciais para os problemas identificados pela diretora na gestão do Instituto 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG), por meio da construção de um modelo de avaliação de desempenho 

construtivista. 

Quanto ao método, ou delineamento, enquadra-se como descritiva e exploratória e faz 

uso do estudo de caso. É descritiva na fase da revisão sistemática da literatura, visto que 

procura analisar criticamente as publicações sobre a temática do estudo. É exploratória na 

etapa da construção do modelo de avaliação de desempenho, já que objetiva ampliar a 

compreensão acerca dos fatores que influenciam a gestão de unidades organizacionais de 

universidades públicas, através de estudo de caso realizado no ICEAC. 

Quanto à abordagem utilizada, classifica-se como qualitativa e quantitativa. É 

qualitativa nas etapas de levantamento e análise sistêmica do portfólio bibliográfico; na etapa 

de estruturação do modelo, onde é realizada a contextualização do local onde está inserido; e 

na etapa de recomendações. É quantitativa nas etapas de análise bibliométrica do portfólio 

bibliográfico e na fase de avaliação, com a construção das funções de valor, transformando as 

escalas ordinais em cardinais, e identificação das taxas de compensação, permitindo a 

avaliação global do modelo. 
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Quanto às técnicas de coleta, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com a 

diretora do ICEAC, obtendo-se os dados primários, e o levantamento de portfólio 

bibliográfico de artigos alinhados ao tema de estudo, compondo os dados secundários. 

Quanto às técnicas de análise, foram utilizados os instrumentos Knowledge 

Development Process – Constructivist (Proknow-C), para o levantamento e análise dos artigos 

do portfólio bibliográfico, e a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 

(MCDA-C), para a construção do modelo de avaliação de desempenho para o apoio à gestão 

do ICEAC. 

 

3.2 Instrumentos de intervenção 

 

O presente estudo é composto por dois momentos. O primeiro consiste na revisão 

integrativa da literatura, a fim de identificar as lacunas de pesquisa na temática avaliação de 

desempenho como instrumento para apoio à gestão de unidades organizacionais de 

universidade pública, utilizando para esse fim o instrumento Knowledge Development Process 

– Constructivist (Proknow-C). 

O Proknow-C é um instrumento de pesquisa bibliográfica, desenvolvido no 

Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA), vinculado ao 

Departamento de Engenharias de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa 

Catarina (Ensslin et al., 2015). Através desse processo sistemático de revisão de literatura, é 

desenvolvida a seleção do PB de artigos alinhados à temática de interesse, a análise 

bibliométrica desse PB e a análise sistêmica, fornecendo ao final o estado da arte do tema de 

pesquisa, conforme demonstrado na Figura 1. 

A primeira etapa, referente à seleção do Portfólio Bibliográfico, é composta por três 

etapas, (i) seleção de artigos brutos, (ii) filtragens dos artigos e (iii) teste de 

representatividade. Ao final desta etapa, o pesquisador obtém o Portfólio Bibliográfico, que 

consiste no fragmento da literatura alinhado ao tema de pesquisa.  

Na segunda etapa, é realizada a análise bibliométrica, que, segundo Ensslin et al. 

(2015), consiste na ferramenta de gerenciamento da informação, através da quantificação das 

informações sobre os artigos do PB, com o intuito de gerar conhecimento sobre o tema de 

pesquisa. A análise é realizada sob cinco perspectivas, (i) relevância dos periódicos, (ii) 

reconhecimento científico, (iii) autores de maior destaque, (iv) palavras-chave mais utilizadas 

e (v) análise do fator de impacto dos periódicos do Portfólio Bibliográfico. 
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Por fim, na terceira etapa é realizada a análise sistêmica, que conforme Tasca (2013), 

Tasca et al. (2010), Dutra et al. (2015) e Valmorbida, (2014) consiste na análise crítica dos 

artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico, através de lentes que explicitam a afiliação 

teórica adotada pelo pesquisador, identificando ao final do processo os destaques e as lacunas 

de pesquisa. 

 

 
Figura 1 – Etapas do Knowledge Development Process – Constructivist (Proknow-C) 
Fonte: Adaptado de Dutra, Ripoll-Feliu, Ensslin, Ensslin, & Gonçalves, (2015); Ensslin, Dutra, Ensslin, Chaves, 
& Dezem (2015); Thiel, Ensslin, & Ensslin (2017); Tasca (2013); Valmorbida (2012) 
 

O segundo momento consiste na construção do modelo, a partir de um estudo de caso 

em secretaria de unidade acadêmica de universidade pública, utilizando como instrumento de 

intervenção a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C).  

A unidade acadêmica utilizada para o estudo de caso será o Instituto de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). O ICEAC é uma das 13 unidades acadêmicas da FURG, sendo responsável pelas 

atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de administração relacionadas às áreas de 

conhecimento de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

A escolha do ICEAC para o estudo de caso se dá devido ao momento de ascensão que 

vivencia o instituto, sendo que nos últimos anos o instituto contou com a criação de três 

cursos de graduação, um curso de especialização a distância e quatro cursos de mestrado. 

Atualmente a unidade dispõe de seis cursos de graduação, um curso de pós-graduação latu 

senso, um curso de especialização à distância e quatro cursos de pós-graduação stricto sensu, 

Tema de pesquisa definido: o 
pesquisador deseja conhecer o 
Estado da Arte 

Etapa 1 – Seleção do Portfólio 

Etapa 2 – Análise Bibliométrica Etapa 3 – Análise Sistêmica 

ESTADO DA ARTE 
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além de sete TAE’s e 58 docentes efetivos, 1264 alunos matriculados nos cursos de 

graduação, 200 alunos matriculados nos cursos de pós-graduação, 52 projetos de pesquisa, 10 

projetos de extensão e oito laboratórios (FURG, 2017). 

Desta forma, considera-se a escolha do ICEAC como estudo de caso oportuno para a 

criação de conhecimento no decisor, auxiliando-o a compreender o cenário complexo e em 

transição que se encontra a unidade, ao ter em conta os múltiplos critérios que afetam a gestão 

e, através das percepções do decisor, construir um modelo que o apoie na gestão do instituto. 

A opção pela metodologia MCDA-C para a criação do modelo se deu devido à 

afiliação teórica acerca da avaliação de desempenho adotada no presente estudo, na qual a 

avaliação de desempenho é concebida como instrumento de apoio à decisão, e devido, ainda, 

a possibilidade de construção de um modelo embasado nos valores, preferências e 

conhecimentos do decisor, adequado à realidade que se deseja mensurar, gerando 

conhecimento no decisor. 

Conforme Ensslin et al. (2000), a força da MCDA-C é evidenciada em contextos 

complexos, onde há a combinação de diversos atores, cada um com suas percepções, seus 

valores e preferências, interagindo em relações de poder assimétricas. A MCDA-C classifica-

se, portanto, como uma abordagem construtivista, que permite a ampliação dos 

conhecimentos dos tomadores de decisão cientificamente, permitindo-os entender os impactos 

de suas decisões em seus próprios critérios, que são determinados com base em seus valores 

(Ensslin et al., 2013). 

Conforme abordado no subitem 2.1, a MCDA-C assume uma orientação 

construtivista, com o intuito de apoiar os decisores em contextos complexos, conflituosos ou 

incertos, através de três etapas - estruturação, avaliação e recomendações, conforme 

demonstra a Figura 2. O processo desenvolvido na MCDA-C, como pode ser visto na Figura 

2, é contínuo e interativo, onde as setas em todas as etapas cruciais e as elipses sobrepostas 

entre as três fases fundamentais denotam o caráter cíclico e dinâmico do processo 

(Valmorbida, 2012). Ensslin, Montibeller, e Noronha (2001) salientam que esta recursividade, 

ou seja, a possibilidade de retornar a qualquer ponto do processo, se dá devido à própria 

geração de conhecimento no decisor. 
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Figura 2 – Fases da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) 
Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2018), Ensslin et al. (2013), Ensslin et al. (2000), Bortoluzzi, Ensslin, Ensslin, 
& Almeida (2017), Azevedo et al. (2011), Tasca (2013), Valmorbida (2012) 
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4 Seleção e Análise do Portfólio Bibliográfico 

 
Este capítulo versa sobre os resultados da primeira etapa a ser atingida para a 

consecução dos objetivos deste estudo. Será apresentada a Revisão Sistemática da Literatura, 

realizada através do Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C), que 

consiste em um processo sistemático de revisão da literatura, fornecendo ao fim do processo o 

estado da arte do tema avaliação de desempenho como instrumento de apoio à gestão de 

unidades organizacionais de universidade pública, e identificando ainda as lacunas de 

pesquisa. Para isso, o capítulo será dividido nas seguintes subseções: 4.1 Revisão sistemática 

da literatura; 4.2 Seleção do PB; 4.3 Análise bibliométrica; e 4.4 Análise sistêmica da 

literatura. 

 

4.1 Revisão sistemática da literatura 

 

Ao iniciar um trabalho científico, o pesquisador precisa ter como ponto de partida o 

conhecimento existente acerca de seu tema de interesse, a fim de conhecer o estado da arte e 

direcionar a construção de novos conhecimentos (Santos, Eliel, & Eliel, 2006). No entanto, o 

conhecimento científico encontra-se disperso em uma ampla e vasta gama de publicações, 

bases de dados e outras fontes científicas (Tasca, Ensslin, Ensslin, & Alves, 2010). 

Desta forma, a construção do conhecimento científico sobre determinado tema requer 

o levantamento bibliográfico de estudos alinhados à temática de interesse, a análise 

bibliométrica que permita o aprofundamento do conhecimento sobre os artigos selecionados e 

a análise sistêmica que explicite as oportunidades de pesquisa (Tasca, 2013). 

Para isso, a seleção do portfólio bibliográfico foi realizada utilizando-se a ferramenta 

de pesquisa denominada ProKnow-C, que consiste em um processo estruturado para seleção e 

análise da literatura e que permite ao pesquisador conhecer o estado da arte da temática 

estudada, bem como identificar as lacunas de pesquisa (Tasca et al., 2010; Ensslin et al., 

2015; Ensslin et al., 2010; Luz et al., 2016; Valmorbida et al., 2014; Bortoluzzi et al., 2011; 

Afonso et al., 2011).  

O Proknow-C é em um instrumento de pesquisa bibliográfica, desenvolvido no 

Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA), vinculado ao 

Departamento de Engenharias de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa 

Catarina (Ensslin et al., 2015). Através desta metodologia de pesquisa bibliográfica, são 
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realizados uma série de procedimentos sequenciais, que tem início com a busca de artigos 

alinhados ao tema de pesquisa, seguido por processos de filtragens e seleção de portfólio 

bibliográfico relevante sobre o assunto (Ensslin et al., 2015; Tasca et al., 2010; Luz, Ensslin, 

Mussi, & Dutra, 2016). 

Nas próximas subseções deste capítulo, serão apresentadas as três etapas do ProKnow-

C, quais sejam: 4.2 Seleção do PB de artigos alinhados ao tema de pesquisa; 4.3 Análise 

bibliométrica do PB; e 4.4 Análise sistêmica do PB. 

 

4.2 Seleção do portfólio bibliográfico 

 

O Portfólio Bibliográfico (PB) consiste no conjunto de artigos alinhados à temática da 

pesquisa, com reconhecimento e destaque científico e disponíveis para acesso livre dos textos 

completos. Para a seleção deste conjunto de publicações que compõem o PB realizou-se uma 

sequência de atividades, conforme disciplina o instrumento de pesquisa Proknow-C, que 

consiste em: 4.2.1 Determinar o banco de artigos brutos; 4.2.2 Realizar as filtragens do banco 

de artigos brutos; e 4.2.3 Teste da representatividade do PB.  

A Figura 3 apresenta o processo de seleção do Portfólio Bibliográfico, demonstrando 

esquematicamente o fluxograma das etapas percorridas para a consecução do estado da arte 

no tema da pesquisa. 
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 Figura 3. Processo de seleção do Portfólio Bibliográfico 
Fonte: Adaptado de Bortoluzzi, Ensslin, Ensslin, & Valmorbida (2011); Dutra et al. (2015); Ensslin et al. (2015); 
Tasca (2013); Valmorbida (2012) 

 

4.2.1 Seleção do banco de artigos brutos 

 

O banco de artigos brutos consiste no conjunto de artigos resultantes da pesquisa das 

combinações de palavras-chave determinadas na estratégia de busca em todas as bases de 

dados escolhidas para a pesquisa. Desta maneira, primeiramente definiu-se como eixo de 

pesquisa “Avaliação de desempenho como instrumento de apoio à gestão de unidades 

organizacionais de universidade pública”. Três eixos temáticos foram estabelecidos como 

estratégia de busca, de forma que em conjunto explicassem o tema: (i) Avaliação de 

desempenho; (ii) Gestão de Unidades Organizacionais em Universidades; e (iii) Setor 

Público. 

Posteriormente, definiram-se as palavras-chave para cada eixo de pesquisa e suas 

combinações, conforme segue: 

Para o eixo de pesquisa “Avaliação de desempenho” foram utilizadas as palavras-

chave: (i) performance evaluation; (ii) performance assessment; (iii) performance 

measurement; e (iv) performance appraisal. 

Para o eixo de pesquisa “Gestão de unidades organizacionais em universidades” foram 

utilizadas as palavras-chave: (i) organizational unit; (ii) administrative unit; (iii) university 
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administration; (iv) university staff; (v) academic staff; (vi) faculty; (vii) university; e (viii) 

college. 

Para o eixo temático “setor público” foi utilizada a palavra-chave: (i) public. 

Os arranjos entre as palavras-chave dos três eixos temáticos resultaram em 32 

possíveis combinações, representadas pela equação Booleana: (“performance evaluation” OR 

“performance assessment” OR “performance measurement” OR “performance appraisal”) 

AND (“organizational unit” OR “administrative unit” OR “university administration” OR 

“university staff” OR “academic staff” OR “faculty” OR “university” OR “college”) AND 

(“public”). 

Estabeleceram-se palavras-chave em inglês por dois motivos: primeiro, porque as 

bases de dados utilizam esse idioma; segundo, pois mesmo artigos em português apresentam 

palavras-chave traduzidas para o inglês, desta forma, a pesquisa torna-se mais eficaz por 

retornar artigos dos diversos idiomas.  

Após a definição das palavras-chave e suas combinações, definiram-se as Bases de 

Dados a serem utilizadas na pesquisa bibliográfica. Foram escolhidas Bases de Dados, através 

de pesquisa no portal de periódicos da Capes, cujos conteúdos estivessem adequados ao tema 

da pesquisa, que permitissem a pesquisa por título, resumos e palavras-chave e 

possibilitassem a utilização dos operadores Booleanos.  

No que tange as Bases de Dados indexadas na Plataforma Capes, optou-se por utilizar 

as bases que agregam pesquisas das áreas de ciências sociais aplicadas. Desta forma, as Bases 

de Dados escolhidas para a pesquisa foram: Wiley, EBSCO, Emerald, ProQuest, Scopus e 

Web of Science. 

Estabeleceu-se, então, que a representatividade requerida para a Base de Dados 

utilizada seria de 100%, ou seja, para a base ser utilizada na pesquisa precisaria retornar pelo 

menos um artigo. Desta forma, todas as Bases de Dados selecionadas cumpriram esse 

requisito e foram mantidas no estudo.  

Foram definidos como critérios de pesquisa nas Bases de Dados, sempre que possível: 

(i) Pesquisa das Palavras-Chave no título, resumo e palavras-chave; 

(ii) Pesquisa de artigos publicados em periódicos científicos e revisados por pares; 

(iii) Bases de Dados que permitissem a exportação de citações para o EndNote. 

Após a pesquisa em todas as Bases de Dados, o montante de artigos brutos retornados 

foi de 151.365. Com isso, entendeu-se que as palavras-chave definidas na estratégia de busca 

não estavam adequadas. Desta maneira, as palavras-chave foram redefinidas.  
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Para o eixo de pesquisa “Avaliação de desempenho” foram utilizadas as palavras-

chave: (i) performance evaluation; (ii) performance assessment; (iii) performance 

measurement; e (iv) performance appraisal. 

Para o eixo de pesquisa “Gestão de unidades organizacionais em universidades 

públicas” foram utilizadas as palavras-chave: (i) organizational unit; (ii) administrative unit; 

(iii) university administration; (iv) university staff; e (v) academic staff. 

Para o eixo temático “setor público” foram utilizadas as palavras-chave: (i) public 

university; (ii) government; (iii) college; (iv) undergraduate; e (v) higher education. 

O Quadro 3 apresenta de forma esquemática a estratégia de busca utilizada para a 

pesquisa nas bases de dados. 

 

Quadro 3 
Estratégia de busca nas bases de dados 

Eixo Temático Avaliação de desempenho como instrumento de apoio à gestão de unidades 
organizacionais de universidade pública 

Pa
la

vr
as

-c
ha

ve
 

Eixo 1: Avaliação de 
desempenho  

Eixo 2: Gestão de UO em 
universidade pública Eixo 3: Setor público 

performance evaluation organizational unit public university 

performance assessment administrative unit government 

performance measurement university administration college 

performance appraisal 
university staff undergraduate 
academic staff higher education 

Nota. Elaborado pela autora 
 

Assim, as combinações de palavras-chave dos três Eixos Temáticos resultaram em 100 

combinações, representadas pela equação Booleana: ("performance evaluation" OR 

"performance assessment" OR "performance measurement" OR "performance appraisal") 

AND ("organizational unit" OR "administrative unit" OR "university administration" OR 

"university staff" OR "academic staff") AND ("public university" OR "government" OR 

"college" OR "undergraduate" OR "higher education"). 

Realizou-se uma pesquisa preliminar para verificação da aderência dos artigos ao tema 

de pesquisa. Através da leitura dos títulos, identificou-se dois artigos alinhados ao tema, 

verificando-se, então, as palavras-chave dos dois artigos. Os artigos selecionados foram: 

Artigo 1 “Assessing quality and evaluating performance in Higher Education: Worlds apart 

or complementary views?” e Artigo 2 “The e-balanced scorecard (e-BSC) for measuring 

academic staff performance excellence”. 
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Comparando-se então as palavras-chave dos dois artigos selecionados com as 

palavras-chave escolhidas para a pesquisa, confirmou-se a aderência das mesmas, conforme 

demonstrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 
Palavras-chave dos artigos selecionados para verificação da aderência ao tema de 
pesquisa 

Artigo 1 Artigo 2 
Quality Balanced scorecard 
Performance BSC 
Evaluation Performance management 
Assessment Performance measurement 

Higher education Academic staff 
Higher education 

Nota. Elaborado pela autora 
 

Após a realização das buscas em todas as Bases de Dados, o Portfólio de Artigos 

Brutos foi composto por 13.563 artigos. A busca nas Bases de Dados foi realizada em sete 

dias (13, 14, 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017). Demonstra-se na Tabela 1, o 

montante de artigos retornados em cada Base de Dados e no Gráfico 1, a distribuição de 

artigos do Portfólio Bruto por Bases de Dados. 

 

Tabela 1 
Quantidade de artigos do Portfólio Bruto por Bases de Dados 
Banco de Dados Publicações Publicações (%) 
Wiley 6197 45,69 
EBSCO 4016 29,61 
Emerald 1863 13,74 
ProQuest 1392 10,26 
Scopus 67 0,49 
Web of Science 28 0,21 
TOTAL 13563 100,00 
Nota. Dados da pesquisa 

 



43 
 

 
Gráfico 1. Número de publicações por Bases de Dados. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que as Bases de Dados Wiley e EBSCO retornaram o maior número de 

artigos na pesquisa, porém, devido a utilização dos filtros nas páginas de pesquisa, os 

resultados retornaram artigos, revisões de artigos e journals, enquanto para as demais a 

pesquisa resultou apenas artigos e revisões de artigos. Ainda assim, a pesquisa foi mantida, 

devido a aderência dos resultados ao tema pesquisado. Na sequência, foram realizadas 

filtragens do Banco de Artigos Brutos. 

 

4.2.2 Filtragem do banco de artigos brutos 

 

Após o término da seleção do Portfólio de Artigos Brutos, iniciou-se a etapa de 

filtragens destes artigos. O fluxograma das duas primeiras filtragens realizadas, quanto à 

redundância dos artigos e ao alinhamento dos títulos, pode ser observado na Figura 4. 

Primeiramente, todos os artigos do Portfólio Bruto foram importados para o software de 

gerenciamento de referências bibliográficas EndNote. Após, realizou-se a filtragem quanto à 

redundância, ou seja, foram excluídos os artigos repetidos, resultando 2.762 artigos não 

duplicados.  

A segunda filtragem realizada foi quanto ao alinhamento dos títulos ao tema de 

pesquisa. Nessa etapa, realizou-se a leitura dos títulos de todos os artigos não repetidos do 
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Portfólio Bibliográfico, excluindo-se os não alinhados, resultando ao término da análise 261 

artigos não repetidos e com título alinhado.  

 

 
Figura 4. Processo de filtragem dos artigos brutos quanto à redundância e alinhamento do 
título 
Fonte: Adaptado de Bortoluzzi et al. (2011); Dutra et al. (2015); Ensslin et al. (2015); Tasca (2013); Valmorbida 

(2012) 

 

Na etapa de leitura dos títulos, 1.884 artigos foram excluídos, pois, embora tratassem 

de temas na área da administração e ciências sociais aplicadas, não tratavam de avaliação de 

desempenho em instituições federais de ensino superior, 247 foram excluídos, pois consistiam 

em journals de resumos de artigos e os demais foram excluídos por se enquadrarem em outras 

áreas do conhecimento.  

O Quadro 5 apresenta de forma detalhada os resultados da filtragem de alinhamento 

dos títulos. 
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Quadro 5 
Resultado da filtragem quanto ao alinhamento dos títulos 

Desalinhamento do título Número de artigos 
Não trata de avaliação de desempenho em IFES 1884 
Journals de resumos de artigos 247 
Medicina e área da saúde, odontologia, fisioterapia e psicologia 121 
Questões de gênero, questões étnicas, raciais e discriminação 65 
Pesquisa acadêmica, produtividade científica e publicações 59 
Avaliação formal do ensino e relação ensino-aprendizagem 30 
Engenharias 21 
Ensino a distância 16 
Área pedagógica 15 
Mudança climática, desastres ambientais e ajuda humanitária 10 
Geografia 8 
Mudanças comportamentais e Discriminação pela idade avançada 6 
Intercâmbio de estudantes 5 
Ciências biológicas 4 
Físico-química 3 
Capítulos de livros 3 
Companhias aéreas 2 
Toxicologia 1 
Biografia 1 
TOTAL DE TÍTULOS DESALINHADOS 2501 
NÚMERO DE ARTIGOS COM TÍTULO ALINHADO 261 
Nota. Elaborado pela autora 
 

Após a filtragem dos artigos quanto ao alinhamento dos títulos, procedeu-se a 

filtragem quanto aos resumos e palavras-chave. Nesta etapa, realizou-se a leitura dos resumos 

e das palavras-chave dos 261 artigos não repetidos e com títulos alinhados e foram excluídos 

os que não tinham resumos e palavras-chave aderidos ao tema de pesquisa, resultando ao fim 

desta análise 105 artigos.  

Na sequência, realizou-se a verificação da disponibilidade dos 105 artigos não 

repetidos e com título, resumos e palavras-chave alinhados ao tema de pesquisa. Foram 

excluídos os artigos que não possuíam acesso livre do texto completo para download, 

resultando ao final desta filtragem 42 artigos.  

O fluxograma representativo das filtragens quanto ao alinhamento dos resumos e das 

palavras-chave e quanto à disponibilidade de acesso gratuito dos artigos encontra-se na Figura 

5. 
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Figura 5. Processo de filtragem dos artigos quanto ao alinhamento dos resumos e palavras-
chave e disponibilidade 
Fonte: Adaptado de Bortoluzzi et al. (2011); Dutra et al. (2015); Ensslin et al. (2015); Tasca (2013); Valmorbida 
(2012) 

 

De posse do Banco de Artigos Brutos não repetidos, com título, resumos e palavras-

chave alinhados e disponíveis, procedeu-se a verificação do reconhecimento científico. Para 

isso, realizou-se a pesquisa do número de citações dos 42 artigos no Google Acadêmico. A 

pesquisa foi realizada no dia 14 de janeiro de 2018. Os artigos foram ordenados por número 

de citações, conforme apresentado no Apêndice B. 

Foi calculado o percentual acumulado do número de citações e estabeleceu-se como 

ponto de corte 90% do total de citações, desta forma, tiveram o reconhecimento científico 

comprovado os artigos com no mínimo 25 citações. Desta análise resultou que 19 artigos 

apresentaram 25 citações ou mais, compondo então o Banco de Autores, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

Os artigos que não tiveram seu reconhecimento científico comprovado nesta etapa 

passaram por reanálise. 
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Quadro 6 
Banco de Autores 

BANCO DE AUTORES 

Abdullah, F. Hyle, A.E. Mollis, M. Soo, H.P. 
Agasisti, T. Ijab, M.T. Moreno, A.A. Tadepalli, R. 
Bonomi, F. Johnes, G. Nalçaci, B. Taylor, B. 
Cardoso, M.F. Joumady, O Propper, C. Teixeira, P.N. 
Çokgezen, M. Köksal, G. Rebora, G. Turri, M. 
Diz, H. Kuei, C. Ris, C. Umashankar, V. 
Dutta, K.  Madu, C.N. Rosa, M.J. Westerheijden, D.F. 
Frederiks, M.M.H. Marginson, S. Saraiva, P.M. Weusthof, P.J.M. 
Hamid, S. McCormack, J. Sarrico, C.S. Winokur, D. 
Harris, G. Mills, M. Smith, S. Yu, M.L. 
Nota. Elaborada pela autora 

 

Após, realizou-se a reanálise dos artigos que não tiveram seu reconhecimento 

científico confirmado na etapa de análise do número de citações. Primeiramente, verificou-se 

se os autores dos artigos constavam no Banco de Autores. Desta maneira, foram incluídos os 

artigos de autores que obtiveram reconhecimento científico comprovado na análise do número 

de citações. Antes de excluir definitivamente os artigos que não satisfizeram os requisitos 

anteriores, verificou-se se os artigos eram recentes.  Consideraram-se recentes os artigos 

publicados a partir de 2015. Assim, após a análise, 26 artigos tiveram seu reconhecimento 

científico confirmado. 

A seguir, foi realizada a leitura completa dos 26 artigos para verificação do 

alinhamento quanto ao tema de pesquisa. Confirmou-se, então, o alinhamento de 13 artigos à 

temática da avaliação de desempenho como instrumento de apoio à gestão de unidades 

organizacionais de universidade pública, compondo, portanto, o Portfólio Bibliográfico. 

A Figura 6 apresenta o fluxograma destas duas últimas filtragens, quanto ao 

reconhecimento científico e quanto ao alinhamento dos textos completos à temática de 

pesquisa, resultando assim no PB. 
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Figura 6. Processo de filtragem dos artigos quanto ao Reconhecimento Científico 
Fonte: Adaptado de Bortoluzzi et al. (2011); Dutra et al. (2015); Ensslin et al. (2015); Tasca (2013); Valmorbida 
(2012) 

 

4.2.3 Teste de representatividade do portfólio bibliográfico 

 

Para se certificar de que não houveram artigos alinhados ao tema e com 

reconhecimento científico não incluídos no Portfólio Bibliográfico, já que a Plataforma Capes 

não indexa todas as Bases de Dados existentes e foram utilizadas seis Bases de Dados para a 

pesquisa, o que não cobre todas as possibilidades de pesquisa, foi realizado o teste de 

representatividade.  

Assim, os artigos constantes nas referências bibliográficas dos 13 artigos do Portfólio 

Bibliográfico foram importados para o software EndNote. Foram considerados apenas artigos, 

pesquisados no Google Acadêmico através do Portal Capes, sendo importado o montante de 

370 referências para o EndNote.  

Após, os artigos foram filtrados quanto a duplicidade, excluindo-se os repetidos e, em 

seguida, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, para verificar o alinhamento quanto ao 

tema de pesquisa. Após, verificou-se a disponibilidade de acesso gratuito ao texto completo. 

Restaram desta análise oito artigos não repetidos, com títulos e resumos alinhados e 

disponíveis. Foi realizada a filtragem quanto ao reconhecimento científico dos artigos, 
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utilizando-se os mesmos critérios definidos anteriormente. Assim, três artigos não tiveram 

reconhecimento científico comprovado. Dos cinco artigos que tiveram reconhecimento 

científico comprovado, observou-se que três já faziam parte do PB. 

Assim, procedeu-se a leitura completa dos dois artigos restantes para verificar o 

alinhamento quanto à temática do estudo. Os artigos não se apresentaram alinhados ao tema 

de estudo, desta forma, o Portfólio Bibliográfico final ficou composto por 13 artigos, 

conforme apresentado no Quadro 7. 

Os 13 artigos constantes do PB compõem, portanto, o fragmento de literatura 

selecionado acerca do tema avaliação de desempenho como instrumento de apoio à gestão de 

unidades organizacionais de universidade pública. 

 
Quadro 7 
Portfólio Bibliográfico 

Ano Autores Título 

2015 Özdemir, A.; Tüysüz, F. An Integrated Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP Based Balanced 
Scorecard Approach: Application in Turkish Higher Education Institutions 

2002 Moreno, A.A.; Tadepalli, R. Assessing Academic Department Efficiency at a Public University 

2013 Umashankar, V.; Dutta, K.  Balanced scorecards in managing higher education institutions: an Indian 
perspective 

2015 Placek, M.; Ochrana, F.; 
Pucek, M. Benchmarking in Czech higher education: the case of schools of economics 

2014 Agasisti, T.; Bonomi, F. Benchmarking universities' efficiency indicators in the presence of internal 
heterogeneity 

2009 Agasisti, T.; Johnes, G. Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-
making units across more than one country 

2005 Rosa, M.J.; Saraiva, P.M.; 
Diz, H. 

Defining Strategic and Excellence Bases for the Development of 
Portuguese Higher Education 

2015 Agasisti, T.; Johnes, G. Efficiency, costs, rankings and heterogeneity: the case of US higher 
education 

2014 McCormack, J.; Propper, 
C.; Smith, S. Herding cats? Management and university performance 

2015 Pereira, C.A.; Pereira, 
N.S.P.; Monteiro, R.P. Mapeamento conceitual do Balanced Scorecard no ensino superior 

2002 Mollis, M.; Marginson, S. The assessment of universities in Argentina and Australia: between 
autonomy and heteronomy 

2006 Abdullah, F. The development of HEdPERF: a new measuring instrument of service 
quality for the higher education sector 

2006 Köksal, G.; Nalçaci, B. The Relative Efficiency of Departments at a Turkish Engineering College: 
A Data Envelopment Analysis 

Nota. Elaborada pela autora 



50 
 

4.3 Análise bibliométrica 

 

Tendo-se composto o Portfólio Bibliográfico de artigos aderidos ao tema avaliação de 

desempenho como instrumento de apoio à gestão de unidades organizacionais de universidade 

pública, a etapa posterior é a análise bibliométrica deste portfólio, para uma melhor 

compreensão do estado da arte do tema de pesquisa. 

A bibliometria consiste na ferramenta de gerenciamento da informação, através do 

levantamento de dados estatísticos acerca do Portfólio Bibliográfico, quantificando as 

informações existentes sobre as publicações, com o intuito de gerar conhecimento sobre o 

tema de pesquisa (Ensslin et al., 2015; Ensslin, Ensslin, & Pinto, 2013).  

A análise é realizada sob cinco perspectivas, que serão apresentadas nas subseções 

4.3.1 Relevância dos periódicos; 4.3.2 Reconhecimento científico dos periódicos, 4.3.3 

Autores de maior destaque; 4.3.4 Palavras-chave mais utilizadas; e 4.3.5 Análise do fator de 

impacto dos periódicos do Portfólio Bibliográfico. 

 

4.3.1 Relevância dos periódicos 

 

A primeira dimensão analisada no processo de bibliometria é a relevância dos 

periódicos do Portfólio Bibliográfico, conforme apresentado na Tabela 2. A relevância dos 

periódicos é obtida pelo número de artigos do PB publicados no periódico. 

 

Tabela 2 
Relevância dos periódicos do PB 
Periódico Publicações 
Education Economics 1 
European Journal of Education 1 
Higher Education 2 
International Jounal of Educational Management 1 
International Journal of Consumer Studies 1 
Journal of Higher Education Policy and Management 1 
Journal of Multiple-Valued Logic & soft computing 1 
Managerial and Decision Economics 1 
Revista Capital Científico 1 
Studies in Higher Education 2 
The Economic Journal 1 
Nota. Dados da pesquisa 
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O Gráfico 2 apresenta o resultado da análise bibliométrica quanto à relevância dos 

periódicos do PB graficamente, de forma a permitir uma melhor visualização. 

Observa-se que os periódicos com maior número de publicações do Portfólio 

Bibliográfico são o Studies in Higher Education e o Higher Education, ambos com dois 

artigos. O periódico Studies in Higher Education é uma revista internacional que publica 

artigos que abordam questões referentes ao ensino superior sob qualquer aspecto. Os artigos 

do PB publicados no referido periódico são “Benchmarking universities' efficiency indicators 

in the presence of internal heterogeneity” e “Efficiency, costs, rankings and heterogeneity: the 

case of US higher education”. Já o Higher Education publica artigos que tratam de problemas 

específicos de instituições de ensino superior públicas e privadas. No PB, os artigos 

publicados na Higher Education são “The assessment of universities in Argentina and 

Australia: between autonomy and heteronomy” e “The Relative Efficiency of Departments at 

a Turkish Engineering College: A Data Envelopment Analysis”. 

 

 
Gráfico 2. Relevância dos periódicos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.2 Reconhecimento científico dos artigos 

 

Nesta segunda análise realizada, apresentam-se os dados referentes ao reconhecimento 

científico dos artigos, dado pelo número de citações pesquisadas no Google Acadêmico, 

conforme demostrado na Tabela 3. 
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Analisando-se os dados apresentados, verifica-se que o artigo com maior número de 

citações é o “The development of HEdPERF: a new measuring instrument of service quality 

for the higher education sector”, com 337 citações, seguido do “Balanced scorecards in 

managing higher education institutions: an Indian perspective”, com 192 citações, e “Beyond 

frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more 

than one country”, com 122 citações.  

 

Tabela 3 
Reconhecimento científico dos artigos do PB 
Título Citações 
The development of HEdPERF: a new measuring instrument of service quality for the higher 
education sector 337 
Balanced scorecards in managing higher education institutions: an Indian perspective 192 
Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more 
than one country 122 
The assessment of universities in Argentina and Australia: between autonomy and heteronomy 92 
Assessing Academic Department Efficiency at a Public University 72 
The Relative Efficiency of Departments at a Turkish Engineering College: A Data Envelopment 
Analysis 60 
Herding cats? Management and university performance 56 
Benchmarking universities' efficiency indicators in the presence of internal heterogeneity 29 
Efficiency, costs, rankings and heterogeneity: the case of US higher education 26 
Defining Strategic and Excellence Bases for the Development of Portuguese Higher Education 25 
Benchmarking in Czech higher education: the case of schools of economics 2 
An Integrated Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP Based Balanced Scorecard Approach: Application 
in Turkish Higher Education Institutions 1 
Mapeamento conceitual do Balanced Scorecard no ensino superior 0 
Nota. Dados da pesquisa 
 

Observa-se que três artigos do PB apresentam menos do que 25 citações, conforme 

critério estabelecido para confirmação do reconhecimento científico na etapa de filtragens dos 

artigos, visto que estes artigos tiveram seu reconhecimento científico comprovado 

posteriormente na reanálise. O Gráfico 3 expressa visualmente o resultado da análise 

bibliométrica dos artigos do PB quanto ao Reconhecimento Científico. 
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Gráfico 3. Reconhecimento científico dos artigos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

4.3.3 Autores de maior destaque 

 

A terceira etapa de avaliação bibliométrica é a análise dos autores de maior destaque. 

Pode-se citar como autores de maior destaque Agasisti, T., que possui três artigos no PB, e 

Johnes, G., com 2 artigos. Os demais autores aparecem uma vez no PB, conforme 

demonstrado na Tabela 4 e no Gráfico 4. 

 

Tabela 4 
Participação dos autores no PB 
Autores Publicações Autores Publicações 
Abdullah, F. 1 Ochrana, F. 1 
Agasisti, T. 3 Özdemir, A. 1 
Bonomi, F. 1 Pereira, C.A. 1 
Diz, H. 1 Pereira, N.S.P. 1 
Dutta, K.  1 Placek, M. 1 
Johnes, G. 2 Propper, C. 1 
Köksal, G. 1 Pucek, M. 1 
Marginson, S. 1 Rosa, M.J. 1 
McCormack, J. 1 Saraiva, P.M. 1 
Mollis, M. 1 Smith, S. 1 
Monteiro, R.P. 1 Tadepalli, R. 1 
Moreno, A.A. 1 Tüysüz, F. 1 
Nalçaci, B. 1 Umashankar, V. 1 
Nota. Dados da pesquisa 
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Gráfico 4. Participação dos autores no PB 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Destaca-se ainda que um dos artigos de Agasisti, T. e Johnes, G. obteve o terceiro 

maior número de citações, com 122 citações. Assim, o artigo “Beyond frontiers: comparing 

the efficiency of higher education decision-making units across more than one country” pode 

ser apontado como tendo o terceiro maior número de citações e os autores mais relevantes do 

PB. 
 

4.3.4 Palavras-chave de maior destaque 

 

Foram identificadas 34 palavras-chave, sendo que quatro foram utilizadas em mais de 

um artigo do PB. A relação das palavras-chave identificadas nos artigos do PB consta no 

Apêndice C. O Gráfico 5 apresenta as palavras-chave mais utilizadas. 
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Gráfico 5. Palavras-chave mais utilizadas no PB 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.5 Análise do fator de impacto dos periódicos do PB 

 

O fator de impacto é o indicador que informa o número médio de citações dos artigos 

publicados no periódico ao longo de dois anos (Ensslin, Ensslin, & Pinto, 2015). Para este 

trabalho, foi consultado o fator de impacto dos periódicos do PB nas bases Thomson Reuters, 

que fornece o indicador JCR a partir de dados da Web of Science, e SCImago Journal & 

Country Rank, que fornece o indicador SJR a partir de informações da plataforma Scopus. 

Para a base Thomson Reuters, dos 11 periódicos que compõem o PB, cinco 

apresentaram Fator de Impacto. Conforme o Gráfico 6, percebe-se que os periódicos Higher 

Education, Studies in Higher Education e International Journal of Consumer Studies 

apresentam Fator de Impacto similares. 
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Gráfico 6 - Fator de Impacto JCR dos periódicos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Para a base SCImago Journal & Country Rank, dos 11 periódicos que compõem o PB, 

nove apresentaram Fator de Impacto. Percebe-se, conforme o Gráfico 7, que o periódico 

Higher Education apresentou o maior Fator de Impacto, seguido do Studies in Higher 

Education. 

 

 
Gráfico 7 - Fator de Impacto SJR dos periódicos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Revista Capital Científico e o The Economic Journal não apresentaram Fator de 

Impacto em nenhuma das bases consultadas. Confrontando-se as duas bases simultaneamente, 

pode-se concluir que os periódicos Higher Education e Studies in Higher Education 

apresentam os maiores Fatores de Impacto. 

 

4.4 Análise sistêmica da literatura 

 

Na análise sistêmica da literatura, os artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico 

são analisados criticamente através de lentes que explicitam a afiliação teórica do 

pesquisador, com o intuito de, para cada lente (dimensão analisada) e globalmente, identificar 

os destaques e as lacunas de pesquisa (Tasca, 2013; Tasca et al., 2010; Dutra et al., 2015; 

Valmorbida, 2014). Nessa etapa, o pesquisador realiza uma análise reflexiva, na qual o 

conhecimento é gerado de forma natural, em decorrência das informações tangíveis das 

publicações na temática pesquisada e da sinalização de oportunidades para novas pesquisas 

(Valmorbida, 2014). 

Uma afiliação teórica diz respeito ao conceito, filosofia ou abordagem que o 

pesquisador adota, passando a ser a sua visão de mundo, por meio da qual irá analisar e 

interpretar a literatura, os documentos, os fatos e a realidade, agindo como filtro aos olhos do 

pesquisador (Valmorbida, Ensslin, Ensslin, & Bortoluzzi, 2011; Valmorbida, 2014; Ensslin, 

Ensslin, & Pacheco, 2012). 

Assim, a afiliação teórica assumida no presente estudo para a análise sistêmica do 

Portfólio Bibliográfico no âmbito do Proknow-C, conforme indicado no capítulo 4.1, terá 

como alicerce a avaliação de desempenho como instrumento de apoio à decisão, conforme 

Ensslin et al. (2010), Ensslin et al. (2018), Ensslin et al. (2017), Dutra et al. (2015), Tasca 

(2013), Medaglia (2015) em que a avaliação de desempenho é 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, integram e permitem visualizar o impacto das ações e seu 

gerenciamento. 

Desta maneira, a análise sistêmica será realizada através das seis lentes apresentadas 

na Figura 7. No Quadro 8, apresentam-se os objetivos de cada lente de forma sintetizada. 
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Figura 7. Lentes da Análise Sistêmica no Proknow-C 
Fonte: Adaptado de Tasca et al. (2010); Tasca (2013); Dutra et al. (2015); Valmorbida et al. (2014); Valmorbida 
et al. (2011); Medaglia (2015); Bortoluzzi et al. (2011); Ensslin et al. (2012) 
 

Quadro 8 
Lentes da Análise Sistêmica no Proknow-C 

 Lente O que busca? 
1 Abordagem Análise quanto à abordagem adotada no artigo. 
2 Singularidade Reconhece que o problema é único (atores/contexto)? 

3 Processos para 
identificar Processo para identificar os critérios/ objetivos segundo a percepção do decisor? 

4 Mensuração 
As escalas (descritivas/nominais/ordinais/cardinais) utilizadas atendem à Teoria da 
Mensuração e suas propriedades (mensurabilidade/ operacionalidade/ homogeneidade/ 
inteligibilidade/ distinção entre os desempenhos melhor e pior)? 

5 Integração Como são apresentadas as questões ao decisor quando da determinação das constantes de 
integração? 

6 Gestão 

O conhecimento gerado permite conhecer o perfil atual, seu monitoramento e 
aperfeiçoamento?                                                                                                
1. Permite diagnosticar os pontos fortes e fracos da situação atual?               
2. Disponibiliza processo para gerar ações de aperfeiçoamento? 

Nota. Adaptado de Tasca et al. (2010); Tasca (2013); Dutra et al. (2015); Valmorbida et al. (2014); Valmorbida 
et al. (2011); Medaglia (2015); Bortoluzzi et al. (2011); Ensslin et al. (2012) 
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Na sequência desta seção, os treze artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico 

serão analisados de acordo com as seis lentes da análise sistêmica e sob a afiliação teórica 

adotada neste estudo, com o objetivo de identificar as suas particularidades e as lacunas de 

pesquisa e, permitir assim, a identificação de oportunidades de pesquisa. Desta maneira, as 

seis lentes serão apresentadas nos subitens 4.4.1 Abordagem; 4.4.2 Singularidade; 4.4.3 

Processo para identificação dos objetivos; 4.4.4 Mensuração; 4.4.5 Integração; e 4.4.6 Gestão, 

e no subitem 4.4.7 Considerações Finais é realizada a síntese dos resultados da análise. 
 

4.4.1 Abordagem 

 
A primeira lente apreciada na análise sistêmica da literatura busca responder à 

questão: A abordagem utilizada no artigo harmoniza o modelo construído (abordagem e 

dados) com sua aplicação? Para atingir esse propósito, é necessário identificar a abordagem 

adotada pelo autor no artigo analisado, de acordo com sua afiliação teórica (Tasca, 2013). 

Conforme Dias, e Tsiukiàs (2004), Dutra et al. (2015), Roy (1996), Valmorbida et al. 

(2014), Tasca (2013) e Medaglia (2015), a abordagem pode ser classificada conforme quatro 

categorias: (i) Normativista; (ii) Descritivista; (iii) Prescritivista; e (iv) Construtivista. 

Na abordagem normativista, guiada pelo racionalismo, o pesquisador seleciona o 

modelo para avaliação baseado no conhecimento científico, ou seja, na literatura existente 

sobre o tema e/ou conhecimentos de especialistas (conhecimento próprio ou de outrem), como 

as principais fontes para a composição das variáveis que integrarão o modelo. Desta maneira, 

o modelo construído resulta na “solução ótima”, sendo que o decisor deverá aceitar seu 

resultado como único e verdadeiro, caso contrário, incorrerá em tomada de decisões 

irracionais e equivocadas (Tasca, 2013). 

Na abordagem descritivista, que também é guiada pelo racionalismo, o pesquisador 

identifica as variáveis que influenciam o resultado desejado pelo decisor, no contexto físico a 

ser avaliado. Assim, neste viés, as variáveis que serão consideradas no sistema são fornecidas 

pelo contexto físico objeto da avaliação e, de forma limitada e não obrigatória, pelo decisor. 

Ao decisor cabe, porém, aceitar os resultados advindos do modelo, visto que, de acordo com a 

abordagem descritivista, os resultados do passado ocorrerão no futuro (Tasca, 2013).  

Conforme Ensslin, Ensslin, Chaves, Gabriel, e Oliveira (2014), as abordagens 

normativista e descritivista partem do pressuposto do conhecimento preexistente, ou seja, 

diferentemente das abordagens prescritivista e construtivista, que serão tratadas na sequência, 

em que a criação do conhecimento é realizada a partir do decisor, as orientações normativista 
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e descritivista são consideradas realistas. Neste sentido, Tasca (2013) acrescenta que as 

abordagens normativista e descritivista estão associadas ao processo de tomada de decisão, 

enquanto as abordagens prescritivista e construtivista estão associadas ao processo de apoio à 

decisão. 

Ensslin, e Borget (1997) sintetizando os conhecimentos produzidos por Keeney e 

Raiffa (1976) e Keeney (1994), destacam que a abordagem prescritivista assume uma posição 

de descrição da realidade com o objetivo de prescrever soluções, ou seja, visa descrever o que 

tem sido feito, para prescrever o que deve ser feito.  

Assim, na abordagem prescritivista, as variáveis que compõem o modelo decorrem do 

decisor, ao longo de um processo de aprendizagem centrado no facilitador, ou seja, o 

facilitador conduz o processo, buscando identificar os conhecimentos do decisor no contexto 

do problema analisado, selecionando as variáveis que integrarão o modelo a partir do discurso 

do decisor. O modelo é então construído pelo facilitador e validado pelo decisor. Nesta 

abordagem, o decisor consiste na fonte de dados utilizada para a construção do modelo, no 

entanto a construção do conhecimento ocorre para o facilitador (Tasca, 2013). 

Por fim, na abordagem construtivista, de forma semelhante ao viés prescritivista, as 

variáveis que compõem o modelo são obtidas a partir do decisor. No entanto, o facilitador 

reconhece que o decisor não possui conhecimento pleno acerca do problema, devendo, 

portanto, ser apoiado no processo de expansão desse conhecimento. Assim, no 

construtivismo, o conhecimento é construído no decisor, com o apoio do facilitador (Tasca, 

2013). 

Estabelecido o entendimento sobre a classificação das abordagens, parte-se para a 

análise dos 13 artigos que compõem o portfólio bibliográfico quanto a primeira lente da 

análise sistêmica. 

No artigo de Özdemir, A. e Tüysüz (2015), os autores apresentam um modelo de 

tomada de decisão Fuzzy baseado em Balanced Scorecard para processos de gestão 

estratégica de universidades. O método Fuzzy DEMATEL é usado para revelar as relações 

entre as perspectivas e as estratégias do BSC quantitativamente. O resultado do Fuzzy 

DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) é então usado para construir 

a estrutura de rede ANP. Finalmente, os pesos das perspectivas e estratégias são obtidos 

aplicando Fuzzy ANP. Apresentam ainda a aplicação bem-sucedida do modelo proposto no 

planejamento estratégico de universidades turcas. Para o desenvolvimento do modelo, os 

autores basearam-se no conhecimento científico preexistente, da literatura acerca do tema e de 
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registros dos planos estratégicos de universidades, portanto, o artigo enquadra-se como 

normativista. 

Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) discutem em seu artigo o conceito do Balanced 

Scorecard e de que maneira ele pode ser aplicado em programas e instituições de ensino 

superior no contexto indiano. Para isso, os autores baseiam-se em extensa literatura sobre o 

conceito do BSC per se e nas aplicações no ensino superior conforme relatado por outros 

pesquisadores. Desta maneira, o artigo enquadra-se na abordagem normativista, visto que os 

autores buscam apoio na literatura de pesquisas semelhantes. 

Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015) descrevem o uso de Benchmarking em 

universidades públicas e privadas da República Tcheca e as experiências do pessoal 

acadêmico com seu uso. Para isso, os autores analisam os resultados de pesquisa realizada 

através de questionário eletrônico com a equipe acadêmica responsável pelo gerenciamento 

(diretores, vice-diretores e secretários de unidades) de escolas de economia de universidades 

Tchecas, a fim de identificar e descrever as diferenças de percepções sobre o Benchmarking, 

as forças e fraquezas do Benchmarkings e as barreiras para sua implementação em 

universidades. Os resultados são então comparados com teorias e pesquisas existentes. Tendo 

em vista que os autores utilizam o conhecimento de especialistas e a literatura existente, o 

artigo enquadra-se na abordagem normativista. 

Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) afirmam que os subníveis de uma universidade, como 

faculdades, departamentos e escolas, desempenham um importante papel na governança 

institucional. Para confirmar sua asserção, os autores realizam uma análise empírica através 

dos escores de eficiência do ensino de diferentes escolas para 12 universidades dentro de uma 

região italiana. Os autores concluem que a implicação para a gestão é que é melhor 

implementar o Benchmarking para diferentes escolas dentro de uma universidade e não 

somente a nível institucional. As variáveis de análise são definidas a partir dos dados das 

universidades analisadas, como políticas, ambiente econômico, número de professores e 

recursos, ou seja, a partir do contexto físico, e os escores de eficiência são ranqueados e 

comparados utilizando DEA (Data Envelopment Analysis). A artigo enquadra-se, portanto, na 

abordagem descritivista. 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2009) aplicaram DEA para computar e comparar a eficiência 

técnica de instituições de ensino superior italianas e inglesas. Como os dados utilizados para a 

análise foram obtidos do próprio ambiente analisado, pode-se inferir que o artigo possui 

abordagem descritivista.  
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Agasisti, T. e Johnes, G. (2015) estimam uma variedade de modelos para avaliar 

custos em instituições de ensino superior, utilizando parâmetros aleatórios. Essa estratégia 

metodológica é utilizada para analisar o ensino superior público e privado dos EUA, 

dividindo-os em quatro grupos (instituições públicas com escola de medicina, instituições 

públicas sem escola de medicina, instituições privadas com escola de medicina e instituições 

privadas sem escola de medicina). Os dados são obtidos do Sistema de Dados de Educação 

Pós-secundária (IPEDS), proveniente do banco de dados do Centro Nacional para Estatística 

Educacional (NCES), referente a três anos acadêmicos. Nesse caso, o artigo enquadra-se 

como descritivista. 

Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. (2015) descrevem as aplicações do 

BSC nas universidades, identificando as técnicas, métodos e metodologias utilizadas. Para 

isso, os autores realizaram uma revisão sistemática de literatura. O artigo enquadra-se, 

portanto, na abordagem normativista. 

Em seu estudo, Mollis, M. e Marginson, S. (2002) fazem uma análise histórica da 

avaliação universitária na Argentina e Austrália, examinando similaridades e diferenças, 

considerando teorias, discursos, técnicas administrativas e outras práticas em avaliação 

universitária. Assim, o artigo enquadra-se na abordagem normativista. 

Abdullah, F. (2006) demonstra a ferramenta HEdPERF, que tem como função avaliar 

a qualidade dos serviços oferecidos por instituições de ensino superior, considerando tanto 

aspectos acadêmicos, quanto os serviços gerais prestados ao estudante, a partir do ponto de 

vista do estudante, já que este é considerado pelo autor como o principal cliente. 

Considerando-se que o modelo foi construído a partir da visão do aluno, criando assim 

conhecimento para o facilitador, apreende-se que o artigo se enquadra na abordagem 

prescritivista.  

Em seu artigo, Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006) realizaram um modelo de análise da 

eficiência de 14 departamentos de engenharia de uma universidade, com o objetivo de auxiliar 

departamentos ineficientes. Questionário AHP foi aplicado aos tomadores de decisão, foram 

utilizados também dados estatísticos sobre os departamentos e seus membros. Assim, 

considera-se que a abordagem utilizada é a prescritivista. 

McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014) pesquisaram cerca de 250 

departamentos em mais de 100 universidades do Reino Unido. Foram realizadas entrevistas e 

aplicado questionário com questões abertas e fechadas aos chefes de departamentos, e foram 

pesquisados os departamentos de gestão de pessoas para analisar as práticas de gestão dos 
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departamentos e universidades. Foram utilizadas ainda informações da avaliação da qualidade 

de pesquisa (RAE) e da satisfação do aluno (NSS). A abordagem utilizada é a descritivista. 

Por fim, Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002) utilizaram DEA para avaliar 42 unidades 

acadêmicas de sete faculdades de uma universidade. As variáveis de entrada foram os salários 

de professores e funcionários, orçamento operacional, orçamento de equipamentos e espaço 

físico alocado e de saída os números de graduados e graduandos, equivalentes em tempo 

integral produzidos, horas de créditos estudantil geradas e quantidade de subvenções 

concedidas. A abordagem utilizada foi, portanto, a descritivista. 

O Gráfico 8 apresenta o resultado da análise da primeira lente da análise sistêmica, 

correspondente à abordagem dos artigos. 

 

 
Gráfico 8 – Abordagem utilizada para a construção do modelo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A abordagem descritivista foi a predominante, presente em 46,1% dos artigos, sendo 

utilizada nos trabalhos de Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014); Agasisti, T. e Johnes, G. (2009); 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2015); Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002); McCormack, J., 

Propper, C. e Smith, S. (2014); e Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005). 

A abordagem normativista foi utilizada em 38,5% dos artigos do PB, sendo utilizada 

nos trabalhos de Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015); Umashankar, V. e Dutta, K. (2007); 

Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015); Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. 

(2015); e Mollis, M. e Marginson, S. (2002). 

5 

6 

2 

0 

Abordagem 

Normativista Descritivista Prescritivista Construtivista



64 
 

Já a abordagem prescritivista representou 15,4% dos artigos, sendo utilizada nos 

trabalhos de Abdullah, F. (2006); e Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006). 

Embora, conforme Dias, e Tsoukiàs (1999), Ensslin, e Borget (1997) e Dutra et al. 

(2015), a abordagem construtivista seja a mais adequada para o apoio à decisão, por 

incorporar os valores e as percepções do decisor, nenhum artigo do Portfólio Bibliográfico 

utilizou esta abordagem. 

Constata-se ainda que 11 dos 13 artigos, ou seja, 84,6% dos artigos estudados, 

baseiam-se em abordagens realistas, o que demonstra pouca exploração dos valores e 

preferências do decisor para a construção do modelo de avaliação. 

Quanto à coleta de dados, foi analisado o contexto onde foram coletados os dados 

(critérios) para construir o modelo. Entre as alternativas possíveis apresentam-se: (i) 

Genéricos: contextos similares, literatura (ciência), especialistas (facilitador, praticantes com 

experiência), passado histórico, outros locais; e (ii) Específicos: decisor e contexto físico. 

Assim, verificou-se que em cinco artigos as variáveis foram extraídas do contexto 

físico; em dois artigos, da literatura; em um artigo, de forma combinada da literatura e 

contexto físico; em um artigo, de forma combinada da literatura e especialistas; em um artigo, 

do passado histórico; em um artigo, do decisor; e em dois artigos de forma combinada do 

decisor e contexto físico.  

O Gráfico 9 demonstra a classificação dos artigos do Portfólio Bibliográfico quanto à 

fonte de coleta de dados. 

 

 
Gráfico 9 – Classificação dos artigos do PB quanto à fonte de coleta de dados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao local onde o modelo foi utilizado, se em contextos genéricos ou específicos, 

onde específico compreende o modelo aplicado a um contexto bem definido (contexto físico 

e/ou atores), 11 artigos do PB apresentaram-se em contexto genérico e dois em contexto 

específico - McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014) e Moreno, A.A. e Tadepalli, R. 

(2002). 

 

 
Gráfico 10 – Classificação dos artigos do PB quanto ao local onde aplica o modelo. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com base nas informações coletadas dos artigos do PB em relação à abordagem, é 

possível então realizar a análise da conformidade entre a construção do modelo e o seu uso. 

Neste contexto, o Quadro 9 apresenta as composições de análises possíveis, sendo que as 

quatro abordagens são divididas em dois grupos, posto que as abordagens normativista e 

descritivista compõem o grupo denominado realista e as abordagens prescritivista e 

construtivista compõem o outro grupo. 

 

Quadro 9 
Composições das abordagens e seus usos/aplicações para identificação da harmonia 

 ABORDAGEM USO/APLICAÇÃO HARMONIA 

A REALISTA       
Normativista ou 

Descritivista 

Genérico SIM 

B Específico NÃO 

C 
Prescritivista ou 
Construtivista 

Genérico NÃO 

D Específico SIM 

Nota. Adaptado de Tasca (2013) 

11 

2 

Local em que o modelo é aplicado 

Genérico Específico
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Da análise da harmonia, pode-se classificar os artigos do Portfólio Bibliográfico 

conforme os quatro grupos apresentados no quadro 8. 

Grupo A – Abordagem realista e uso genérico: 

Nove artigos enquadraram-se no grupo A, quais sejam:  

Umashankar, V., Dutta, K. (2007). Balanced scorecards in managing higher 

education institutions: an Indian perspective. International Journal of Educational 

Management.  

Placek, M.; Ochrana, F.; Pucek, M. (2015). Benchmarking in Czech higher education: 

the case of schools of economics. Journal of Higher Education Policy and Management. 

Pereira, C.A.; Pereira, N.S.P.; Monteiro, R.P. (2015). Mapeamento conceitual do 

Balanced Scorecard no ensino superior. Revista Capital Científico. 

Mollis, M.; Marginson, S. (2002). The assessment of universities in Argentina and 

Australia: between autonomy and heteronomy. Higher Education. 

Özdemir, A.; Tüysüz, F. (2015). An Integrated Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP 

Based Balanced Scorecard Approach: Application in Turkish Higher Education. Journal of 

Multiple-Valued Logic & soft computing. 

Agasisti, T.; Bonomi, F. (2014). Benchmarking universities' efficiency indicators in 

the presence of internal heterogeneity. Studies in Higher Education. 

Agasisti, T.; Johnes, G. (2009). Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher 

education decision-making units across more than one country. Education Economics. 

Agasisti, T.; Johnes, G. (2015). Efficiency, costs, rankings and heterogeneity: the case 

of US higher education. Studies in Higher Education. 

Rosa, M.J.; Saraiva, P.M.; Diz, H. (2005). Defining Strategic and Excellence Bases for 

the Development of Portuguese Higher Education. 

 

Grupo B – Abordagem realista e uso específico: 

Dois artigos enquadraram-se no grupo B: 

McCormack, J.; Propper, C.; Smith, S. (2014). Herding cats? Management and 

university performance. 

Moreno, A.A.; Tadepalli, R. (2002). Assessing Academic Department Efficiency at a 

Public University. 

 

Grupo C – Abordagem Prescritivista/Construtivista e uso Genérico: 

Dois artigos foram classificados no grupo C: 
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Abdullah, F. (2006). The development of HEdPERF: a new measuring instrument of 

service quality for the higher education sector. International Journal of Consumer Studies. 

Köksal, G.; Nalçaci, B. (2006). The Relative Efficiency of Departments at a Turkish 

Engineering College: A Data Envelopment Analysis. 

 

Grupo D – Abordagem Prescritivista/Construtivista e uso específico: 

Não houveram artigos no Portfólio Bibliográfico classificados no grupo D. 

 

O Gráfico 11 apresenta o resultado da análise da harmonia das abordagens utilizadas 

para a construção dos modelos e seu uso. 

 

 
Gráfico 11 – Análise da harmonia entre a abordagem utilizada para a construção do modelo e 
seu uso 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ressalta-se que a combinação dos grupos A e D corresponde aos artigos que 

apresentaram harmonia entre a abordagem utilizada para a construção do modelo e seu uso, 

ou seja, os artigos que apresentaram abordagem realista e uso genérico ou abordagem 

prescritivista/construtivista e uso específico; em contrapartida, a combinação dos grupos B e 

C corresponde aos artigos que não apresentaram harmonia, ou seja, que apresentaram 

abordagem realista e uso específico ou abordagem prescritivista/construtivista e uso genérico. 

9 

4 

Harmonia 

A e D B e C
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Tem-se, portanto, que nove artigos do Portfólio Bibliográfico apresentaram harmonia 

entre a construção do modelo e seu uso, enquanto quatro não apresentaram harmonia entre a 

construção do modelo e o uso a que se destinam. 

A partir da apreciação dos 13 artigos do Portfólio Bibliográfico quanto à primeira 

lente da análise sistêmica, é possível inferir a opção majoritária dos autores pelas abordagens 

realistas, com busca de variáveis predominantemente na literatura, em contextos similares, 

conhecimento de especialistas, contexto físico e passado histórico. 

 

4.4.2 Singularidade 

 

Tendo por base a definição de avaliação de desempenho adotada no presente estudo 

como afiliação teórica, em que a avaliação de desempenho é entendida como um instrumento 

de apoio à decisão, a fim de construir conhecimento no decisor, a respeito do contexto 

específico que se propõe avaliar (Ensslin et al., 2010; Ensslin et al., 2018; Ensslin et al., 2017; 

Dutra et al., 2015; Tasca, 2013; Medaglia, 2015), entende-se por contexto específico a 

singularidade, que tem como contrapartida a natureza genérica. 

Nesse sentido, a análise dos treze artigos do PB quanto à singularidade remete a 

seguinte questão: O problema abordado no artigo assume caráter único em relação ao 

contexto físico e/ou atores envolvidos? 

No artigo de Özdemir, A. e Tüysüz (2015), os autores apresentam um modelo de 

tomada de decisão Fuzzy baseado em Balanced Scorecard para processos de gestão 

estratégica de universidades. O modelo é construído com base em dados de várias 

universidades turcas, portanto, da análise do contexto entende-se o artigo como genérico. 

Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) discutem em seu artigo o conceito do Balanced 

Scorecard e de que maneira ele pode ser aplicado em programas e instituições de ensino 

superior no contexto indiano. Desta maneira, o artigo também se enquadra como genérico. 

Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015) constroem o modelo a partir de dados de 

universidades Tchecas para identificar suas experiências com o Benchmarking, sendo 

compreendido, portanto, como genérico. 

Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) afirmam que os subníveis de uma universidade, como 

faculdades, departamentos e escolas, desempenham um importante papel na governança 

institucional. Para confirmar sua asserção, os autores realizam uma análise empírica através 
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dos escores de eficiência do ensino de diferentes escolas para 12 universidades dentro de uma 

região italiana, utilizando DEA. Assim, conclui-se que o artigo apresenta caráter genérico.  

Agasisti, T. e Johnes, G. (2009) aplicaram DEA para computar e comparar a eficiência 

técnica de instituições de ensino superior italianas e inglesas, levando a consideração de 

contexto genérico. 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2015) estimam uma variedade de modelos para avaliar 

custos em instituições de ensino superior, utilizando parâmetros aleatórios. Essa estratégia 

metodológica é utilizada para analisar o ensino superior público e privado dos EUA, 

dividindo-os em quatro grupos (instituições públicas com escola de medicina, instituições 

públicas sem escola de medicina, instituições privadas com escola de medicina e instituições 

privadas sem escola de medicina). Portanto, o artigo enquadra-se como genérico. 

Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. (2015) descrevem as aplicações do 

BSC nas universidades, identificando as técnicas, métodos e metodologias utilizadas. Assim, 

o artigo apresenta contexto genérico. 

Em seu estudo, Mollis, M. e Marginson, S. (2002) fazem uma análise histórica da 

avaliação universitária na Argentina e Austrália, examinando similaridades e diferenças, 

considerando teorias, discursos, técnicas administrativas e outras práticas em avaliação 

universitária. Assim, o artigo enquadra-se contexto genérico. 

Abdullah, F. (2006) demonstra a ferramenta HEdPERF, que tem como função avaliar 

a qualidade dos serviços oferecidos por instituições de ensino superior, considerando tanto 

aspectos acadêmicos, quanto os serviços gerais prestados ao estudante, a partir do ponto de 

vista do estudante, já que este é considerado pelo autor como o principal cliente. Embora a 

proposta do artigo seja apresentar uma ferramenta específica para universidades, em que os 

autores indicam como sugestão para pesquisa futura a sua adaptação para outros contextos, e 

por considerar a percepção do aluno na formulação, considera-se que seu contexto é genérico 

por englobar as universidades no geral e por não considerar para sua formulação um decisor 

específico. 

No artigo de Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006) o modelo é construído a partir de 14 

diferentes departamentos de uma universidade. Assim, pode-se empreender que o artigo se 

enquadra como genérico. 

McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014) pesquisaram cerca de 250 

departamentos em mais de 100 universidades do Reino Unido, sendo seu modelo genérico. 
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Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002) utilizaram DEA para avaliar 42 unidades 

acadêmicas de sete faculdades de uma universidade. O modelo construído é, portanto, 

genérico. 

No artigo de Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005), 16 instituições de ensino 

superior foram estudadas para melhor compreender sua realidade cotidiana em relação à 

gestão estratégica e de qualidade. Assim, o modelo é compreendido como genérico. 

O Gráfico 12 apresenta o resultado da análise dos artigos do PB quanto à 

singularidade, ou seja, o quantitativo de artigos que desenvolveram modelos genéricos ou 

singulares. 

 

 
Gráfico 12 – Análise dos artigos do PB quanto à singularidade do modelo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constata-se, portanto, que todos os artigos do PB apresentaram seus modelos como 

genéricos, não considerando o papel do decisor para sua formulação ou aplicando-os em mais 

de uma instituição.  

Os Gráficos 13 e 14 apresentam a análise das duas dimensões que compõem o 

contexto específico, decisor e contexto físico, separadamente. 

 

13 

0 

Singularidade 

Genérico Específico
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Gráfico 13 – Participação do decisor no processo de apoio à decisão dos artigos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Da apreciação do Gráfico 13, constata-se que em três artigos os decisores foram 

considerados para a definição das variáveis que compuseram os modelos de avaliação, Placek, 

M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015), que utilizaram a percepção dos diretores, vice-diretores e 

secretários de unidades; Köksal, G.; Nalçaci, B. (2006), que aplicaram questionário AHP aos 

tomadores de decisão; e McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014), que aplicaram 

questionários abertos e fechados e realizaram entrevistas com chefes de departamentos. Nos 

demais artigos, a figura do decisor não foi explicitada. 

 O Gráfico 14 mostra a análise dos artigos do PB quanto à segunda dimensão da 

singularidade, o contexto físico. Nesta etapa, verificou-se se o modelo é válido apenas para 

um contexto físico, ou seja, se é singular, ou se o modelo pode ser utilizado em outros 

contextos, ou seja, se é genérico. 

 

10 

3 

Número 

Não identifica o decisor no
trabalho

Identifica o decisor no trabalho,
mas não o considera para a
construção integral do modelo

Identifica o decisor no trabalho e o
considera para a construção
integral do modelo
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Gráfico 14 – Artigos do PB que reconhecem o contexto físico como singular 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015) afirmam que, como o modelo proposto permite a 

flexibilidade de adicionar ou remover perspectiva ou estratégia para o BSC de acordo com as 

diferentes condições e objetivos da universidade, pode ser usado por qualquer universidade e 

investigador, ou seja, o modelo proposto no artigo é genérico quanto ao contexto aplicado. 

Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) propõem um modelo que pode ser adaptado com 

modificações na gestão de instituições de educação terciária na Índia, quer se trate de 

universidade, faculdade afiliada, instituição autônoma ou instituição educacional privada, 

logo o modelo é genérico quanto ao contexto a ser aplicado. 

Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015) descrevem o uso de Benchmarking em 

universidades públicas e privadas da República Tcheca e as experiências do pessoal 

acadêmico com seu uso. Os autores não preveem a utilização do modelo para outros contextos 

em seu artigo, que é considerado, portanto, singular quanto ao contexto aplicado. 

Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) afirmam que os subníveis de uma universidade, como 

faculdades, departamentos e escolas, desempenham um importante papel na governança 

institucional. Para confirmar sua asserção, os autores realizam uma análise empírica através 

dos escores de eficiência do ensino de diferentes escolas para 12 universidades dentro de uma 

região italiana. Os autores ressaltam que foi delimitada uma única região da Itália pois as 

universidades compartilham as mesmas variáveis contextuais. Logo, considera-se que o 

modelo é singular quanto ao contexto. 

6 

7 

Contexto Físico 

Desenvolve o modelo para um contexto físico e reconhece que o modelo é
válido somente para este contexto.
Desenvolve o modelo para um contexto físico entendendo que pode ser
aplicado a outros.
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Agasisti, T. e Johnes, G. (2009) aplicaram DEA para computar e comparar a eficiência 

técnica de instituições de ensino superior italianas e inglesas. Os autores sugerem que o 

modelo pode ser aplicado para comparar a eficiência de instituições de vários países. Neste 

caso, considera-se o modelo genérico quanto ao contexto aplicado. 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2015) estimam uma variedade de modelos para avaliar 

custos em instituições de ensino superior, utilizando parâmetros aleatórios. Essa estratégia 

metodológica é utilizada para analisar o ensino superior público e privado dos EUA, porém os 

autores sugerem a aplicação em contextos internacionais para estudos futuros, permitindo a 

comparação entre países. Logo, o modelo assume-se como genérico quanto ao contexto 

aplicado.   

Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. (2015) descrevem as aplicações do 

BSC nas universidades, identificando as técnicas, métodos e metodologias utilizadas. Os 

autores sugerem que o estudo pode ser realizado para outros contextos, o que demonstra que o 

artigo é genérico quanto ao contexto. 

Em seu estudo, Mollis, M. e Marginson, S. (2002) fazem uma análise histórica da 

avaliação universitária na Argentina e Austrália. Quanto ao contexto de aplicação, o artigo 

mostrou-se singular. 

Abdullah, F. (2006) salienta que o modelo foi construído especificamente para o setor 

do ensino superior, não podendo ser generalizado para outros contextos, o que indica o caráter 

singular do modelo quanto ao contexto de aplicação. 

Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006) construíram um modelo a partir da análise da 

eficiência de 14 departamentos de engenharia de uma universidade, com o objetivo de auxiliar 

departamentos ineficientes, sendo, portanto, genérico quanto à aplicação do modelo. 

McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014) não especificam se o modelo pode ser 

aplicado a outros contextos, sendo considerado singular. 

Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002) não especificam se o modelo pode ser aplicado a 

outros contextos, sendo considerado singular. 

Por fim, em seu artigo, Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005) constroem um 

modelo genérico com à aplicação. 

Da análise da singularidade quanto ao contexto físico em que foram aplicados, seis 

artigos reconhecem que o modelo deve ser aplicado a um contexto físico singular e sete 

artigos reconhecem que o modelo pode ser aplicado a outros contextos. Quanto aos seis 

artigos classificados como singulares quanto ao contexto físico de aplicação, salienta-se que 

sua singularidade está associada ao uso e não a formulação do modelo. 
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Três artigos perceberam os decisores em seu contexto, mas não a ponto de serem 

tomados como atores efetivos no processo de formulação do modelo. 

Neste contexto, identifica-se como oportunidade de pesquisa, considerando a afiliação 

teórica adotada no presente estudo, a construção de um modelo de avaliação de desempenho 

singular e que não apenas identifique o decisor, mas que o considere para a construção 

integral do modelo. Resultando, desta maneira, um modelo específico para o contexto físico 

estudado e que incorpora as percepções do decisor. 

 

4.4.3 Processo para identificação dos objetivos 

 

Para a análise dos artigos do PB quanto à terceira lente da análise sistêmica, é 

necessário resgatar o conceito de avaliação de desempenho adotado nesse estudo, conforme 

especificado no subitem 4.1, que assume a avaliação de desempenho como instrumento de 

apoio à decisão, sendo o processo para construir conhecimento no decisor . . . por meio de 

atividades que identificam, organizam, mensuram, integram e permitem visualizar o impacto 

das ações e seu gerenciamento (ENSSLIN et al., 2010, p.130; Ensslin et al., 2018; Ensslin et 

al., 2017; Dutra et al., 2015; Tasca, 2013; Medaglia, 2015). 

Portando, a identificação dos objetivos refere-se à necessidade de se incorporar ao 

modelo de avaliação os objetivos, os desejos, os valores, as percepções e as preferências do 

decisor. Neste contexto, na terceira lente da análise sistêmica, referente à identificação dos 

objetivos, busca-se responder a seguinte questão: Como os autores dos artigos do PB 

identificam os objetivos segundo a percepção do decisor? 

Para responder esta questão, é necessário dividi-la em dois questionamentos 

adicionais, de forma a facilitar a compreensão acerca dos objetivos dos autores: Como o 

processo de identificação dos objetivos dos artigos lidam com os limites de conhecimento do 

decisor (reconhece a necessidade de expansão do conhecimento no decisor)? E como os 

valores e preferências do decisor interferem na identificação dos objetivos? 

Da análise dos 13 artigos do PB, constata-se que em nenhum artigo houve a 

preocupação de gerar conhecimento no decisor. Logo, o Gráfico 15 demonstra o resultado 

desta primeira análise. 
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Gráfico 15 – Reconhecimento dos limites de conhecimento do decisor 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação à segunda questão (como os valores e preferências do decisor interferem 

na identificação dos objetivos?), constata-se que em três artigos a percepção dos decisores foi 

considerada, porém de forma parcial, Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015), que 

utilizaram a percepção dos diretores, vice-diretores e secretários de unidades; Köksal, G. e 

Nalçaci, B. (2006), que aplicaram questionário AHP aos tomadores de decisão; e 

McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014), que aplicaram questionários abertos e 

fechados e realizaram entrevistas com chefes de departamentos. Assim, o Gráfico 16 

apresenta o resultado desta segunda análise. 

 

 
Gráfico 16 – Processo considera os valores do decisor 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A partir da análise da terceira lente da análise sistêmica, verifica-se que os autores dos 

artigos do PB majoritariamente não buscaram identificar as percepções, os valores e as 

preferências dos decisores, assim como não reconheceram a necessidade de gerar 

conhecimento no decisor.  

Desta forma, identifica-se como oportunidade de pesquisa, considerando a afiliação 

teórica acerca da avaliação de desempenho adotada na presente pesquisa, a assunção de um 

processo estruturado de construção de conhecimento no decisor, considerando seus valores e 

preferência para a definição dos objetivos considerados por ele importantes, e os incorporando 

ao modelo de avaliação.  

 

4.4.4 Mensuração 

 

Retomando o conceito de avaliação de desempenho adotado nesse estudo, conforme 

especificado no subitem 4.1, que assume a avaliação de desempenho como instrumento de 

apoio à decisão, sendo o processo para construir conhecimento no decisor . . . que mensuram 

ordinalmente e cardinalmente, integram e permitem visualizar o impacto das ações e seu 

gerenciamento (Ensslin et al., 2010, p.130; Ensslin et al., 2018; Ensslin et al., 2017; Dutra et 

al., 2015; Tasca, 2013; Medaglia, 2015), inicia-se a apreciação dos artigos do PB quanto à 

quarta lente da análise sistêmica. 

Para a análise da quarta lente, busca-se responder a seguinte questão: As escalas 

(descritivas, nominais, ordinais e cardinais) utilizadas atendem à Teoria da Mensuração e as 

propriedades de mensurabilidade, operacionalidade, homogeneidade, inteligibilidade e 

distinção entre os desempenhos melhor e pior? 

Conforme Ensslin et al. (2001) e Giffhorn (2011), escala pode ser compreendida como 

o elemento cientificamente válido para mensurar as propriedades, sendo o elemento central de 

um indicador de desempenho, a medida que permite a mensuração das propriedades do 

contexto avaliado, podendo ser expressa por um conjunto de números ou símbolos. As escalas 

podem ser classificadas em quatro categorias: (i) Descritivas; (ii) Nominais; (iii) Ordinais; e 

(iv) Cardinais. 

(i) A escala descritiva representa as propriedades do contexto por meio de um 

discurso, de uma narrativa que evidencia as percepções das pessoas acerca do 

que se deseja conhecer. 
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(ii) A escala nominal classifica as propriedades de forma qualitativa em categorias 

distintas, sem que se estabeleça ordem de preferência entre elas. 

(iii) A escala ordinal visa estabelecer uma ordem de preferência entre as categorias 

que compõem a escala, não permitindo, entretanto, a valoração da atratividade 

ao passar de um ponto a outro da escala. 

(iv) A escala cardinal pode ser subdividida em escalas de intervalo e escalas de 

razão, onde as escalas cardinais desfrutam das características das escalas 

ordinais, porém, permitindo a valoração da atratividade ao passar de um ponto 

a outro da escala, sendo que, quando o zero estiver associado à ausência de 

medida (onde o zero é a origem da escala), a escala cardinal é denominada de 

razão, e quando o zero for arbitrário, a escala cardinal é denominada de 

intervalo. 

Na presente lente, busca-se então analisar a conformidade das escalas utilizadas nos 

artigos do PB em relação à Teoria da Mensuração e suas propriedades. 

Quanto ao atendimento da Teoria da Mensuração, o que se pretende analisar é se as 

operações estatísticas utilizadas estão de acordo com o tipo de escala utilizado. Nesse caso, as 

escalas cardinais de intervalo são compatíveis com contagem, moda, frequência, mediana, 

média, variância e testes de correlação e de significância; e as escalas cardinais de razão são 

compatíveis com peso, faturamento, probabilidade, altura, volume, área e idade (Tasca, 2013; 

Giffhorn, 2011). 

Quanto ao atendimento às propriedades da Teoria da Mensuração, serão analisados 

segundo (i) mensurabilidade; (ii) operacionalidade; (iii) homogeneidade; (iv) inteligibilidade; 

e (v) distinção entre os desempenhos melhor e pior. 

(i) Mensurabilidade – o indicador de desempenho mensura a propriedade que 

efetivamente se deseja avaliar. 

(ii) Operacionalidade – é fisicamente possível medir a propriedade que se deseja 

avaliar. 

(iii) Homogeneidade – os níveis da escala se referem às mesmas propriedades do 

contexto. 

(iv) Inteligibilidade – todos que medirem aquela propriedade obterão o mesmo 

resultado. 

(v) Distinção entre os desempenhos melhor e pior – a escala deve mencionar de 

forma clara o que se deve fazer para atingir nível superior. 
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Da análise dos artigos do PB segundo a quarta lente da análise sistêmica, obteve-se os 

seguintes resultados: 

Em seu artigo, Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015) utilizam como variáveis as 

perspectivas estratégicas do BSC, obtidas através da análise da literatura, da revisão dos 

planos estratégicos de 87 universidades e de questionário aplicado a 9 especialistas, assim, o 

tipo de variável é nominal. Para o modelo, primeiramente é aplicado Fuzzy Dematel para 

determinar as relações entre as estratégias de BSC e após é utilizado Fuzzy ANP para 

priorizar as estratégias. Assim, considera-se que não foi atendida a Teoria da Mensuração. 

Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) utilizam escala descritiva ao realizar um estudo 

baseado em revisão da literatura e aplicações de BSC no ensino superior relatadas por 

especialistas, atendendo assim a Teoria da Mensuração. 

Placek, M., Ochrana, F, e Pucek, M. (2015) desenvolveram em seu artigo uma análise 

do Benchmarking nas universidades. Para isso, a escala foi obtida através de revisão da 

literatura sobre o uso do Benchmarking em universidades e entrevistas com diretores, vice-

diretores e secretários de unidades para determinar as perspectivas de Benchmarking 

utilizadas. Dessa forma, compreende-se a escala como nominal. Os resultados foram 

comparados com dados de pesquisas anteriores e após foi utilizada regressão logística para 

tratamento dos dados. Desta forma, a Teoria da Mensuração não foi atendida. 

Para demonstrar os escores de eficiência de escolas, Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) 

consideraram como variáveis de entrada dados em termos de estudantes (número de 

estudantes matriculados em cursos de bacharelado) e de pessoal acadêmico (número de 

professores) e as de saídas em termos de graduados. Logo, as variáveis utilizadas são do tipo 

ordinal. Os escores de eficiência são computados utilizando DEA. São calculados os escores 

de eficiência CRS e VRS para cada unidade, e a escala de eficiência é calculada através da 

média CRS/VRS. Após, os escores de eficiência de unidades são agregados para obter o 

escore de eficiência da universidade. Por fim, são comparados os rankings de eficiência a 

nível institucional e o calculado a partir da eficiência de unidades. Desta maneira, a Teoria da 

Mensuração não foi atendida. 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2009) empregam DEA para analisar a eficiência técnica 

institucional de universidades italianas e inglesas. Como variáveis de entrada, foi utilizado 

número total de estudantes, o montante total de recursos financeiros/rendimentos (de 

pesquisa), o número de estudantes de doutorado e o número de pessoal acadêmico. Como 

saída, consideraram o número de graduados no bacharelado e mestrado e o montante total de 
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bolsas externas e contratos de pesquisa. Portanto, as variáveis utilizadas foram ordinais. 

Considera-se que a Teoria da Mensuração não foi atendida. 

No segundo artigo de Agasisti, T. e Johnes, G. (2015), são utilizadas variáveis 

financeiras. A variável dependente (custos) corresponde ao total de despesas e as variáveis 

independentes são número de alunos graduados e número de alunos pós-graduados. Neste 

contexto, consideram-se as variáveis utilizadas do tipo ordinais. Dados estatísticos, como 

média e desvio padrão, foram obtidos a partir desses dados, bem como técnicas de 

modelagem. Assim, infere-se que não foi atendida a Teoria da Mensuração. 

Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. (2015) aplicaram a escala descritiva 

para compreender as aplicações, técnicas, métodos e metodologias de BSC utilizadas em 

universidades, atendendo à Teoria da Mensuração. 

Em seu estudo, Mollis, M. e Marginson, S. (2015) não realizaram mensuração. 

Abdullah, F. (2006) descreve o desenvolvimento metodológico do HEdPERF, um 

novo instrumento de avaliação da qualidade dos serviços do setor de ensino superior, a partir 

da percepção do aluno. A perspectiva do estudante foi obtida a partir de questionário usando 

escala tipo Likert, ou seja, escala ordinal, que por seu tratamento estatístico demonstrou não 

atender à Teoria da Mensuração. 

Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006) aplicaram questionário AHP (respostas de 1 a 5) aos 

tomadores de decisão, foram utilizados também dados estatísticos sobre os departamentos e 

seus membros. Os pesos dos critérios foram encontrados usando os dados do questionário e os 

escores de eficiência foram obtidos usando DEA CCRo -AR e MCDA. Considera-se, 

portanto, que foram utilizadas escalas ordinais e que a Teoria da Mensuração não foi atendida. 

McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014) realizaram entrevistas (perguntas 

abertas e fechadas, tipo sim ou não) com pontuação de 1 a 5, e foi aplicado questionário com 

questões abertas e fechadas aos chefes de departamentos, foram ainda pesquisados os 

departamentos de gestão de pessoas para analisar as práticas de gestão dos departamentos e 

universidades. Foram utilizadas também informações da avaliação da qualidade de pesquisa 

(RAE) e da satisfação do aluno (NSS - escala tipo Likert). Considera-se que as escalas 

utilizadas foram do tipo ordinal. Quanto as operações estatísticas, foram utilizadas média, 

desvio padrão e regressão linear, não atendendo à Teoria da Mensuração. 

Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002) utilizaram DEA para avaliar 42 unidades 

acadêmicas de sete faculdades de uma universidade. As variáveis de entrada foram os salários 

de professores e funcionários, orçamento operacional, orçamento de equipamentos e espaço 

físico alocado e de saída os números de graduados e graduandos, equivalentes em tempo 
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integral produzidos, horas de créditos estudantil geradas e quantidade de subvenções 

concedidas. As escalas utilizadas foram do tipo ordinal, não atendendo à Teoria da 

Mensuração. 

Por fim, no artigo de Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005) os dados foram 

obtidos dos sites das universidades e por meio de entrevistas. A análise das entrevistas foi 

realizada utilizando o software NUD * IST 4 , que permitiu identificar e estruturar ideias 

sobre realidades relevantes percebidas. Assim, foram utilizadas escalas ordinais, atendendo à 

Teoria da Mensuração. 

Verificou-se, portanto, que dos 13 artigos que compõem o PB, um não realiza 

mensuração, enquanto 12 realizam. Dos 12 artigos que realizam mensuração, foi possível 

depreender a escala utilizada, sendo que dois utilizam escala descritiva, dois utilizam escala 

nominal, oito utilizam escala ordinal e nenhum artigo utilizou escala cardinal, conforme 

demonstrado no Gráfico 17.  

 

 
Gráfico 17 – Escalas utilizadas nos artigos do PB 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao atendimento às propriedades da Teoria da Mensuração – 

mensurabilidade, operacionalidade, homogeneidade, inteligibilidade e distinção entre o 

desempenho melhor e pior - verifica-se que cinco artigos respeitam às descritas propriedades, 

enquanto sete não as atendem, dois por utilizar a escala Likert e cinco por não atender ao 

princípio da inteligibilidade - Umashankar, V. e Dutta, K. (2007); Placek, M., Ochrana, F. e 

Pucek, M. (2015), Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006), McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. 
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(2014), Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005), Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, 

R.P. (2015) e Abdullah, F. (2006). Assim, o Gráfico 18 apresenta o resultado dessa análise. 

 

 
Gráfico 18 – Artigos do PB em que as escalas atendem as propriedades da mensurabilidade, 
operacionalidade, homogeneidade, inteligibilidade e permitir distinguir entre o melhor e pior 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Dentro da mesma linha de análise, é realizada a verificação se as escalas utilizadas nos 

12 artigos do PB que realizaram mensuração atendem à Teoria da Mensuração, em relação às 

operações matemáticas e estatísticas.  

Verifica-se que nos artigos de Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015), Placek, M., Ochrana, 

F. e Pucek, M. (2015), Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006), McCormack, J., Propper, C. e Smith, 

S. (2014), Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002), Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014), Agasisti, T. 

e Johnes, G. (2009), Agasisti, T. e Johnes, G. (2015) e Abdullah, F. (2006) a Teoria da 

Mensuração não foi atendida. Já nos artigos de Umashankar, V. e Dutta, K. (2007), Rosa, 

M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005) e Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. a Teoria 

da Mensuração foi atendida. 

O resultado desta análise está demonstrado no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Artigos do PB em que as escalas atendem à Teoria da Mensuração 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Logo, dos 12 artigos que compõem o PB e realizaram mensuração, três artigos 

atendem à Teoria da mensuração, enquanto nove artigos não atendem à Teoria da 

Mensuração, no que tange às operações matemáticas e estatísticas. 

Finda a análise dos artigos do PB no que concerne a quarta lente da análise sistêmica 

da literatura, conclui-se que houve predominância da escala ordinal e que a maior parte dos 

artigos não atendeu à Teoria da Mensuração quanto às propriedades (58,3% dos artigos) e 

quanto às operações matemáticas e estatísticas (75% dos artigos). Neste contexto, emerge 

como oportunidade de pesquisa a utilização de escala cardinal, em conjunto com escalas 

ordinais, que permitam gerar conhecimento no decisor. 

 

4.4.5 Integração 

 

A quinta lente da análise sistêmica da literatura refere-se à integração dos critérios de 

avaliação de desempenho, permitindo a realização da avaliação global do contexto estudado. 

Conforme Valmorbida (2012) e Ensslin et al. (2001), a integração de escalas pode ser 

realizada de forma descritiva, gráfica, cardinal utilizando níveis de referência ou cardinal sem 

utilização de níveis de referência, em que por nível de referência compreende-se níveis que 

permitem identificar quais ações são mais atrativas e quais apresentam desempenho inferior 

ao esperado.  
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Neste contexto, é realizada a análise dos 13 artigos que compõem o PB quanto à 

integração. 

Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015) realizam a integração ao agregar as escalas nominais 

sobre estratégias de BSC obtidas através da revisão da literatura, dos planos estratégicos de 87 

universidades e questionários com 9 especialistas, em Fuzzy DEMATEL e Fuzzy ANP para 

obter as relações entre as estratégias e priorizar as estratégias. O ANP fornece os pesos ou 

importâncias das perspectivas e estratégias, no entanto não fornece níveis de referência. 

 Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) realizam a integração ao utilizar escalas 

descritivas do BSC obtidas da literatura e opinião de especialistas para propor um modelo de 

BSC para instituições de ensino superior indiana, porém não apresenta níveis de referência. 

Placek, M., Ochrana, F. e Pucek, M. (2015) utilizam escala nominal sobre o uso do 

Benchmarking em universidades, obtidas através de revisão da literatura e entrevistas com 

diretores, vice-diretores e secretários de unidades, e realizam a integração ao trata-las 

estatisticamente para obter uma melhor compreensão sobre o uso do Benchmarking em 

universidades Tchecas, assim como as deficiências percebidas e as barreiras na sua 

implementação, porém não apresentam níveis de referência. 

Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) utilizam escala ordinal, em termos de número de 

estudantes de cursos de bacharelado e de professores, para determinar os escores de eficiência 

de escolas utilizando DEA. Assim, os autores determinam os escores de eficiência de 

unidades de universidades (escolas, departamentos, institutos) e posteriormente esses escores 

são agregados para a obtenção do escore global da universidade, que é comparado ao escore 

institucional. Assim, pode-se inferir que os autores realizam a integração, no entanto não 

apresentam os níveis de referência. 

Agasisti, T. e Johnes, G. (2009) utilizam variável ordinal, como número de estudantes, 

montante total de recursos financeiros/rendimentos, número de estudantes de doutorado e 

equipe acadêmica, para analisar a eficiência técnica institucional de universidades italianas e 

inglesas utilizando DEA, assim, compreende-se que os autores realizaram integração, porém 

não apresentaram níveis de referência. 

Em seu segundo artigo do PB, Agasisti, T. e Johnes, G. (2015) utilizam escala ordinal, 

em termos de variáveis financeiras, para estimar uma variedade de modelos para avaliar 

custos no ensino superior, utilizando ferramentas estatísticas. Assim, os autores realizam 

integração, mas não apresentam níveis de referência. 

Pereira, C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.P. (2015) utilizam a escala descritiva de 

BSC em universidades, através da revisão sistemática da literatura, produzindo assim um 
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mapa conceitual. Desta forma, os autores realizam integração, porém não apresentam níveis 

de referência. 

Mollis, M. e Marginson, S. (2002) não realizam integração. 

Abdullah, F. (2006) realiza a integração ao utilizar a escala ordinal obtida a partir das 

percepções dos alunos sobre qualidade dos serviços no setor de ensino superior para 

desenvolver o modelo HEdPERF. Contudo, não são apresentados níveis de referência. 

Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006) utilizaram a integração ao determinar os pesos dos 

critérios a partir dos dados do questionário AHP e os escores de eficiência foram obtidos 

usando DEA CCRo -AR e MCDA, porém não apresentaram níveis de referência. 

 No artigo de McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014), os dados obtidos através 

de entrevistas, da análise das práticas de gestão dos departamentos de gestão de pessoas de 

universidades, da avaliação da qualidade de pesquisa (RAE) e da satisfação do aluno (NSS - 

escala tipo Likert) foram integrados ao utilizar as operações estatísticas, como média, desvio 

padrão e regressão linear, no entanto, não foram apresentados níveis de referência. 

No artigo de Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002), as variáveis de entrada foram os 

salários de professores e funcionários, orçamento operacional, orçamento de equipamentos e 

espaço físico alocado e de saída os números de graduados e graduandos, equivalentes em 

tempo integral produzidos, horas de créditos estudantil geradas e quantidade de subvenções 

concedidas. Considera-se que os autores realizaram a integração ao utilizar DEA para avaliar 

a eficiência dos departamentos acadêmicos. Porém, não apresentaram níveis de referência. 

Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005) obtiveram os dados dos sites das 

universidades e por meio de entrevistas. Houve a integração, pois os dados obtidos das 

entrevistas foram analisados utilizando o software NUD * IST 4, que permitiu identificar e 

estruturar ideias sobre realidades relevantes percebidas. Não apresentam, no entanto, níveis de 

referência. 

A partir do exposto, verifica-se que em 12 artigos os autores realizam a integração dos 

indicadores, enquanto em um artigo a integração não foi realizada. O Gráfico 20 apresenta o 

resultado dessa análise. 

Diante do exposto na análise da quinta lente da análise sistêmica da literatura, conclui-

se que, embora a maioria dos artigos tenha realizado a integração, em nenhum foram 

apresentados os níveis de referência. Desta forma, e em virtude da afiliação teórica sobre 

avaliação de desempenho assumida no presente estudo, compreende-se como oportunidade de 

pesquisa o desenvolvimento de modelo de avaliação de desempenho que permita a integração 

dos indicadores por meio de constantes associadas aos níveis de referência das escalas. 
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Gráfico 20 – Artigos do PB que realizam a integração dos indicadores 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

4.4.6 Gestão 

 

Na sexta e última lente da análise sistêmica da literatura, os artigos do PB são 

examinados quanto ao processo de gestão. Analisa-se, portanto, se o sistema de avaliação de 

desempenho desenvolvido no artigo permite conhecer a situação atual, realizar o 

monitoramento e gerar ações de aperfeiçoamento. Neste sentido, é realizada a análise sobre 

duas perspectivas. A primeira perspectiva investigada é quanto ao diagnóstico, ou seja, se o 

sistema de avaliação de desempenho permite diagnosticar (conhecer os pontos fortes e fracos) 

da situação atual. A segunda perspectiva é quanto ao aperfeiçoamento, ou seja, se permite a 

geração de ações de aperfeiçoamento. 

Da primeira dimensão analisada, quanto à capacidade de o modelo fazer o diagnóstico 

da situação atual, contemplando os pontos fortes e fracos do contexto, verificou-se que 12 

artigos realizam o diagnóstico, enquanto um artigo não realiza o diagnóstico dos pontos fortes 

e fracos do contexto, à medida que busca realizar um estudo histórico da utilização da 

avaliação de desempenho.  

Desta forma, os artigos em que o diagnóstico foi realizado foram os de Özdemir, A. e 

Tüysüz, F. (2015), Umashankar, V. e Dutta, K. (2007), Placek, M., Ochrana, F. e Pucel, M. 

(2015), Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005), Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006), Moreno, 

A.A. e Tadepalli, R. (2002), McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014), Agasisti, T. e 
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Bonomi, F. (2014), Agasisti, T. e Johnes, G. (2009), Agasisti, T. e Johnes, G. (2015), Pereira, 

C.A., Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.O. (2015) e Abdullah, F. (2006). Mollis, M. e Marginson, 

S. (2002) não realizaram o diagnóstico dos pontos fortes e fracos do contexto analisado. 

Assim, o Gráfico 21 apresenta o resultado dessa análise. 

 

 
Gráfico 21 – Artigos do PB que fazem o diagnóstico da situação atual 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A segunda dimensão analisada, referente às ações de aperfeiçoamento, mostrou que 

dos 13 artigos do PB, seis artigos identificaram ações de melhoria, porém apenas três 

desenvolvem um processo para esse fim, enquanto sete artigos não apresentaram ações de 

melhoria.  

Os artigos que identificaram ações de melhoria foram os de Placek, M., Ochrana, F. e 

PuceK, M. (2015); Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006); Moreno, A.A. e Tadepalli, R. (2002); 

Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005); Agasisti, T. e Bonomi, F. (2014) e Pereira, C.A., 

Pereira, N.S.P. e Monteiro, R.O. (2015), sendo que Köksal, G. e Nalçaci, B. (2006); Moreno, 

A.A. e Tadepalli, R. (2002); e Rosa, M.J., Saraiva, P.M. e Diz, H. (2005) desenvolveram um 

processo para esse fim. 

Já Özdemir, A. e Tüysüz, F. (2015); McCormack, J., Propper, C. e Smith, S. (2014), 

Umashankar, V. e Dutta, K. (2007) Agasisti, T. e Johnes, G. (2009), Agasisti, T. e Johnes, G. 

(2015), Mollis, M. e Marginson, S. (2002) e Abdullah, F. (2006) não identificaram ações de 

aperfeiçoamento. 

Nesse sentido, o Gráfico 22 apresenta os resultados obtidos nessa análise. 
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Gráfico 22 – Artigos do PB que geram ações de aperfeiçoamento 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Concluída a análise dos artigos do PB segundo a sexta lente da análise sistêmica da 

literatura, depreende-se que os artigos em sua maioria realizaram o diagnóstico da situação 

atual, apresentando pontos fortes e fracos do contexto analisado, no entanto, esse exame foi 

feito como uma “fotografia” do contexto que se propunham avaliar. Além disso, a maioria dos 

artigos não gerou ações para melhoria, e os que o fizeram, as ações para melhoria foram 

sugeridas a partir da percepção dos autores baseados nos resultados do estudo, sendo que 

apenas em três artigos foi empregado um processo para esse fim. 

 

4.4.7 Considerações finais 

 

Tendo em vista o resultado da análise dos artigos e a afiliação teórica acerca da 

avaliação de desempenho como ferramenta para o auxílio da gestão adotada nesse estudo, 

compreende-se como oportunidade de pesquisa a construção de um modelo como instrumento 

de gestão que permita gerar ações de melhoria por meio de processo, hierarquizando-as de 

acordo com o nível de contribuição mensurada local e globalmente, fornecendo assim 

embasamento ao decisor ao demonstrar de que forma deveria atuar para melhorar o 

desempenho no contexto avaliado. 
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A partir da análise sistêmica dos artigos do PB segundo as seis lentes do Proknow-C, 

foi possível definir as oportunidades de pesquisa sobre Avaliação de Desempenho como 

instrumento de apoio à gestão de unidades organizacionais de universidade pública. Essas 

lacunas identificam a necessidade de construir um modelo de avaliação de desempenho que: 

(i) Utilize a abordagem construtivista harmonicamente ao uso/aplicação; 

(ii) Seja singular, identificando o decisor e considerando suas preferências para a 

construção integral do modelo; 

(iii) Oportunize a geração de conhecimento no decisor através de um processo 

estruturado de identificação dos objetivos; 

(iv) Utilize escalas de mensuração compatíveis com a Teoria da Mensuração e suas 

propriedades; 

(v) Permita a integração dos indicadores segundo as preferências do decisor a 

partir de níveis de referência; e 

(vi) Permita gerar ações de melhoria por meio de processo estruturado, fornecendo 

assim embasamento ao decisor ao demonstrar de que forma deveria atuar para 

melhorar o desempenho no contexto avaliado. 

Diante o exposto, chega-se ao seguinte problema: Como desenvolver um modelo que 

considere as preferências e limites de conhecimento do decisor, oportunizando a geração de 

conhecimento para o decisor, que seja singular, que atenda à Teoria da Mensuração e suas 

propriedades, que permita a integração dos indicadores de acordo com níveis de referência e 

permita gerar ações de melhoria? 

Desta maneira, considerando a lacuna de pesquisa identificada e a afiliação teórica 

sobre avaliação de desempenho adotada no presente estudo, indica-se como objetivo geral 

propor um modelo de avaliação de desempenho que apoie a gestão das secretarias das 

Unidades Organizacionais da FURG. Neste sentido, para a consecução desse objetivo, 

propõe-se como instrumento de intervenção a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

Construtivista (MCDA-C), por estar fundamentada na visão de mundo adotada. 

Portanto, a segunda etapa a ser desenvolvida para a consecução do objetivo dessa 

dissertação será a construção de um modelo de avaliação de desempenho para apoio à gestão 

de unidades organizacionais de universidade pública utilizando a ferramenta de intervenção 

MCDA-C e tendo como estudo de caso o Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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5 Contribuição Científica  

 

O presente capítulo apresenta as contribuições científicas para a avaliação de 

desempenho como instrumento de apoio à gestão de unidades organizacionais de 

universidades públicas. Tais contribuições decorrem das lacunas de pesquisa identificadas na 

Análise Sistêmica, apresentadas na seção 4.4.  

Desta forma, considera-se que o presente trabalho oferece uma contribuição à ciência 

ao suprir as lacunas sintetizadas no Quadro 10, identificando as oportunidades de pesquisas 

para cada uma. 

 

Quadro 10 
Lacunas identificadas na Análise Sistêmica e suas respectivas oportunidades de pesquisa 

Lente da 
Análise 

Sistêmica 
Lacuna de pesquisa Oportunidade de 

pesquisa 

1 - 
Abordagem 

Identificou-se a opção 
majoritária dos autores 
pelas abordagens realistas, 
com busca de variáveis 
predominantemente na 
literatura, em contextos 
similares, conhecimento de 
especialistas, contexto físico 
e passado histórico. 

Utilizar a abordagem 
construtivista em harmonia 
ao uso / aplicação do 
modelo. 
 

2 - 
Singularidade 

Alguns autores perceberam 
os decisores em seu 
contexto, mas não a ponto 
de serem tomados como 
atores efetivos no processo 
de formulação do modelo. 

 

Ser singular, identificando 
o decisor e considerando 
suas preferências para a 
construção integral do 
modelo. 

3 –  
Processo para 
identificar os 
objetivos 

Verificou-se que os autores 
dos artigos 
majoritariamente não 
buscaram identificar as 
percepções, os valores e as 
preferências dos decisores, 
assim como não 
reconheceram a necessidade 
de gerar conhecimento no 
decisor. 

Oportunizar a geração de 
conhecimento no decisor 
através de um processo 
estruturado de 
identificação dos objetivos. 
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4 –  
Mensuração 

Houve predominância da 
escala ordinal e a maioria 
dos artigos não atenderam à 
Teoria da Mensuração 
quanto às propriedades 
(58,3% dos artigos) e 
quanto às operações 
matemáticas e estatísticas 
(75% dos artigos). 

Utilizar escalas de 
mensuração cardinais e 
ordinais em harmonia com 
a Teoria da Mensuração e 
suas propriedades. 

5 -  
Integração 

A maioria dos artigos 
realizou integração, porém 
em nenhum foram 
apresentados os níveis de 
referência. 

Permitir a integração dos 
indicadores de acordo com 
as preferências do decisor e 
apresentando níveis de 
referência. 

6 -  
Gestão 

A maioria dos artigos 
realizou o diagnóstico da 
situação atual, porém não 
apresentou ações de 
melhoria. Dos que 
apresentaram ações de 
melhoria, apenas três 
desenvolveram um processo 
para esse fim. 

Gerar ações de melhoria 
por meio de processo 
estruturado, servindo de 
embasamento para que o 
decisor apoie suas 
decisões. 

Nota. Dados da pesquisa 

 

A fim de atender as oportunidades de pesquisa explicitadas, desenvolveu-se um estudo 

de caso através da aplicação da MCDA-C para a estruturação de um modelo de avaliação de 

desempenho para o apoio à gestão de unidades organizacionais de universidade pública. Após 

a apresentação dos resultados do estudo de caso, serão apresentadas as contribuições 

científicas, evidenciando como cada oportunidade de pesquisa foi sanada pela presente 

pesquisa. Por fim, serão apresentadas as considerações finais. 

Desta forma, o capítulo divide-se em: 5.1 Estudo de caso; 5.2 Contribuições científicas 

para a gestão de unidades organizacionais de universidades públicas; e 5.3 Considerações 

finais. 

 

5.1 Estudo de caso 

 

O estudo de caso foi realizado no Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que, sendo uma das 13 
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unidades acadêmicas da universidade, é responsável pelas atividades de ensino, de pesquisa, 

de extensão e de administração relacionadas às áreas de conhecimento de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. O modelo de avaliação de desempenho foi 

construído a partir de entrevistas realizadas com a diretora da unidade, tendo como afiliação 

teórica a avaliação de desempenho como um instrumento de apoio à gestão. 

Para a construção do modelo, é utilizada a MCDA-C, através do desenvolvimento das 

três fases que serão apresentadas nos subitens 5.1.1 Estruturação; 5.1.2 Avaliação; e 5.1.3 

Recomendações. 

 

5.1.1 Fase de Estruturação 

 

A primeira etapa, denominada estruturação, visa à identificação do problema através 

de entrevistas abertas realizadas com o decisor. Sob a premissa do construtivismo, na fase de 

estruturação busca-se identificar, caracterizar e organizar os fatos considerados importantes 

pelo decisor (Longaray, & Ensslin, 2014). Conforme Ensslin, Giffhorn, Ensslin, Petri, e 

Vianna (2016), nesta fase é identificado o subsistema de atores, é fornecido o rótulo que 

representará o objetivo do modelo e são identificados, organizados e mensurados 

ordinalmente os objetivos determinados pelo decisor para a avaliação do contexto de acordo 

com seus valores e preferências. Esta etapa é dividida em três fases, (i) contextualização ou 

abordagem soft para estruturação, (ii) famílias de pontos de vista e (iii) construção dos 

descritores.  

 

5.1.1.1 Contextualização ou abordagem soft para estruturação 

 

Na primeira etapa, denominada contextualização ou abordagem soft para estruturação, 

inicia-se o processo de reconhecimento da problemática, através da identificação dos atores 

envolvidos no processo decisório e, posteriormente, a definição de um rótulo contendo o 

objetivo do estudo e o sumário do trabalho, a partir das percepções do decisor (Bortoluzzi et 

al., 2017).  

De acordo com Ensslin et al. (2001), atores são todos os indivíduos envolvidos direta 

ou indiretamente no processo decisório, podendo ser divididos em intervenientes e agidos, 

conforme a figura 8. 
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Figura 8. Subsistema de atores 
Fonte: Ensslin et al. (2001) 
 

Os intervenientes são os atores que participam diretamente do processo decisório. Já 

os agidos, que são passivamente afetados pelas decisões, não participam diretamente do 

processo decisório, mas podem exercer pressões sobre os intervenientes, participando, 

portanto, indiretamente (Ensslin et al., 2001).  

O decisor é o ator que detém formalmente o poder de decisão. O representante ou 

demandeur é o ator incumbido pelo decisor a representar-lhe no processo decisório. Já o 

facilitador é o ator responsável por facilitar e apoiar o decisor (Ensslin et al.,2001). 

Neste contexto, o presente Estudo de Caso foi desenvolvido no Instituto de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), localizada no município do Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul. O Instituto 

é gerido pela diretora, servidora docente da classe Titular. A diretora da unidade atua na 

função desde 2013, sendo reeleita para o quadriênio 2017-2020. O quadro 11 apresenta o 

subsistema de atores envolvidos direta ou indiretamente no processo decisório, de acordo com 

a percepção da diretora da unidade. 

 

Quadro 11 
Subsistema de atores do ICEAC 

Intervenientes 
Decisor Diretora do ICEAC 

Facilitador Autora do trabalho 

Agidos 
Técnicos Administrativos em Educação 
Docentes 
Alunos 

Nota. Elaborado pela autora 
 

Após a identificação do subsistema de atores, parte-se para a contextualização do local 

em que o objeto de estudo está inserido. 

A FURG foi originada da Fundação Cidade do Rio Grande, criada em julho de 1953, 

mantenedora da primeira Escola de Engenharia do município do Rio Grande. Em maio de 

ATORES 

AGIDOS 

INTERVENIENTES 

DECISORES 

REPRESENTANTES 

FACILITADOR 
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1955 foi autorizado o funcionamento da Escola de Engenharia Industrial, dando, assim, o 

primeiro impulso para o surgimento de outras unidades de Ensino Superior. Em julho de 1955 

surge a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, que deu origem ao ICEAC. Entre 1959 

e 1968, outras faculdades surgiram com o auxílio da Universidade Católica de Pelotas, como 

a Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia (FURG, 2015).  

Com a aglutinação de unidades menores, com objetivos comuns, em complexos 

estruturais maiores, tem origem em 1969 a Universidade do Rio Grande (URG) e, ainda no 

mesmo ano, o Estatuto da Fundação Universidade do Rio Grande é aprovado como entidade 

mantenedora da FURG. Já em 1999, a universidade passa a denominar-se Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande e, posteriormente, Universidade Federal do Rio Grande, 

em 2008 (FURG, 2015). 

Em 1971 foi criado o curso de Administração de Empresas em nível de graduação. Já 

em 1973, ocorre uma mudança na estrutura da universidade, que passa a ser composta por 

cinco centros – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Centro de Ciências Humanas e 

Sociais, Centro de Letras e Artes, Centro de Ciências do Mar e Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde –, e a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas passa a integrar Centro de 

Ciências Humanas e Sociais (FURG, 2017).  

Em 1975 é criado o curso de graduação em Ciências Contábeis e no ano de 1977, o 

Centro de Ciências Humanas e Sociais é transformado em Departamento de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis (DCEAC). Com a reestruturação do estatuto da 

universidade, ocorrida em 2010, o DCEAC passa a denominar-se Instituto de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC), passando a ocupar, então, lugar de 

destaque dentre as unidades acadêmicas da FURG (FURG, 2017). 

No ano de 2013, a atual direção do ICEAC é empossada. No mesmo ano começa a 

funcionar o curso de Especialização em Gestão Pública Municipal a distância, o curso de 

graduação em Administração a distância e é aprovado o curso de Mestrado em Economia 

Aplicada, que começa a funcionar em 2014. Em 2015 passam a serem oferecidos os cursos de 

Mestrado Acadêmico em Administração e de graduação em Comércio Exterior, esse no polo 

de Santa Vitória do Palmar. Já em 2016, o instituto passa a oferecer os cursos de Tecnologia 

em Gestão de Cooperativas, no polo de São Lourenço do Sul, e Mestrado Profissional em 

Administração Pública. Em 2017, passou a ser oferecido, ainda, o curso de Mestrado 

Acadêmico em Contabilidade. 

Desta forma, durante a gestão da atual direção do Instituto, o ICEAC contou com a 

criação de dois novos cursos de graduação presenciais (Tecnologia em Gestão de 
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Cooperativas e Comércio Exterior) e um curso de graduação a distância (Administração EaD), 

quatro cursos de mestrado (mestrado em Economia Aplicada, mestrado acadêmico em 

Administração, mestrado profissional em Administração Pública e mestrado acadêmico em 

Contabilidade) e um curso de especialização a distância (especialização em Gestão Pública 

Municipal UAB). 

Atualmente a unidade dispõe de seis cursos de graduação, um curso de pós-graduação 

latu senso, um curso de especialização a distância e quatro cursos de pós-graduação stricto 

sensu, além de sete TAE’s e 58 docentes efetivos, 1264 alunos matriculados nos cursos de 

graduação, 200 alunos matriculados nos cursos de pós-graduação, 52 projetos de pesquisa, 10 

projetos de extensão e oito laboratórios (FURG, 2017). 

Tendo como meta promover o ensino, a pesquisa e a extensão nas áreas das ciências 

sociais, atividades de integração com a sociedade, bem como a formação de profissionais das 

áreas científicas de administração, ciências contábeis e ciências econômicas com excelência, a 

missão do ICEAC é produzir educação superior e conhecimento científico de excelência, 

integrando ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de profissionais éticos, 

competentes e capazes de contribuir com o desenvolvimento local, regional e nacional. A 

unidade tem como visão consolidar-se como ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e 

extensão de excelência, contribuindo para o progresso da FURG e da sociedade. 

O instituto, em seus esforços para o atingimento das metas estabelecidas, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da universidade, conta com ferramentas institucionais para 

avaliação do ensino, do corpo docente e técnico e da pesquisa, no entanto carece de uma 

ferramenta de avaliação de desempenho que apoie a gestão do instituto. Pode-se citar como 

exemplos de avaliação de desempenho atualmente desenvolvidas a Avaliação do Docente 

pelo Discente, a Autoavaliação das Unidades Acadêmicas e Administrativas e os indicadores 

de produção científica desenvolvidos pelo Centro Integrado de Pesquisas (CIP) do ICEAC. 

Desta forma, a construção de uma ferramenta de avaliação de desempenho específica 

para a gestão do instituto permitirá identificar os indicadores que estão abaixo do nível 

desejado, direcionando os esforços para a melhoria dos pontos críticos para a gestão e 

aumentando o desempenho global. A ferramenta de avaliação de desempenho apoiará a gestão 

da unidade ao permitir também que a direção justifique suas decisões e forneça feedback ao 

demais envolvidos no contexto. 

Após a identificação do ambiente e do subsistema de atores, finaliza-se a primeira 

etapa da fase de Estruturação, destinada a contextualizar o problema. 
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5.1.1.2 Famílias de pontos de vista 

 

Na segunda fase, denominada famílias de pontos de vista, o objetivo é auxiliar o 

decisor na explicitação da família de objetivos estratégicos (dimensões) que deverão ser 

considerados na avaliação do contexto. Inicia-se com a identificação dos Elementos Primários 

de Avaliação (EPAs), obtidos a partir de entrevista aberta com o decisor, em que ele discorre 

sobre o problema por ele percebido.  

Os EPAs são, portanto, as características ou propriedades do contexto decisório que 

impactam os valores do decisor (Ensslin et al., 2010; Valmorbida, 2012). Segundo Tasca 

(2013), quanto mais EPAs forem obtidos, melhor será o retrato do contexto avaliado, 

analogamente a influência da qualidade da imagem pelo número de pixels. 

Desta forma, através de entrevista aberta, foi solicitado à decisora que discorresse 

acerca do problema por ela percebido na direção do Instituto. Da análise de suas declarações, 

foram identificados 41candidatos a EPAs, ou seja, características do contexto que a decisora 

julga impactar seus valores. Conforme Flores (2018), a fase de estruturação é uma etapa de 

aprendizagem, e, desta forma, todo o processo deve ser validado pela decisora, que realiza 

alterações e refinamentos ao modelo. Assim, após a validação da decisora, resultaram 45 

EPAs. 

Os EPAs identificados nesta etapa são apresentados no Apêndice D. A título de 

exemplificação, 10 EPAs são apresentados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 
Elementos Primários de Avaliação – EPAs 
EPAs Descrição 
11 Ter um bom e organizado controle de materiais. 
12 Dimensionar a ocupação da estrutura existente. 
14 Atender as demandas tecnológicas. 
16 Melhorar a gestão ambiental da unidade. 

21 Utilizar os recursos financeiros em atividades que impulsionem os indicadores de crescimento da 
unidade. 

23 Utilizar integralmente o orçamento da unidade, de forma que não sobre dinheiro. 
29 Diminuir a taxa de evasão. 
30 Diminuir a taxa de retenção. 
31 Aumentar a taxa de formandos. 
36 Estimular o aumento da permanência dos docentes no campus.                          
Nota. Dados da pesquisa 

 

Os EPAs são posteriormente expandidos para transformá-los em conceitos, 

observando-se suas direções de preferência, bem como seus opostos psicológicos (Ensslin et 
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al., 2010; Valmorbida, 2012). Os conceitos são identificados ao definir-se o objetivo 

subjacente, ou seja, implícito, ao EPA. Para isso, o decisor deve ser encorajado a falar sobre 

qual direção é buscada com cada EPA e qual a consequência de não alcançar este propósito 

(Bortoluzzi et al., 2017). 

Assim, para cada conceito foi identificado um polo presente, caracterizado pelo 

conceito orientado a ação, e um polo oposto, separados por reticências (...), que devem ser 

lidas como “é preferível a” ou “ao invés de”. O Quadro 13 apresenta alguns destes conceitos a 

fim de exemplificação. A lista completa dos conceitos pode ser visualizada no Apêndice E. 

 

Quadro 13 
Conceitos 
EPAs Descrição Polo Presente (...) Polo Oposto 

11 Ter um bom e organizado 
controle de materiais. 

 Gerir o estoque da unidade de 
forma efetiva e organizada  (...) 

Faltar materiais na unidade ou 
ter um estoque maior do que o 
necessário  

12 Dimensionar a ocupação da 
estrutura existente. 

 Dimensionar a ocupação da 
estrutura predial já existente, 
visando atender as demandas da 
unidade e maximizar sua 
utilização 

 (...)  Utilizar a estrutura predial de 
forma ineficiente 

14 Atender as demandas 
tecnológicas. 

 Atender as demandas 
tecnológicas  (...)  Comprometer a 

competitividade da unidade 

16 Melhorar a gestão ambiental 
da unidade 

 Melhorar a gestão ambiental da 
unidade  (...)  Comprometer a imagem da 

unidade 

21 

Utilizar os recursos 
financeiros em atividades que 
impulsionem os indicadores 
de crescimento da unidade. 

 Utilizar os recursos financeiros 
em atividades que impulsionem os 
indicadores de crescimento da 
unidade. 

 (...) 
 Utilizar os recursos 
financeiros em atividades que 
não agregue valor à unidade 

23 
Utilizar integralmente o 
orçamento da unidade, de 
forma que não sobre dinheiro. 

 Utilizar integralmente o 
orçamento da unidade, de forma 
que não sobre dinheiro 

 (...)  Ter recursos financeiros não 
utilizados 

29 Diminuir a taxa de evasão.  Diminuir a taxa de evasão  (...)  Manter ou aumentar a taxa de 
evasão 

30 Diminuir a taxa de retenção.  Diminuir a taxa de retenção  (...)  Manter ou aumentar a taxa de 
retenção 

31 Aumentar a taxa de 
formandos.  Aumentar a taxa de formandos  (...) Manter ou diminuir a taxa de 

formandos  

36 
Estimular o aumento da 
permanência dos docentes no 
campus. 

 Estimular o aumento da 
permanência dos docentes no 
campus. 

 (...)  Inutilizar as salas de 
permanência 

Nota. Dados da pesquisa 

 

 Os conceitos que representam preocupações estratégicas equivalentes são então 

agrupados por Áreas de Preocupação (Ensslin et al., 2010). Conforme Bortoluzzi et al. (2017), 

cada Área de Preocupação é composta por um conjunto de conceitos. Ensslin et al. (2010) 

ressaltam a importância de nomear as Áreas de Preocupação de forma que reflita da melhor 

forma possível a preocupação principal do decisor ao expressar os conceitos pertencentes à 
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área, porém, deve-se observar que o que reflete o que a área é são os conceitos, e não seu 

nome. 

Desta forma, foram nomeadas nove Áreas de Preocupação para o modelo de avaliação 

de desempenho para a gestão do ICEAC: (i) Convívio, (ii) Clareza, (iii) Participação, (iv) 

Controle de Materiais e Infraestrutura, (v) Controle Orçamentário, (vi) Controle do Ensino, 

(vii) Autonomia, (viii) Tecnologia e Inovação e (ix) Consumo Responsável. Esse 

agrupamento forma a Estrutura Hierárquica de Valor com os Pontos de Vista Fundamentais 

(PVFs) que são testados quanto à possibilidade de adicionar ou eliminar conceitos conforme a 

avaliação da decisora (Flores, 2018, p. 70). 

Após, procedeu-se a construção dos mapas cognitivos, ou mapas meios-fins, a fim de 

aprofundar o conhecimento da decisora sobre o problema por ela enfrentado. Os mapas 

cognitivos são construídos para cada área de preocupação, estabelecendo relações meios-fins 

entre conceitos (Longaray, & Ensslin, 2015). Para isso, a decisora é solicitada a falar sobre as 

preocupações oriundas dos conceitos de cada FPV, buscando-se em seu discurso respostas 

para as questões “Como o conceito pode ser alcançado?” e “Por que esse conceito é 

importante?” (Ensslin et al., 2010).  

Das respostas a estas questões, obtêm-se as relações de causa e efeito entre os 

conceitos que compõem os mapas cognitivos.  Este processo foi repetido para cada conceito, 

até estabelecer-se todas as relações de causa e efeito, resultando no Mapa Cognitivo 

apresentado no Apêndice F. A Figura 9 ilustra o Mapa Cognitivo referente ao PVF Controle 

do Orçamento. 

A leitura dos conceitos em direção aos fins deve ser realizada de baixo para cima e em 

direção aos meios, de cima para baixo. Desta forma, para o PVF Controle Orçamentário, 

segundo a visão da decisora, a leitura dos conceitos em direção aos fins apresenta que o 

conceito 21 “Utilizar os recursos financeiros em atividades que impulsionem os indicadores 

de crescimento da unidade (...) Utilizar os recursos financeiros em atividades que não 

agreguem valor à unidade” é importante para atingir o conceito 20 “Distribuir os recursos 

orçamentários de forma equitativa entre as áreas da unidade (...) Não distribuir os recursos da 

unidade de forma equitativa”, que por sua vez é importante para atingir o conceito 22 “Manter 

a qualidade de funcionamento de capital e custeio da unidade (...) Não ser capaz de atender as 

demandas devido à falta de recursos”, que é considerado o conceito mais estratégico desta 

área de preocupação.  

Já a leitura do mapa em direção aos meios aponta que a obtenção do conceito 22 

“Manter a qualidade de funcionamento de capital e custeio da unidade (...) Não ser capaz de 
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atender as demandas devido à falta de recursos” se dá por meio dos conceitos 19 

“Compreender o funcionamento do orçamento da unidade e o perfil de gastos (...) Gerir o 

orçamento de forma ineficiente por desconhecer o seu funcionamento”, 20 “Distribuir os 

recursos orçamentários de forma equitativa entre as áreas da unidade (...) Não distribuir os 

recursos da unidade de forma equitativa” e 23 “Utilizar integralmente o orçamento da 

unidade, de forma que não sobre dinheiro (...) Ter recursos financeiros não utilizados”. 

 

 
 

Figura 9. Mapa Cognitivo do PVF Controle Orçamentário 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que durante a construção do Mapa Cognitivo, com o aprofundamento do 

entendimento acerca dos conceitos, novos conceitos surgiram.  

Para um melhor entendimento, os mapas são subdivididos em mapas menores, 

denominados clusters, a partir do agrupamento de conceitos que reflitam a mesma 

preocupação do decisor e são determinadas as linhas de argumentação, constituídas por uma 

cadeia de conceitos que são influenciados e obedecem a uma Estrutura Hierárquica (Ensslin et 
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al., 2010). Deve-se atentar para que não haja relações de influência entre os clusters. Os 

clusters devem ser rotulados de acordo com o entendimento do decisor, utilizando-se uma 

expressão que reflita seu objetivo. 

A Figura 10 demonstra o cluster formado no Mapa Cognitivo Controle do Orçamento. 

O Mapa Cognitivo completo com a identificação dos clusters e linhas de argumentação está 

apresentado no Apêndice G. 

 

 
Figura 10. Mapa de relações meios-fins para o cluster formado no Mapa Cognitivo do PVF 
Controle Orçamentário 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.1.3 Construção dos descritores 

 

Na terceira e última etapa da fase de estruturação, denominada construção dos 

descritores, objetiva-se a construção de escalas ordinais, para operacionalizar os critérios e 

mensurar as propriedades do contexto (Valmorbida, 2012). Os descritores são o conjunto de 

níveis de impacto, ou atributos, que servem como base para descrever os desempenhos 
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plausíveis para cada PVF, e devem ser ordenados em termos de preferências, segundo os 

sistemas de valores do decisor (Ensslin et al., 2001). 

Seguindo-se a lógica da decomposição, que preceitua que um critério complexo pode 

ser decomposto em subcritérios, a fim de facilitar sua mensuração (Ensslin et al., 2001), 

utiliza-se a informação construída a partir da formação dos mapas e clusters para compor a 

Estrutura Hierárquica de Valor. Desta forma, os Pontos de Vistas Fundamentais (PVFs) são 

originários das Áreas de Preocupações e os Pontos de Vistas Elementares (PVEs) e os Pontos 

de Vistas Subelementares (SubPVEs) decorrem do Mapa Cognitivo (Flores, 2018).   

A Figura 11 apresenta a Estrutura Hierárquica de Valor da área de preocupação 

“Controle do Orçamento” para fins de exemplificação. As demais Estruturas Hierárquicas de 

Valor estão presentes no Apêndice H. 

 

 
Figura 11. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Controle do Orçamento” 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Finalizada a construção da Estrutura Hierárquica de Valor, a próxima etapa é a 

construção de escalas ordinais, ou descritores, para mensurar os Pontos de Vista, bem como 

os níveis de referência, ou seja, os desempenhos que o decisor julga (i) comprometedor, (ii) 

competitivo e (iii) de excelência. 

O descritor deve, portanto, possuir dois níveis de referência, um denominado neutro, 

que corresponde ao desempenho abaixo do qual o decisor considera comprometedor, e um 

denominado bom, que corresponde ao desempenho acima do qual o decisor considera 
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excelente, sendo que o desempenho intermediário, ou seja, entre os níveis bom e neutro, é 

considerado competitivo (Longaray et al., 2016). 

Assim, foram construídos os descritores (indicadores de desempenho) para a 

mensuração ordinal do desempenho. Para a construção dos descritores, identificou-se o que 

era segundo o decisor relevante medir a partir dos mapas cognitivos e de processo interativo 

entre o decisor e o facilitador, a fim de assegurar que cada escala construída refletisse a 

preocupação do decisor, instigando-o a determinar, ainda, os níveis de referência.  

Neste sentido, o Quadro 14 apresenta os níveis de referência de um dos descritores 

construídos no Estudo de Caso. 

 

Quadro 14 
Níveis de referência para o descritor do PVE 5.1.2.1 - Crescimento 
5.1.2.1 CRESCIMENTO – Número de Produção Científica na unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA 
 N4 Acima do estipulado 

BOM N3 Entre 76% e 100% do estipulado 
 N2 Entre 51% e 75% do estipulado 

NEUTRO N1 Entre 26% e 50% do estipulado 
 N1 Até 25% do estipulado 

Nota. Elaborado pela autora 

 

Foram construídos 90 descritores a partir dos Pontos de Vistas. A Figura 20 apresenta 

a Estrutura Hierárquica de Valor, os PVEs e os Descritores construídos para a Área de 

Preocupação Controle Orçamentário. Os demais descritores encontram-se dispostos no 

Apêndice I.  
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Figura 20. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores dos PVEs 5.1.2.2, 5.1.2.3 e 5.1.3 da Área de Preocupação “Controle do 
Orçamento” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Construção da Estrutura Hierárquica de Valor e Descritores permitiu a avaliação 

qualitativa, através de escala ordinal, do contexto analisado. Desta forma, encerrou-se a Fase 

de Estruturação da MCDA-C. 

 

5.1.2 Fase de avaliação 

 

Após a conclusão da fase de estruturação, parte-se para a segunda fase, denominada 

Avaliação. Na fase de avaliação, as alternativas são efetivamente avaliadas, ordinal e 

cardinalmente, e de forma local e global, com o apoio de um modelo matemático (Tasca, 

2013).  

Conforme Ensslin et al. (2010), os descritores obtidos na fase de estruturação são 

escalas ordinais, que, embora possam utilizar símbolos alfanuméricos, não fazem parte do 

conjunto dos números reais, não podendo ser utilizadas, portanto, para qualquer função que 

envolva operações numéricas. Para isso, estas escalas ordinais precisam ser transformadas em 

escalas cardinais através da determinação da diferença de atratividade entre os níveis das 

escalas, obtida a partir da percepção do decisor. 

Para a transformação de escalas ordinais em cardinais, diversos métodos podem ser 

utilizados, como por exemplo o Método da Pontuação Direta, Bissecção e MACBETH 

(Ensslin et al., 2001), sendo o MACBETH o mais empregado na MCDA-C, devido sua 

fundamentação teórica, representatividade e reconhecimento prático (Ensslin et al., 2010). 

Desta forma, para o presente estudo, será utilizado o método MACBETH para a 

transformação das escalas ordinais em cardinais. 

Esta fase é dividida em quatro etapas: 5.1.2.1 Elaboração das funções de valor; 5.1.2.2 

Identificação das taxas de compensação; 5.1.2.3 Avaliação global; e 5.1.2.4 Perfil de impacto 

da situação atual. 

 

5.1.2.1 Elaboração das funções de valor 

 

Tendo-se estabelecido os descritores, parte-se para a quantificação das performances 

das ações potenciais de cada ponto de vista segundo o sistema de valores da decisora (Ensslin 

et al., 2001). Para isso, é necessário transformar as escalas ordinais dos descritores em escalas 

cardinais (Flores, 2018). O instrumento que torna viável essa transformação são as funções de 
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valor, que ordenam as preferências do decisor, estabelecendo diferenças de atratividade entre 

pares de níveis de impacto. 

Conforme Ensslin et al. (2001), pode-se utilizar diversos métodos para a construção 

das funções de valor, como por exemplo o Método da Pontuação Direta (Direct Rating), o 

Método da Bissecção e o Método do Julgamento Semântico.  

Para a realização do presente estudo de caso, foi utilizado o Método do Julgamento 

Semântico, no qual a função de valor é obtida através de comparações par-a-par da diferença 

de atratividade entre ações potenciais, a partir do método Measuring Attractiveness by a 

Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) (Longaray, & Ensslin, 2015).  

Nesse processo, o facilitador solicita que o decisor indique, para cada descritor, a 

atratividade ao passar de um nível de impacto x para um nível de impacto y, optando por uma 

das categorias semânticas: (i) indiferente, (ii) muito fraca, (iii) fraca, (iv) moderada, (v) forte, 

(vi) muito forte e (vii) extrema (Bortoluzzi et al., 2017).  

Como exemplificação, para o PVF Controle do Orçamento, foi perguntado à decisora, 

quanto ao PVE 5.1.2.3 Análise da Produção: “Qual a diferença de atratividade ao passar do 

nível “N5” (Relatório completo e atualizado) para o nível “N4” (Relatório completo)?” O 

mesmo procedimento foi executado para os demais níveis de impacto do descritor, formando 

assim uma matriz de julgamentos semânticos da decisora, conforme demonstrado na Figura 

33. As demais matrizes são apresentadas no Apêndice J.  

Para auxiliar no preenchimento da matriz, as categorias semânticas foram identificadas 

conforme segue: C0 – nenhuma diferença de atratividade (indiferente); C1 – diferença de 

atratividade muito fraca; C2 – diferença de atratividade fraca; C3 – diferença de atratividade 

moderada; C4 – diferença de atratividade forte; C5 – diferença de atratividade muito forte; e 

C6 – diferença de atratividade extrema (Ensslin et al., 2001). 
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5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – Relatório econômico anual do crescimento da produção e produtividade 
da unidade e o aumento no orçamento 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Relatório completo e atualizado 

BOM N4 Relatório completo 

 N3 Relatório implementado, porém 
incompleto 

NEUTRO N2 Relatório projetado 
 N1 Sem relatório 

5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – % de crescimento dos projetos de pesquisa e extensão em relação ao ano 
anterior 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – % de participação em reuniões com pauta estabelecida sobre o 
orçamento da unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

  

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C6 C6 
N4   0 C3 C5 C5 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C2 
N1         0 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C5 
N4   0 C4 C5 C5 
N3     0 C3 C5 
N2       0 C2 
N1         0 

Figura 33. Matriz de julgamentos semânticos para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tendo-se a matriz de julgamentos semânticos, determina-se a função de valor com 

auxílio do software M-MACBETH. 

Para cada descritor, as funções de valor são ancoradas, recebendo os valores 0 para o 

nível de impacto considerado “Neutro” e 100 para o nível de impacto considerado “Bom” 

(Ensslin et al., 2018). A Figura 34 ilustra a função de valor obtida para o PVE 5.1.2.3 Análise 

da Produção. As demais funções de valor são apresentadas no Apêndice K. 
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Figura 34. Funções de Valor para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Da apreciação da Figura 34, infere-se que, de acordo com a percepção da decisora, 

para o descritor do PVE 5.1.2.3 Análise da Produção passar do Nível “N4” (Relatório 

completo) para o Nível “N5” (Relatório completo e atualizado) acarreta impacto local de 

22,22 pontos no modelo. Neste ponto, obtidas as funções de valor, é possível mensurar 

cardinalmente cada aspecto operacional do contexto, no entanto, ainda não é possível medir 

ou comparar desempenhos de aspectos estratégicos (PVFs) ou táticos (PVEs) (Ensslin et al., 

2016).  

Desta forma, parte-se para a próxima etapa da MCDA-C, que objetiva incorporar 

informações que permitam integrar as escalas cardinais, viabilizando a avaliação global do 

modelo. 

 

5.1.2.2 Identificação das taxas de compensação 

 

A etapa anterior permitiu a avaliação local do desempenho do Instituto, ou seja, a 

mensuração do desempenho das ações em cada critério. Assim, a identificação das taxas de 

compensação faz-se necessária para que seja possível a avaliação global do modelo 

(Longaray, 2004). Segundo Ensslin et al. (2001), as taxas de compensação, ou de substituição, 

são necessárias, pois uma ação potencial raramente será melhor que as outras em todos os 

critérios do modelo, por exemplo, uma ação potencial com grande benefício geralmente 

apresenta custo alto. Para a determinação das taxas de compensação, diversos métodos podem 

ser empregados, como Trade-Off, Swing Weights e Comparação Par-a-Par (Ensslin et al., 

2001).  

Para o presente trabalho, foi utilizado o método MACBETH, que utiliza a técnica da 

comparação par-a-par para definir as taxas de compensação. O procedimento é semelhante ao 

utilizado para a determinação das funções de valor. Neste método, realiza-se a comparação 

par-a-par de ações com performances diferentes em apenas dois critérios e idênticos nos 

demais (Ensslin, 2001).  

O procedimento é realizado em duas etapas. Primeiramente, se estabelece a ordenação 

preferencial de cada critério do modelo segundo as preferências da decisora, utilizando a 

matriz de ordenamento de Roberts (Longaray, 2004). O princípio da matriz de ordenamento 

de Roberts consiste em pontuar e ordenar decrescentemente as alternativas, assumindo valores 

0 ou 1. Ou seja, se a decisora preferir a alternativa de uma linha da matriz ao invés da 

alternativa da coluna, preenche-se com o valor 1, caso contrário, preenche-se com o valor 0 
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(Flores, 2018). Para a ancoragem da escala, utiliza-se uma ação de referência com 

desempenho Neutro em todos os pontos de vista (Valmorbida, 2012). A Figura 35 apresenta a 

identificação das alternativas para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção. 

 

 

 
Figura 35. Identificação das alternativas para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após, questionou-se à decisora quanto a sua preferência entre as ações A1, A2, A3 e 

A0. Exemplificando, foi perguntado, quanto ao ponto de vista elementar 5.1.2.3, é preferível a 

ação A1 (relatório econômico anual do crescimento da produção e produtividade da unidade e 

o aumento do orçamento completo, percentual de crescimento dos projetos de pesquisa e 

extensão entre 1% e 25% e percentual de participação em reunião com pauta estabelecida 

sobre orçamento da unidade entre 1% e 25%) ou a ação A2 (relatório econômico anual do 

crescimento da produção e produtividade da unidade e o aumento do orçamento projetado, 

percentual de crescimento dos projetos de pesquisa e extensão entre 1% e 25% e percentual de 

participação em reunião com pauta estabelecida sobre orçamento da unidade entre 51% e 

75%)? É atribuída nota 1 para a ação preferida e 0 para a outra. Após as comparações de todas 

as ações par-a-par, as linhas da matriz são somadas e tem-se a ordenação segundo a 



109 
 

preferência da decisora. Desta forma, a Figura 36 apresenta a matriz de ordenamento de 

Roberts para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção. 

 

PVE 5.1.2.3 Análise da Produção 

  A1 A2 A3 A0 Somatório Ordem 

A1   0 0 1 1 A2 
A2 1   1 1 3 A3 
A3 1 0   1 2 A1 
A0 0 0 0   0 A0 

Figura 36. Matriz de Roberts para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Posteriormente, as taxas de compensação são calculadas através do software M-

MACBETH a partir dos julgamentos semânticos (i) indiferente, (ii) muito fraca, (iii) fraca, 

(iv) moderada, (v) forte, (vi) muito forte e (vii) extrema. Segundo Ensslin et al. (2001), o 

software utiliza os julgamentos semânticos para calcular as taxas de compensação através de 

modelos de programação linear.  

Desta forma, sabendo-se a ordem de preferência da decisora quanto às ações fictícias 

em dado PVE, solicita-se que ela determine a diferença de atratividade entre as ações. Por 

exemplo, para o PVE 5.1.2.3 Análise da Produção, foi perguntado a decisora: “Sabendo-se 

que a ação A2 (relatório econômico anual do crescimento da produção e produtividade da 

unidade e o aumento do orçamento projetado, percentual de crescimento dos projetos de 

pesquisa e extensão entre 1% e 25% e percentual de participação em reunião com pauta 

estabelecida sobre orçamento da unidade entre 51% e 75%) é melhor do que a A1 (relatório 

econômico anual do crescimento da produção e produtividade da unidade e o aumento do 

orçamento completo, percentual de crescimento dos projetos de pesquisa e extensão entre 1% 

e 25% e percentual de participação em reunião com pauta estabelecida sobre orçamento da 

unidade entre 1% e 25%), qual a perda de atratividade ao passar da ação A2 para A1?”.  

A Figura 37 apresenta as taxas de compensação dos PVEs 5.1.2.2 Gestão da Produção, 

5.1.2.3 Análise da Produção e 5.1.3 Utilização do PVF 5.1 Orçamento, as demais taxas de 

compensação estão apresentadas no Apêndice L. 

Assim, encerrou-se a construção do modelo multicritério de avaliação de desempenho 

para o apoio à gestão do ICEAC. Na próxima etapa da fase de avaliação discorre-se sobre a 

avaliação global das ações potenciais do modelo construído. 
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Figura 37. Taxas de Compensação dos PVEs 5.1.2.2 Gestão da Produção, 5.1.2.3 Análise da Produção e 5.1.3 Utilização do PVF 5.1 Orçamento 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.1.2.3 Avaliação global 

 

Com a determinação das taxas de compensação, é possível agregar as avaliações locais 

em uma única avaliação global (Flores, 2018). Isto é feito utilizando-se a fórmula de 

agregação aditiva (Ensslin et al., 2001): 

 

𝑉(𝑎) = 𝑤1. 𝑣1(𝑎) + 𝑤2. 𝑣2(𝑎) + 𝑤3. 𝑣3(𝑎) + ⋯ + 𝑤𝑛. 𝑣𝑛(𝑎) 

𝑉(𝑎) = ∑ 𝑤𝑖. 𝑣𝑖(𝑎)

𝑛

𝑖=1

 

Onde: 

𝑉(𝑎) → Valor global da ação a. 

𝑣1(𝑎), 𝑣2(𝑎), 𝑣3(𝑎), … , 𝑣𝑛(𝑎) → Valor parcial da ação a nos critérios 1, 2, 3, ..., n. 

𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … , 𝑤𝑛 → Taxas de substituição dos critérios 1, 2, 3, ..., n. 

𝑛 → Número de critérios do modelo. 

 

Desta forma, a fórmula para o cálculo do desempenho global da gestão do ICEAC é: 

 

𝑉𝐺𝐿𝑂𝐵𝐴𝐿 = 0,1025. 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑣í𝑣𝑖𝑜(𝑎) + 0,0954. 𝑣𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑎) + 0,1025. 𝑣𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜(𝑎) +

0,1307. 𝑣𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑎) + 0,1767. 𝑣𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑎) + 0,0990. 𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜(𝑎) +

0,1166. 𝑣𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎(𝑎) + 0,0883. 𝑣𝑇𝐼(𝑎) + 0,0883. 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠á𝑣𝑒𝑙(𝑎)  

 

Onde: 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑣í𝑣𝑖𝑜 = 0,6667. 𝑣𝑑𝑖á𝑙𝑜𝑔𝑜(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜(𝑎)  

𝑉𝑑𝑖á𝑙𝑜𝑔𝑜 = 0,4243. 𝑣𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜(𝑎) + 0,2424. 𝑣𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠(𝑎)  

𝑉𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜 = 1. 𝑣𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛ê𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑎)  

  

𝑉𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒𝑧𝑎 = 𝑣𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑎) = 0,5. 𝑣𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑎) + 0,5. 𝑣𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜(𝑎)  
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𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 = 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠(𝑎) =

0,2941. 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠(𝑎) + 0,3529. 𝑣𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜(𝑎) + 0,2353. 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎çã𝑜(𝑎) +

0,1177. 𝑣ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑖𝑠(𝑎)  

 

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑣𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑎) = 0,3333. 𝑣𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑎) +

0,3333. 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙(𝑎)  

 

𝑉𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,3333. 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑠ã𝑜(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜(𝑎) + 0.3333. 𝑣𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜(𝑎)  

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =

0,3333. 𝑣𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜(𝑎)  

 

𝑉𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 = 0,6667. 𝑣𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑎)  

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 0,1. 𝑣𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠(𝑎) + 0,04. 𝑣𝑒𝑣𝑎𝑠ã𝑜(𝑎) + 0,32. 𝑣𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠(𝑎) +

0,02. 𝑣𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜(𝑎) + 0,21. 𝑣𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜(𝑎) + 0,31. 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑑ê𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑎)  

𝑉𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 1. 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠(𝑎)  

 

𝑉𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 0,6667. 𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑎) + 0,3333. 𝑣𝑑𝑒𝑠𝑏𝑢𝑟𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜(𝑎)  

𝑉𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 1. 𝑣𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜(𝑎)  

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑏𝑢𝑟𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 0,5. 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎çã𝑜(𝑎) + 0,5. 𝑣𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠(𝑎)  

 

𝑉𝑇𝐼 = 1. 𝑣𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑎) =  05. 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡(𝑎) + 0,5. 𝑣𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜(𝑎)  

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠á𝑣𝑒𝑙 = 0,275. 𝑣𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡á𝑣𝑒𝑖𝑠(𝑎) + 0,325. 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑎) +

0,225. 𝑣𝑙𝑖𝑥𝑜(𝑎) + 0,75. 𝑣𝑇𝐼 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒(𝑎)  

 

Da agregação das áreas de preocupação, obteve-se a fórmula global apresentada, onde 

se observa a preferência da gestora em relação a cada área do modelo: Convívio corresponde 

a 10,25%, Clareza a 9,54%, Participação a 10,25%, Controle de materiais e infraestrutura a 

13,07%, Controle do Orçamento a 17,67%, Controle do ensino a 9,90%, Autonomia a 

11,66%, Tecnologia e inovação a 8,83% e Consumo responsável a 8,83%. Desta maneira, é 

possível determinar o impacto de cada área no desempenho global, bem como avaliar e 

priorizar ações de aperfeiçoamento tanto em nível tático, quanto estratégico (Flores, 2018). 
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5.1.2.4 Perfil de impacto da situação atual 

 

O diagnóstico da situação atual visa construir o entendimento acerca dos desempenhos 

considerados comprometedores, aceitáveis e excelentes, permitindo à decisora expandir seu 

conhecimento sobre a situação atual da gestão do Instituto, identificar a contribuição de cada 

critério, bem como os critérios mais impactantes para o desempenho global, segundo suas 

percepções. Desta forma, o modelo permite que a decisora avalie o desempenho da gestão do 

instituto e compare o desempenho atual com o futuro. 

Assim, para a determinação do perfil de impacto do status quo foram somados os 

valores dos desempenhos de cada indicador multiplicado pela respectiva taxa de 

compensação. Desta forma, a pontuação global do modelo foi de 56,16 pontos. Na Figura 38 

observam-se as pontuações por áreas de preocupação. O resultado detalhado do desempenho 

de cada descritor é apresentado no Quadro 15 e a avaliação global do Instituto de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis é apresentada no Apêndice M. 

 

 
Figura 38. Pontuações por Áreas de Preocupação 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 15 
Perfil de desempenho do status quo do ICEAC 

PVF/Pontos PVE/Pontos Descritor Pontos Perfil de 
desempenho 

1 
C

on
ví

vi
o 

1,
64

 

1.
1 

D
iá

lo
go

 

53
,5

0 

1.
1.

1 
R

es
pe

ito
 

38
,1

9 

Nível de satisfação da chefia com o 
relacionamento com os servidores 20,00 Competitivo 

Cumprimento do dever do servidor 
público de tratar a todos com 
urbanidade 

70,00 Satisfatório 
1.

1.
2 

C
ap

ita
l 

H
um

an
o 

26
,1

8 
Percepção da chefia quanto à satisfação 
dos servidores com suas atividades 20,00 Satisfatório 

Grau de implementação de um Banco 
de Dados funcional 40,00 Satisfatório 

Servidores com grau de formação 
superior ao exigido para o cargo 48,00 Excelente 

1.
1.

3 
D

em
an

da
s 

15
,8

7 Reclamações dos servidores quanto às 
demandas não atendidas -19,04 Comprometedor 

% de demandas atendidas 66,67 Satisfatório 

1.
2 

A
bs

en
te

ís
m

o 

-3
7,

50
 

1.
2.

1 
Pe

rm
an

ên
ci

a 

-3
7,

50
 Sistema de monitoramento de faltas  -37,50 Comprometedor 

% de docentes com horários fixos 
estabelecidos para atendimento ao aluno 
nas salas de permanência 

-75,00 Comprometedor 

2 
C

la
re

za
 

10
,1

7 

2.
1 

Pl
an

ej
am

en
to

 

10
6,

58
 

2.
1.

1 
C

la
re

za
 

48
,2

6 

Tipo de participação em reuniões 
internas 22,61 Excelente 

% de participação dos servidores nas 
discussões sobre as proposições de 
gestão 

34,16 Competitivo 

% de implementação de proposições de 
gestão planejadas 39,75 Excelente 

2.
1.

2 
In

fo
rm

aç
ão

 

58
,3

2 

Grau de implementação de Manual de 
Procedimentos e Rotinas 45,91 Excelente 

% de informações divulgadas no site da 
unidade/mês 70,72 Excelente 

3 
Pa

rti
ci

pa
çã

o 

7,
34

 

3.
1 

Pr
ef

er
ên

ci
as

 

71
,6

3 

3.
1.

1 
A

tiv
id

ad
es

 
in

te
rn

as
 

21
,5

3 

% de participação dos servidores da 
unidade / proposição de gestão 
implementada 

8,93 Competitivo 

Nível de envolvimento dos servidores 
nas discussões sobre as atividades 
internas 

64,29 Satisfatório 

3.
1.

2 
Pr

oc
es

so
s d

e 
ge

st
ão

 

26
,0

8 

Nível de envolvimento dos servidores 
nos processos de gestão 17,39 Satisfatório 

% participação dos servidores em 
reuniões do conselho da unidade 0,00 Comprometedor 

% participação dos servidores em 
comissões, núcleos de áreas e câmaras 56,52 Satisfatório 

3.
1.

3 
A

lo
ca

çã
o 

16
,8

8 

% de servidores alocados por 
habilidades ou formação 36,36 Satisfatório 

Nível de motivação dos servidores em 
relação ao cargo percebido pela chefia 35,36 Competitivo 

3.
1.

4 
H

ab
ili

da
de

s 
in

di
vi

du
ai

s 

7,
14

 

Sistema de gestão de talentos -18,04 Comprometedor 
% servidores que realizaram cursos de 
capacitação / ano 13,12 Satisfatório 

% de servidores que realizaram 
qualificação / ano 11,47 Competitivo 

% de docentes que atuaram em CD, FG 13,11 Competitivo 
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e FCC 
% de TAEs que atuaram em duas ou 
mais secretarias da unidade 40,98 Satisfatório 

4 
C

on
tro

le
 d

e 
m

at
er

ia
is

 e
 in

fr
ae

st
ru

tu
ra

 

7,
11

 

4.
1 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

54
,4

1 

4.
1.

1 
D

im
en

si
on

am
en

to
 

31
,3

3 

Adequação do mobiliário e 
instrumentos de trabalho 
disponibilizados aos servidores 

14,00 Competitivo 

Adequação do número de docentes / 
sala de permanência 40,00 Satisfatório 

Adequação do número de TAEs / 
Secretaria 40,00 Satisfatório 

4.
1.

2 
Es

to
qu

e 

23
,0

8 

% de pedidos de compras de insumos 
atendidas 30,77 Satisfatório 

% de solicitações de aquisição de livros 
e periódicos atendidas 38,46 Competitivo 

4.
1.

3 
Es

tru
tu

ra
 p

re
di

al
 

0,
00

 
Nível de adequação da estrutura predial 
para as atividades administrativas e 
acadêmicas 

0,00 Comprometedor 

Nível de adequação da estrutura predial 
a Pessoas com Necessidades Especiais 0,00 Comprometedor 

Nível de adequação das salas de 
permanência 0,00 Comprometedor 

Nível de adequação dos laboratórios 0,00 Comprometedor 

5 
C

on
tro

le
 d

o 
or

ça
m

en
to

 

7,
82

 

5.
1 

O
rç

am
en

to
 

44
,2

4 

5.
1.

1 
C

om
pr

ee
ns

ão
 

-1
2,

03
 Manual sobre orçamento para 

capacitação da chefia  -36,11 Comprometedor 

Relatório gerencial do Perfil de Gastos 
da unidade  0,00 Comprometedor 

5.
1.

2 
D

is
tri

bu
iç

ão
 

18
,1

9 

5.
1.

2.
1 

C
re

sc
im

en
to

 

15
,4

3 

% de utilização dos recursos da unidade 
destinados a projetos de pesquisa 12,97 Competitivo 

% de utilização dos recursos da unidade 
destinados a projetos de extensão 0,00 Comprometedor 

Número de Produção Científica na 
unidade 33,33 Satisfatório 

Número de projetos de fomento 0,00 Comprometedor 

5.
1.

2.
2 

G
es

tã
o 

da
 

Pr
od

uç
ão

 

19
,4

7 

Realização de projetos de pesquisa na 
graduação 15,59 Competitivo 

Realização de projetos de extensão na 
graduação -20,79 Comprometedor 

Realização de projetos de pesquisa na 
pós-graduação 34,54 Satisfatório 

Publicações de artigos e participações 
em Eventos e Congressos 29,09 Satisfatório 

5.
1.

2.
3 

A
ná

lis
e 

da
 p

ro
du

çã
o 

19
,6

6 

Relatório econômico anual do 
crescimento da produção e 
produtividade da unidade e o aumento 
no orçamento 

15,39 Competitivo 

% de crescimento dos projetos de 
pesquisa e extensão em relação ao ano 
anterior 

43,59 Satisfatório 

% de participação em reuniões com 
pauta estabelecida sobre o orçamento da 
unidade 

0,00 Comprometedor 

5.
1.

3 
U

til
iz

aç
ão

 

38
,0

9 

% de sobra de recursos financeiros na 
unidade ao final do ano 35,71 Satisfatório 

% de utilização dos recursos para 
diárias e passagens 
 

78,58 Excelente 



116 
 

6 
C

on
tro

le
 d

o 
en

si
no

 

1,
25

 

6.
1 

Pr
od

uç
ão

 C
ie

nt
ífi

ca
 

4,
82

 

6.
1.

1 
Es

tá
gi

os
 

0,
00

 

% de alunos que realizam estágio na sua 
área de formação 
 

22,22 Competitivo 

Canal de comunicação que concentre 
informações ao aluno específicas sobre 
estágios (oportunidades de estágio, 
informações sobre o processo para 
realização de contrato, renovação, 
rescisão e relatórios, normas e 
deliberações, etc.) 
 

-22,22 Comprometedor 

6.
1.

2 
Ev

as
ão

 

-1
,2

2 
% de evasão de alunos da unidade que 
recebem assistência estudantil 
 

0,00 Comprometedor 

Mecanismo de controle e 
acompanhamento de vulnerabilidades 
que podem ocasionar a evasão 
 

-62,40 Comprometedor 

% de evasão total dos alunos da unidade 
em relação ao ano anterior 
 

32,00 Satisfatório 

6.
1.

3 
Fo

rm
an

do
s 

-9
,5

7 

% de alunos que concluem os cursos da 
unidade 
 

0,00 Comprometedor 

Ferramenta de acompanhamento de 
egressos -29,91 Comprometedor 

6.
1.

4 
R

et
en

çã
o 

0,
75

 

% de alunos jubilados 
 13,89 Competitivo 

Tempo médio para conclusão do curso 
 33,33 Satisfatório 

Mecanismo de controle e 
acompanhamento das causas de 
retenção na unidade 

-9,63 Comprometedor 

6.
1.

5 
Ex

te
ns

ão
 

16
,0

2 

Quantidade de seminários e eventos 
realizados 
 

23,34 Satisfatório 

% de alunos dos cursos de graduação do 
ICEAC que participam dos seminários e 
eventos realizados pela unidade 
 

52,96 Excelente 

% de alunos dos cursos de graduação do 
ICEAC que participam de projetos de 
extensão 

0,00 Comprometedor 

6.
1.

6 
A

ca
dê

m
ic

a 

1,
25

 

Número médio de reuniões do NDE 
realizadas 12,97 Satisfatório 

% de participação dos docentes do 
curso nas reuniões do NDE 
 

0,00 Comprometedor 

% de participação dos TAEs nas 
reuniões do NDE 
 

0,00 Comprometedor 

Participação dos alunos do curso 
representantes de turmas nas reuniões 
do NDE 
 

-8,95 Comprometedor 

Realização de reuniões das 
Coordenações de Cursos com os alunos 
representantes de turmas para tratar das 
demandas dos discentes 

0,00 Comprometedor 
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6.
2 

M
ul

tid
is

c.
 

7,
81

 

6.
2.

1 
C

om
pe

tê
nc

ia
s 

23
,4

4 

% de alunos que realizam matrícula 
complementar 0,00 Comprometedor 

Alunos da unidade em mobilidade 
acadêmica 23,44 Competitivo 

7 
A

ut
on

om
ia

 

12
,3

3 

7.
1.

1 
A

çõ
es

 P
rá

tic
as

 

74
,0

8 

7.
1.

1.
2 

Q
ua

dr
o 

té
cn

ic
o 

11
1,

11
 

Ampliação do quadro técnico da 
unidade (servidores Técnicos 
Administrativos em Educação) 

66,67 Satisfatório 

% servidores TAEs que realizaram 
capacitação a fim de construir 
habilidades técnicas (informática, 
sistema institucional, e-mail 
institucional, comunicação institucional, 
entre outras) 

44,44 Excelente 

7.
1.

2 
D

es
bu

ro
cr

at
iz

aç
ão

 

31
,6

6 

7.
1.

2.
1 

C
om

un
ic

aç
ão

 

31
,7

5 
Possuir aplicativo ou e-mail para 
comunicação 16,83 Excelente 

% de solicitações realizadas pela 
unidade e atendidas por outros setores 
dentro do prazo 

0,00 Comprometedor 

Ferramenta para solicitação de serviços 
e compras pelos servidores da unidade 
para a Secretaria Administrativa 

46,66 Excelente 

7.
1.

2.
2 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
e 

ta
re

fa
s 

63
,2

4 Sistema para gerenciamento de tarefas e 
processos 84,12 Excelente 

% de rotinas estabelecidas 42,35 Excelente 

8 
Te

cn
ol

og
ia

 e
 in

ov
aç

ão
 

9,
80

 

8.
1 

D
em

an
da

s t
ec

no
ló

gi
ca

s 

11
0,

95
 

8.
1.

1 
In

te
rn

et
 

55
,0

0 

% de utilização do Sistemas FURG para 
realização das tarefas administrativas da 
unidade 

43,33 Excelente 

% de procedimentos acadêmicos 
realizados através do Sistemas FURG 
(estágios, solicitação de matrícula, 
acerto de matrículas, solicitações de 
segunda chamada, processos, entre 
outros) 

66,67 Satisfatório 

8.
1.

3 
A

um
en

to
 

da
 

pr
od

uç
ão

 
55

,9
5 

Assinaturas em Periódicos e Revistas 
Científicas  17,36 Competitivo 

Classificação Qualis da Revista 
Científica da unidade 94,53 Excelente 

9 
C

on
su

m
o 

re
sp

on
sá

ve
l 

-1
,3

0 

9.
1 

C
on

su
m

o 
re

sp
on

sá
ve

l 

-1
4,

68
 

9.
1.

1 
Pa

pe
l e

 
ite

ns
 

de
sc

ar
tá

ve
is

 

17
,8

0 

% de impressões realizadas em papel 
reciclado 
 

0,00 Comprometedor 

% de informatização dos serviços, 
reduzindo o consumo de papel 
 

64,71 Satisfatório 

9.
1.

2 
En

er
gi

a 
el

ét
ric

a 

-6
,1

9 

Atividades de conscientização dos 
servidores quanto à importância da 
redução do consumo de energia (e-
mails informativos, folders, etc) 
 

23,81 Competitivo 

Integração com outras unidades para 
realização de projetos que visem reduzir 
o consumo de energia elétrica 
 

-42,86 Comprometedor 

9.
1.

3 
Li

xo
 

-1
6,

73
 

Implementar a separação de lixo na 
unidade 
 

21,88 Competitivo 

Funcionalidade da destinação correta do 
lixo 
 

-96,25 Comprometedor 
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9.
1.

4 
TI

 V
er

de
 

-9
,5

4 

% de impressões em frente e verso 0,00 Comprometedor 
Instalação de software de 
gerenciamento e controle do consumo 
de energia nos computadores da 
unidade  

-22,22 Comprometedor 

Configurar os computadores da unidade 
para hibernarem ou desligarem após 
determinado tempo sem uso 

-32,32 Comprometedor 

Nota. Dados da pesquisa 

 

5.1.3 Fase de recomendações 

 

A terceira e última fase da MCDA-C, denominada fase de recomendações, visa 

auxiliar a decisora na alavancagem do modelo construído, através de sugestões para cada 

descritor identificado como comprometedor na avaliação do contexto decisório, ou seja, a 

partir da determinação do perfil de impacto da situação atual. É importante ressaltar que a fase 

de recomendações da MCDA-C não objetiva prescrever ações, mas apoiar a decisora na 

identificação dos pontos que necessitam de melhorias, na elaboração de ações de melhorias e 

na avaliação de suas consequências (Azevedo et al., 2011). A fase de recomendações é 

dividida em duas etapas: 5.1.3.1 Análise de sensibilidade e 5.1.3.2 Formulação das 

recomendações. 

 

5.1.3.1 Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade consiste em verificar se o resultado final das alternativas 

varia ao mudar os valores dos parâmetros, ou seja, ela permite que se saiba se uma alteração 

em um parâmetro, como as taxas de compensação, irá causar uma grande variação na 

avaliação das ações potenciais (Ensslin et al., 2001). Nesta pesquisa, será realizada a análise 

de sensibilidade das taxas de compensação. 

Para demonstrar como a equação para análise de sensibilidade é obtida, temos que o 

somatório das taxas de compensação é igual a 1. 

∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑛

1
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É importante, também, relembrar que todas as taxas de compensação têm valor entre 0 

e 1.  

1 > 𝑤𝑖 > 0 ∀ 𝑖 

Onde 𝑤𝑖 é a taxa de compensação do critério i. 

Para ilustrar como a alteração em uma taxa de compensação pode alterar as demais 

taxas de compensação, será utilizado o PVE 1.1 Diálogo, que possui três critérios, conforme 

apresentado na Figura 39. 

 

 
Figura 39. Análise de sensibilidade das taxas de compensação 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sabe-se que: 

𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3 = 1 ∴  𝑤2 + 𝑤3 = 1 − 𝑤1 

Sabendo-se que 𝑤1 = 0,4243, tem-se que: 

𝑤2 + 𝑤3 = 1 − 0,4243 ∴  𝑤2 + 𝑤3 = 0,5757 

 

Conforme sugerem Ensslin et al. (2001), altera-se a taxa de compensação em 10% 

para mais e para menos, desta forma, supõe-se que a decisora decida alterar a taxa de 

compensação 𝑤1 = 0,4243 para 𝑤1
′ = 0,3819 e 𝑤1

" = 0,4667. Com isso, as demais taxas de 

compensação também se alterarão, passando a ter os valores 𝑤2
′  e 𝑤3

′  e 𝑤2
"  e 𝑤3

" . 

Tem-se que: 

𝑤1
′ + 𝑤2

′ + 𝑤3
′ = 1 ∴  𝑤2

′ + 𝑤3
′ = 1 − 𝑤1

′  ∴  𝑤2
′ + 𝑤3

′ = 1 − 0,3819 = 0,6181 

Para calcular 𝑤2
′  e 𝑤3

′  sem alterar a proporção que existia entre as taxas de 

compensação 𝑤1, 𝑤2 e 𝑤3, tem-se que: 

𝑤2

𝑤3
=

𝑤2
′

𝑤3
′  

Sabendo-se que: 

𝑤2 + 𝑤3 = 1 − 𝑤1  ∴  
𝑤2

1 − 𝑤1
+

𝑤3

1 − 𝑤1
=

1 − 𝑤1

1 − 𝑤1
= 1 
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E: 

𝑤2
′ + 𝑤3

′ = 1 − 𝑤1
′  ∴  

𝑤2
′

1 − 𝑤1
′ +

𝑤3
′

1 − 𝑤1
′ =

1 − 𝑤1
′

1 − 𝑤1
′ = 1 

Desta forma, para garantir a proporção, tem-se que: 

𝑤2

1 − 𝑤1
=

𝑤2
′

1 − 𝑤1
′  ∴  𝑤2

′ =
𝑤2(1 − 𝑤1

′)

1 − 𝑤1
=

0,2424(1 − 0,3819)

1 − 0,4243
= 0,2603 

𝑤2

1 − 𝑤1
=

𝑤2
"

1 − 𝑤1
"

 ∴  𝑤2
" =

𝑤2(1 − 𝑤1
")

1 − 𝑤1
=

0,2424(1 − 0,4667)

1 − 0,4243
= 0,2245 

E: 

𝑤3

1 − 𝑤1
=

𝑤3
′

1 − 𝑤1
′  ∴  𝑤3

′ =
𝑤3(1 − 𝑤1

′)

1 − 𝑤1
=

0,3333(1 − 0,3819)

1 − 0,4243
= 0,3578 

𝑤3

1 − 𝑤1
=

𝑤3
"

1 − 𝑤1
"

 ∴  𝑤3
" =

𝑤3(1 − 𝑤1
")

1 − 𝑤1
=

0,3333(1 − 0,0,4667)

1 − 0,4243
= 0,3088 

 

Assim, a fórmula geral para calcular as novas taxas de compensação 𝑤𝑛
′  é: 

𝑤𝑛
′ =

𝑤𝑛(1 − 𝑤1
′)

1 − 𝑤1
 

Onde: 

𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … , 𝑤𝑛  → Taxas de compensação originais dos critérios 

𝑤1
′ , 𝑤2

′ , 𝑤3
′ , … , 𝑤𝑛

′  → Taxas de compensação modificadas dos critérios 

 

Tendo-se estabelecido este entendimento, realizou-se a análise de sensibilidade das 

taxas de compensação, conforme exemplificado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 
Análise de sensibilidade do PVE 1.1 Diálogo 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 = 42,43% W1' = 46,67% W1" = 38,19% 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

1.1.1 Respeito 38,19 1º 42 1º 34,37 1º 
1.1.2 Capital humano 26,18 2º 24,25 2º 28,11 2º 
1.1.3 Demandas 15,87 3° 14,71 3º 17,04 3º 
Nota. Elaborado pela autora 

 

Segundo Ensslin et al. (2001), pode-se considerar o modelo robusto quando as três 

primeiras posições permanecem inalteradas. Desta forma, analisando-se a Tabela 5, verifica-

se que tanto o aumento, quanto a diminuição de 10% da taxa de compensação do PVE 
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Diálogo não gerou uma alteração expressiva na avaliação global, visto que a ordem de 

preferência das ações permanece constante.  

A análise de sensibilidade foi realizada para os demais critérios, cujos resultados 

apresentados no Apêndice N confirmam que o modelo apresenta pouca sensibilidade às 

alterações nas taxas de compensação. Observa-se que houve pequena alteração na ordem de 

preferência dos critérios 2.1 Planejamento e 8.1 Demandas Tecnológicas quando se reduziu 

10% da taxa de compensação, no entanto, os demais critérios permaneceram inalterados, 

constatando-se a robustez do modelo desenvolvido. 

 

5.1.3.2 Formulação das recomendações 

 

A partir da identificação do status quo do modelo, são analisados os critérios que 

precisam de melhorias, ou seja, os descritores que apresentaram nível de desempenho 

comprometedor. Ressalta-se que, devido ao caráter construtivista, não se pretende prescrever 

soluções, mas apoiar a decisora no desenvolvimento e acompanhamento de ações de 

melhorias (Longaray, & Ensslin, 2015).  

Observa-se que 34 descritores apresentaram nível de desempenho comprometedor. 

Realizou-se uma análise detalhada desses descritores, a fim de identificar sua influência na 

avaliação global do modelo, conforme observado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 
Descritores com nível de desempenho comprometedor 

PVE 
Contribuição 
do PVE para 

o modelo 
Descritor Contribuição do PVF 

para o modelo 

1.1.3 
Demandas 33,33% Reclamações dos servidores quanto às demandas 

não atendidas 

Impacta 33,33% no PVE 
1.1, que por sua vez 

impacta 66,67% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 10,25% 

1.2.1 
Permanência 

33,33% Sistema de monitoramento de faltas  
Impacta 33,33% na área 

de pertencimento que tem 
impacto global de 10,25% 66,67% 

% de docentes com horários fixos estabelecidos 
para atendimento ao aluno nas salas de 
permanência 

3.1.2 
Processos de 

gestão 
26,09% % participação dos servidores em reuniões do 

conselho da unidade 

Impacta 35,29% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 10,25% 
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3.1.4 
Habilidades 
individuais 

9,84% Sistema de gestão de talentos 
Impacta 11,77% na área 

de pertencimento que tem 
impacto global de 10,25% 

4.1.3 Estrutura 
predial 

5,36% Nível de adequação da estrutura predial para as 
atividades administrativas e acadêmicas 

Impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 13,07% 

55,35% Nível de adequação da estrutura predial a Pessoas 
com Necessidades Especiais 

26,79% Nível de adequação das salas de permanência 
12,50% Nível de adequação dos laboratórios 

5.1.1 
Compreensão 

33,33% Manual sobre orçamento para capacitação da chefia  Impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 17,67% 66,67% Relatório gerencial do Perfil de Gastos da unidade  

5.1.2.1 
Crescimento 

19,45% % de utilização dos recursos da unidade destinados 
a projetos de extensão 

Impacta 33,33% no PVE 
5.1.2, que por sua vez 

impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 17,67% 33,33% Número de projetos de fomento 

5.1.2.2 Gestão 
da Produção 14,55% Realização de projetos de extensão na graduação 

Impacta 33,33% no PVE 
5.1.2, que por sua vez 

impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 17,67% 

5.1.2.3 
Análise da 
produção 

33,33% % de participação em reuniões com pauta 
estabelecida sobre o orçamento da unidade 

Impacta 33,33% no PVE 
5.1.2, que por sua vez 

impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 17,67% 

6.1.1 Estágios 33,33% 

Canal de comunicação que concentre informações 
ao aluno específicas sobre estágios (oportunidades 
de estágio, informações sobre o processo para 
realização de contrato, renovação, rescisão e 
relatórios, normas e deliberações, etc.) 

Impacta 10% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 

6.1.2 Evasão 
20,00% % de evasão de alunos da unidade que recebem 

assistência estudantil 
Impacta 4% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 

48,00% Mecanismo de controle e acompanhamento de 
vulnerabilidades que podem ocasionar a evasão 

6.1.3 
Formandos 

61,54% % de alunos que concluem os cursos da unidade Impacta 32% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 38,46% Ferramenta de acompanhamento de egressos 

6.1.4 
Retenção 48,15% Mecanismo de controle e acompanhamento das 

causas de retenção na unidade 

Impacta 2% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 
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6.1.5 Extensão 

43,33% % de alunos dos cursos de graduação do ICEAC 
que participam de projetos de extensão 

Impacta 21% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 33,33% % de participação dos docentes do curso nas 

reuniões do NDE 

6.1.6 
Acadêmica 

24,07% % de participação dos TAEs nas reuniões do NDE 
Impacta 31% no PVE 6.1, 
que por sua vez impacta 

66,67% na área de 
pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 

26,85% Participação dos alunos do curso representantes de 
turmas nas reuniões do NDE 

6,48% 
Realização de reuniões das Coordenações de 
Cursos com os alunos representantes de turmas 
para tratar das demandas dos discentes 

6.2.1 
Competências 37,50% % de alunos que realizam matrícula complementar 

Impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 9,9% 

7.1.2.1 
Comunicação 51,52% % de solicitações realizadas pela unidade e 

atendidas por outros setores dentro do prazo 

Impacta 50% no PVE 
7.1.2, que por sua vez 

impacta 33,33% na área 
de pertencimento que tem 
impacto global de 11,66% 

9.1.1 Papel e 
itens 

descartáveis 
35,29% % de impressões realizadas em papel reciclado 

Impacta 27,5% na área de 
pertencimento que tem 

impacto global de 8,83% 

9.1.2 Energia 
elétrica 64,29% 

Integração com outras unidades para realização de 
projetos que visem reduzir o consumo de energia 
elétrica 

Impacta 32,5% na área de 
pertencimento que tem 

impacto global de 8,83% 

9.1.3 Lixo 68,75% Funcionalidade da destinação correta do lixo 
Impacta 22,5% na área de 

pertencimento que tem 
impacto global de 8,83% 

9.1.4 TI Verde 

18,19% % de impressões em frente e verso 

Impacta 17,5% na área de 
pertencimento que tem 

impacto global de 8,83% 

33,33% 
Instalação de software de gerenciamento e controle 
do consumo de energia nos computadores da 
unidade  

48,48% 
Configurar os computadores da unidade para 
hibernarem ou desligarem após determinado tempo 
sem uso 

Nota. Elaborado pela autora 

 

A partir da análise do Quadro 16, elaboraram-se ações de melhorias para cada 

descritor, através de metas e planos de ação. O Quadro 17 apresenta o plano de ação proposto 

para o PVE 5.1.1 Compreensão, enquanto os demais são apresentados no Apêndice O. Com 

os planos de ação propostos, objetiva-se que a avaliação global passe de 56,16 pontos para 

98,33 pontos, que corresponde a um aumento de 42,17 pontos. 

Assim, o modelo permitiu a identificação dos pontos fracos da gestão do ICEAC e a 

proposição de melhorias para os indicadores considerados comprometedores. 
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Quadro 17 
Plano de ação para o PVE 5.1.1 Compreensão 
PVE 5.1.1 Compreensão 

Descritor Relatório gerencial do Perfil de Gastos da unidade 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a elaboração do 
Relatório Gerencial de Perfil de Gastos da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o Relatório Gerencial de 
Perfil de Gastos. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o Relatório aos servidores da unidade. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Projetado” para “Completo” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (66,67) 
Nota. Elaborado pela autora 

 

5.2 Contribuições científicas para a gestão de unidades organizacionais de 
universidades públicas 

 

Da análise sistêmica realizada a partir dos artigos do PB, no subitem 4.4, emergiu a 

lacuna de pesquisa que motivou a construção de um modelo de avaliação de desempenho para 

o apoio à gestão de unidades organizacionais de universidade pública utilizando a 

metodologia MCDA Construtivista. Esta seção visa apresentar as contribuições científicas do 

estudo de caso desenvolvido para cada lente da análise sistêmica.  

Quanto à abordagem, observou-se a predominância da utilização das abordagens 

realistas, com busca predominantemente na literatura, em contextos similares, conhecimentos 

de especialistas, contexto físico e passado histórico. Desta forma, decorre a primeira 

contribuição científica do presente trabalho.  

O estudo de caso desenvolvido permitiu a construção de um modelo utilizando a 

abordagem construtivista, através da MCDA-C. Assim, o modelo foi construído a partir dos 

conhecimentos e percepções da decisora sobre a gestão do instituto, em um processo que 

permitiu ainda a construção de conhecimento para a decisora.  

Este processo teve início com a fase de contextualização do problema, descrição do 

ambiente em que o modelo construído se insere e definição dos atores envolvidos. Após, o 

processo de construção de conhecimento teve continuidade com a definição dos elementos 

primários de avaliação (EPAs), obtidos através de entrevistas com a decisora. Estes EPAs 
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foram então transformados em conceitos orientados à ação, agrupados por afinidade em 

clusters, formando as Áreas de Preocupação, emergindo daí os objetivos considerados 

estratégicos pela decisora. 

Após, a decisora estabeleceu, com auxílio da facilitadora, as relações de influência 

entre os conceitos, o que permitiu uma melhor compreensão e visualização do modelo de 

mensuração que estava sendo construído. Desta forma, foi possível construir os mapas 

cognitivos e a estrutura hierárquica de valor. Os descritores foram construídos a partir da 

estrutura hierárquica de valor, contendo os níveis de referência bom e neutro, permitindo 

então a mensuração ordinal. 

Na fase de avaliação da MCDA-C, estas escalas ordinais foram transformadas em 

escalas cardinais através da determinação da diferença de atratividade entre os níveis das 

escalas, obtida a partir da percepção da decisora. Da determinação das funções de valor e das 

taxas de compensação, foi possível realizar a avaliação global do modelo e identificar o perfil 

de impacto da situação atual. 

Pode-se, portanto, considerar que o presente estudo supriu a lacuna identificada na 

primeira lente da análise sistêmica, ao utilizar a abordagem construtivista em harmonia ao uso 

específico do modelo, que será aplicado no mesmo contexto em que as variáveis foram 

extraídas. 

Quanto à singularidade, a análise sistêmica mostrou que todos os artigos do PB 

apresentaram seus modelos como genéricos, não considerando o papel do decisor para a sua 

formulação ou aplicando-os em mais de uma instituição. Neste contexto, identificou-se como 

oportunidade de pesquisa, considerando a afiliação teórica adotada no presente estudo, a 

construção de um modelo de avaliação de desempenho singular e que não apenas identifique 

o decisor, mas que o considere para a construção integral do modelo.  

O presente estudo permitiu, nesse sentido, a construção de um modelo singular para a 

gestão de unidades organizacionais de universidade pública, a partir das percepções da 

decisora, resultando, desta maneira, um modelo específico para o contexto físico estudado. Ou 

seja, mudando-se o decisor, um novo modelo deverá ser construído, visto que os objetivos, os 

valores, as percepções e os conhecimentos serão diferentes, já que cada um possui valores 

próprios que influenciarão o processo decisório. 

Quanto à identificação dos objetivos, verificou-se que os autores dos artigos do PB 

majoritariamente não buscaram identificar as percepções, os valores e as preferências dos 

decisores, assim como não reconheceram a necessidade de gerar conhecimento no decisor. 

Desta forma, identificou-se como oportunidade de pesquisa, a assunção de um processo 
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estruturado de construção de conhecimento no decisor, considerando seus valores e 

preferência para a definição dos objetivos considerados por ele importantes, e os incorporando 

ao modelo de avaliação.  

Conclui-se que o presente estudo apresenta a contribuição científica advinda da lacuna 

identificada, ao utilizar um processo estruturado de construção de conhecimento no decisor, 

considerando duas preferências para a construção do modelo. Assim, a decisora participou 

efetivamente como atriz principal na construção do modelo de avaliação, com o apoio da 

facilitadora, tendo seus objetivos identificados, organizados e mensurados. 

Quanto à mensuração, concluiu-se que houve predominância da escala ordinal e que a 

maior parte dos artigos não atendeu à Teoria da Mensuração quanto às propriedades e quanto 

às operações matemáticas e estatísticas, emergindo como oportunidade de pesquisa a 

utilização de escala cardinal, em conjunto com escalas ordinais, permitindo gerar 

conhecimento no decisor. 

Neste sentido, observa-se que a MCDA-C permite a utilização de escalas ordinais 

(descritores) em conjunto com escalas cardinais (funções de valor), apresentando níveis de 

referência (comprometedor, de mercado e de excelência), com a finalidade de gerar 

conhecimento no decisor. Assim, conclui-se que o presente estudo foi capaz de suprir a lacuna 

identificada, contribuindo cientificamente no âmbito da quarta lente da análise sistêmica. 

Quanto à integração, verificou-se que, embora a maioria dos artigos tenha realizado a 

integração, em nenhum foram apresentados os níveis de referência. Desta forma, e em virtude 

da afiliação teórica sobre avaliação de desempenho assumida no presente estudo, 

compreendeu-se como oportunidade de pesquisa o desenvolvimento de modelo de avaliação 

de desempenho que permita a integração dos indicadores por meio de constantes associadas 

aos níveis de referência das escalas.  

Pode-se observar que a integração dos indicadores foi realizada no estudo de caso 

apresentado a partir da determinação das taxas de compensação, permitindo a avaliação global 

do modelo.  

Quanto à gestão, depreendeu-se que os artigos em sua maioria realizaram o 

diagnóstico da situação atual, apresentando pontos fortes e fracos do contexto analisado, no 

entanto, esse exame foi feito como uma “fotografia” do contexto que se propunham avaliar. 

Além disso, a maioria dos artigos não gerou ações para melhoria, e os que o fizeram, as ações 

para melhoria foram sugeridas a partir da percepção dos autores baseados nos resultados do 

estudo, sendo que em apenas em três artigos foi empregado um processo para esse fim. 
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Assim, a presente pesquisa possibilitou a construção de um modelo capaz de 

identificar o status quo e os pontos fortes e fracos do contexto avaliado, permitindo direcionar 

ações para objetivos estratégicos, desenvolver melhorias e dar suporte ao planejamento, 

permitindo ainda a comparação da situação atual com a futura. A partir do perfil de impacto 

da situação atual, obtido com o modelo construído, é possível determinar metas para melhorar 

os pontos considerados comprometedores, bem como avaliar os impactos das ações. Desta 

forma, considera-se que o modelo construído constitui uma ferramenta de gestão, que permite 

o diagnóstico da situação atual e a indicação de ações de aperfeiçoamento. 
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6 Considerações finais 

 

Os recursos públicos necessários para manter as organizações públicas são limitados e 

escassos, necessitando, portanto, de planejamento da gestão a fim de aperfeiçoar sua 

utilização. Além disso, a Administração Pública é diretamente impactada pelas crises 

financeiras que o país enfrenta, o que gera incerteza quanto aos recursos disponíveis. Nesse 

sentido, as Universidades Públicas federais, que dependem de repasses do governo, precisam 

ser capazes de planejar sua gestão de forma efetiva, a fim de garantir a utilização de seu 

orçamento de forma eficiente e eficaz, bem como atender as demandas da sociedade por 

serviços de mais qualidade. 

Diante deste cenário, surgiu a seguinte questão: Como avaliar o desempenho da gestão 

das Unidades Organizacionais da FURG de forma que permita aos gestores propor melhorias? 

Para responder a este questionamento, foi estabelecido como objetivo geral construir um 

modelo de avaliação de desempenho que apoie a gestão das secretarias das Unidades 

Organizacionais da FURG. 

A fim de atender o primeiro objetivo específico, foi realizada a revisão sistemática da 

literatura, utilizando o instrumento Knowledge Development Process – Constructivim 

(ProKnow-C), que consiste em um processo estruturado para selecionar um Portfólio 

Bibliográfico de artigos alinhados ao tema de pesquisa, cientificamente reconhecidos e 

disponíveis para acesso gratuito, e realizar a análise bibliométrica e a análise sistêmica dos 

artigos do PB. 

Ao final deste processo, identificou-se como lacuna de pesquisa a construção de um 

modelo de avaliação de desempenho que apoie a gestão de unidades organizacionais de 

universidades públicas, utilizando a abordagem construtivista, conduzindo à construção de 

conhecimento no decisor, utilizando escalas ordinais e cardinais em consonância à Teoria da 

Mensuração e suas propriedades, realizando a integração dos indicadores a partir dos 

conhecimentos do decisor e apresentando níveis de referência e que permita gerar ações de 

melhoria. 

A fim de suprir as oportunidades de pesquisa identificadas na revisão sistemática da 

literatura, foi construído um modelo de avaliação de desempenho, através de um estudo de 

caso realizado no Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), utilizando a Metodologia Multicritério de 
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Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C). Para isso, foram realizadas entrevistas com a 

decisora durante todas as fases da metodologia, estruturação, avaliação e recomendações.  

No processo de estruturação, realizou-se inicialmente a contextualização do problema, 

a identificação do local em que o modelo será aplicado e os atores envolvidos no contexto 

decisório. Após, foram definidos 54 conceitos, agrupados por afinidade em nove Áreas de 

Preocupação: (i) Convívio, (ii) Clareza, (iii) Participação, (iv) Controle de Materiais e 

Infraestrutura, (v) Controle Orçamentário, (vi) Controle do Ensino, (vii) Autonomia, (viii) 

Tecnologia e Inovação e (ix) Consumo Responsável. 

Foram então estabelecidas as relações meios-fins entre os conceitos, formando-se os 

mapas cognitivos, permitindo o aprofundamento do conhecimento da decisora acerca do 

problema enfrentado. Após, os conceitos semelhantes foram agrupados em clusters e 

nomeados, e estabelecidas as linhas de argumentação, formando assim a Estrutura Hierárquica 

de Valor, com os Pontos de Vistas Fundamentais (PVFs) e os Pontos de Vistas Elementares 

(PVEs).  

A partir dos PVEs foram construídos 90 descritores, que consistem em escalas 

ordinais, sendo fixados os níveis de referência Bom e Neutro nas escalas, permitindo a 

comparação de desempenho entre descritores. Foi então finalizada a etapa de estruturação. 

Na etapa de avaliação, primeiramente a decisora estabeleceu a diferença de 

atratividade ao passar de um nível para outro em um descritor. Desta forma, através do 

julgamento semântico, foi possível construir as funções de valor, a partir do método 

Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique – MACBETH, 

transformando as escalas ordinais dos descritores em escalas cardinais. Posteriormente, foram 

identificadas as taxas de compensação de cada critério, através do método MACBETH e a 

matriz de Roberts, agregando então o modelo através da fórmula da agregação aditiva.   

Por fim, na última fase da MCDA-C foi realizada a análise de sensibilidade, que visa 

verificar a robustez do modelo, ou seja, se a alteração em uma taxa de compensação afeta 

significativamente as demais taxas de compensação. Posteriormente, foram elaboradas as 

recomendações, com base no perfil de impacto da situação atual. Desta forma, foram 

propostas metas para melhorar os descritores que apresentaram nível de desempenho 

comprometedor. Foram identificados 34 descritores com nível de desempenho 

comprometedor. O plano de ação proposto visa elevar a avaliação global do modelo de 56,16 

pontos para 98,33 pontos.  

Pontua-se que as contribuições científicas da presente pesquisa se deram em virtude da 

utilização da abordagem construtivista para elaboração do modelo, através da MCDA-C, o 



130 
 

que permitiu a expansão de conhecimento na decisora e a estruturação de um modelo de 

avaliação de desempenho para o apoio à gestão de unidades organizacionais de universidade 

pública específico para o contexto avaliado. Cita-se ainda o preenchimento das lacunas 

identificadas na revisão sistemática da literatura.  

Como sugestão para estudos futuros, indica-se estudos aplicados a outras unidades 

organizacionais da FURG e a unidades organizacionais de outras universidades públicas, a 

fim de contribuir para a eficiência e qualidade do ensino superior do país.  

O presente estudo apresenta como limitações a necessidade de interagir 

constantemente com o decisor, devido à abordagem construtivista do método, o que demanda 

tempo e envolvimento por parte do gestor. Cita-se também o fato de o modelo ter sido 

construído a partir das preferências do decisor e para um contexto específico, não podendo, 

portanto, ser generalizado para outros contextos. 
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Ano Autores Título 
Número 
de 
citações 
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% 
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The development of HEdPERF: a new 
measuring instrument of service quality for 
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V.; Dutta, K.  

Balanced scorecards in managing higher 
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Johnes, G. 

Beyond frontiers: comparing the efficiency 
of higher education decision-making units 
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2005 Joumady, O.; 
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Performance in European Higher 
Education: A 
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The assessment os universities in Argentina 
and Australia: between autonomy and 
heteronomy 

92 5,38 48,89 

2004 Taylor, B.; 
Harris, G. 

Relative efficiency among South African 
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D.F.; 
Weusthof, 
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Efficiency, costs, rankings and 
heterogeneity: the case of US higher 
education 
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Yen, Y.F.; 
Huang, I.C. 

University staff performance evaluation 
systems, organizational learning, and 
organizational identification in taiwan 

15 0,88 95,61 
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Armstrong, T.; 
Blake, S.Y., 
Piotrowski 

The application of a 360-degree feedback 
managerial development program in higher 
education: the florida model 

12 0,70 96,32 

2006 Mercer, J. 
Appraising higher education faculty in the 
Middle East Leadership lessons from a 
different world 

11 0,64 96,96 

2003 Üçtug, Y.; 
Köksal, G. 

An Academic Performance Measurement 
System and its Impact on Quality of 
Engineering Faculty Work at Middle East 
Technical University 

10 0,58 97,54 

2012 Ronco, S.L. Internal Benchmarking for Institutional 
Effectiveness 8 0,47 98,01 

2004 Shirabe, M. Measures of Performance of Universities 
and Their Faculty in Japan 7 0,41 98,42 

2013 

Coomes, O.T.; 
Moore, T.; 
Paterson, J.; 
Breau, S.; 
Ross, N.A.; 
Roulet, N 

Academic Performance Indicators for 
Departments 
of Geography in the United States and 
Canada∗ 

6 0,35 98,77 

2014 Busetti, S.; 
Dente, B. 

Focus on the finger, overlook the moon: the 
introduction of performance management in 
the administration of Italian universities 

6 0,35 99,12 

2016 Sarrico, C.S.; 
Alves, A.A. 

Academic staff quality in higher education: 
an empirical analysis of Portuguese public 
administration education 

5 0,29 99,42 
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2004 S.A. Oke A productivity measurement model for 
higher educational institutions 3 0,18 99,59 

2010 
Ambras, A.; 
Tamosiunas, 
T. 

The implementation of the Balanced 
Scorecard system in strategic management 
of Siauliai Social Sciences Faculty 

3 0,18 99,77 

2015 
Placek, M.; 
Ochrana, F.; 
Pucek, M. 

Benchmarking in Czech higher education: 
the case of schools of 
economics 

2 0,12 99,88 

2014 Takala, M.; 
Keskinen, S. 

Performance dialogs implemented in a 
Finnish university 1 0,06 99,94 

2015 
ÖZDEMIR, 
A.; TÜYSÜZ, 
F.∗ 

An Integrated Fuzzy DEMATEL and Fuzzy 
ANP Based Balanced Scorecard Approach: 
Application in Turkish Higher Education 
Institutions 

1 0,06 100,00 

1998 Tang, K.H.; 
Zairi, M. 

Benchmarking quality implementation in a 
service context: A comparative analysis of 
® nancial services and institutions of higher 
education: Part II 

0 0,00 100,00 

2012 

Ong, M.Y.; 
Muniandy, B.; 
Ong, S.L.; 
Tang, K.N.; 
Phua, K.K. 

Comparing the Acceptance of Key 
Performance Indicators Management 
Systems on Perceived Usefulness and 
Perceived Ease of Use in a Higher 
Education Institution in Malaysia 

0 0,00 100,00 

2016 
Lasanthika, 
S.C.; Saranga, 
P.S. 

Academic Balance Scorecard (ABS): A 
New Approach to Performance Appraisal of 
an Academic in the Sri Lankan Context 

0 0,00 100,00 

2015 

Pereira, C.A.; 
Pereira, 
N.S.P.; 
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Scorecard no ensino superior 0 0,00 100,00 
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2016 
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Sobolev, A.B.; 
Sorokin, S.O. 

Monitoring thePerformance ofEducational 
Institutions: A Spur for the Implementation 
of Systemic Changes in Higher Education 

0 0,00 100,00 
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Apêndice C - Palavras-chave utilizadas no PB 
 
Palavra-chave Número de utilizações 
Higher education 4 

Balanced Scorecard 3 
Efficiency 3 
performance 1 
Fuzzy ANP 1 

University strategies 1 
Strategic management 1 
Benchmarking 1 
Collaborative benchmarking 1 

Economics schools  1 
Subject mix 1 
Internal heterogeneity 1 
Fuzzy DEMATEL 1 

Data Envelopment Analysis 1 
Malmquist 1 
Indices 1 
costs 1 

rankings 1 
Latent class 1 
Random parameter 1 
Universityies 1 

Conceptual map 1 
 knowledge Management 1 
Argentina 1 
Australia 1 

Comparative education 1 
globatization 1 
government-university relantionship 1 
regulation 1 

quality assurance 1 
Service quality 1 
Measuring instrument 1 
unidimensionally 1 

Stochastic frontier 1 
Nota. Dados da pesquisa 
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Apêndice D – Elementos Primários de Avaliação (EPAs) 
 

EPAs Descrição  

1 Ter uma relação saudável com os TAEs e docentes.  

2 Ter um bom relacionamento.  

3 Ter respeito.  

4 Ter clareza na apresentação das proposições de gestão.  

5 Ter clareza nas discussões sobre as proposições de gestão.  

6 Conciliar as melhores proposições e implementar.  

7 Ser capaz de ouvir/escutar os demais envolvidos no contexto.  

8 Saber o que todos os envolvidos no contexto desejam.  

9 Conhecer a direção que os envolvidos no contexto desejam que o instituto siga.  

10 Entender as individualidades que compõem o contexto.  

11 Ter um bom e organizado controle de materiais.  

12 Dimensionar a ocupação da estrutura existente.  

13 Planejar a ocupação do espaço de forma efetiva.  

14 Atender as demandas tecnológicas.  

15 Utilizar instrumentos de internet que permitam aprimorar a tecnologia de informação da unidade.  

16 Melhorar a gestão ambiental da unidade.  

17 Implementar o consumo responsável.  

18 Adequar a oferta de materiais e infraestrutura à demanda dos usuários.  

19 Compreender como funciona o orçamento da unidade e o perfil de gastos.  

20 Distribuir os recursos equitativamente entre as áreas da unidade.  

21 Utilizar a verba em atividades que impulsionem os indicadores de crescimento da unidade.  

22 Manter a qualidade de funcionamento de capital e custeio da unidade.  

23 Utilizar integralmente o orçamento da unidade, de forma que não sobre dinheiro.  

24 Tornar clara a meta da unidade em termos de crescimento da produção e produtividade no âmbito 
da pesquisa e pós-graduação, do ensino e da extensão. 

 

25 Conectar a gestão de produção na pesquisa e pós-graduação, no ensino e na extensão com a gestão 
orçamentária. 

 

26 Analisar o aumento do orçamento devido ao aumento da produção e da produtividade.  

27 Trabalhar questões relacionadas às coordenações de curso, secretaria acadêmica e alunos de forma 
integrada. 

 

28 Aumentar a produção na graduação.  

29 Diminuir a taxa de evasão.  

30 Diminuir a taxa de retenção.  

31 Aumentar a taxa de formandos.  

32 Complementar a formação do aluno integrando-o em diferentes cursos.  

33 Ter multidisciplinaridade.  

34 Gerir o funcionamento dos projetos de extensão, seminários e eventos.  

35 Funcionalidade produtiva dos estágios, alimentando os QSLs dos cursos da unidade.  

36 Estimular o aumento da permanência dos docentes no campus.  

37 Reduzir o absenteísmo.  

38 Aumentar a participação dos docentes nas discussões e proposições sobre a construção das 
atividades internas do ICEAC. 
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39 Fazer com que todos participem dos processos de gestão.  

40 Resolver problemas rapidamente.  

41 Desburocratizar os serviços.  

42 Estimular o trabalho interno de forma a atender às habilidades individuais.  

43 Estruturar a alocação dos servidores em suas áreas de maior habilidade.  

44 Utilizar as tecnologias necessárias para aumentar a autonomia dos serviços e a eficiência das 
atividades. 

 

45 Aumentar a autonomia institucional para resolver ações práticas.  
Nota. Elaborado pela autora 
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Apêndice E – Conceitos 
 
EPAs Descrição Polo Presente (...) Polo Oposto 

1 Ter uma relação saudável 
com os TAEs e docentes. 

 Promover a abertura de diálogo 
entre a direção e os servidores da 
unidade 

 (...)  Gerar conflitos 

2 Ter um bom relacionamento. 
 Promover um clima amistoso e 
cordial entre os servidores da 
unidade 

 (...)  Gerar conflitos 

3 Ter respeito.  Tratar a todos com respeito  (...) 
 Não cumprir com o dever do 
servidor público de tratar com 
urbanidade todas as pessoas 

4 
Ter clareza na apresentação e 
nas discussões sobre as 
proposições de gestão. 

 Apresentar as proposições de 
gestão aos servidores da unidade 
com clareza 

 (...) 
 Chegar a informação errada, 
ambígua ou equivocada aos 
servidores 

5 
Ter clareza nas discussões 
sobre as proposições de 
gestão. 

 Promover uma discussão clara 
sobre as proposições de gestão  (...)  Gerar dúvidas a respeito das 

proposições de gestão 

6 Conciliar as melhores 
proposições e implementar. 

 Escolher e implementar as 
melhores proposições 
estrategicamente 

 (...) 
 Não ter planejamento em 
longo prazo 
 

7 
Ser capaz de ouvir/escutar os 
demais envolvidos no 
contexto. 

 Levar em consideração as 
demandas dos servidores da 
unidade 

 (...)  Ter servidores insatisfeitos 

8 

Saber o que todos os 
envolvidos no contexto 
desejam e qual a direção que 
desejam que o instituto siga. 

 Conhecer o que os servidores da 
unidade almejam para a unidade a 
curto, médio e longo prazo 

 (...) 
 Ter o planejamento da 
unidade em desacordo ao que 
os demais servidores esperam 

9 
Conhecer a direção que os 
envolvidos no contexto 
desejam que o instituto siga. 

 Adicionado ao EPA 8  (...)   

10 Entender as individualidades 
que compõem o contexto. 

 Conhecer o capital humano da 
unidade, suas habilidades, 
preferências e personalidades 

 (...) 
 Alocar servidores em 
atividades que conflitem com 
sua vocação 

11 Ter um bom e organizado 
controle de materiais. 

 Gerir o estoque da unidade de 
forma efetiva e organizada  (...) 

Faltar materiais na unidade ou 
ter um estoque maior do que o 
necessário  

12 Dimensionar a ocupação da 
estrutura existente. 

 Dimensionar a ocupação da 
estrutura predial já existente, 
visando atender as demandas da 
unidade e maximizar sua 
utilização 

 (...)  Utilizar a estrutura predial de 
forma ineficiente 

13 Planejar a ocupação do 
espaço de forma efetiva. 

 Planejar a ocupação do espaço da 
unidade de forma efetiva  (...)  Não utilizar o espaço da 

melhor forma possível 

14 Atender as demandas 
tecnológicas. 

 Atender as demandas 
tecnológicas  (...)  Comprometer a 

competitividade da unidade 

15 

Utilizar instrumentos de 
internet que permitam 
aprimorar a tecnologia de 
informação da unidade. 

 Utilizar instrumentos de internet 
que permitam aprimorar a TI da 
unidade 

 (...)  Ter um sistema de 
informação ineficiente 

16 Melhorar a gestão ambiental 
da unidade. 

 Melhorar a gestão ambiental da 
unidade.  (...)  Comprometer a imagem da 

unidade 

17 Implementar o consumo 
responsável. 

 Implementar o consumo 
responsável  (...)  Desperdiçar recursos 

18 
Adequar a oferta de materiais 
e infraestrutura à demanda 
dos usuários. 

Adequar a oferta de materiais e 
infraestrutura à demanda dos 
usuários. 

 (...)  Não atender às demandas de 
materiais e infraestrutura 

19 Compreender como funciona  Compreender o funcionamento  (...)  Gerir o orçamento de forma 



149 
 

o orçamento da unidade e o 
perfil de gastos. 

do orçamento da unidade e o 
perfil de gastos 

ineficiente por desconhecer o 
seu funcionamento 

20 
Distribuir os recursos 
equitativamente entre as áreas 
da unidade. 

 Distribuir os recursos 
orçamentários de forma equitativa 
entre as áreas da unidade 

 (...)  Não distribuir os recursos da 
unidade de forma equitativa 

21 

Utilizar os recursos 
financeiros em atividades que 
impulsionem os indicadores 
de crescimento da unidade. 

 Utilizar os recursos financeiros 
em atividades que impulsionem os 
indicadores de crescimento da 
unidade. 

 (...) 
 Utilizar os recursos 
financeiros em atividades que 
não agreguem valor a unidade 

22 
Manter a qualidade de 
funcionamento de capital e 
custeio da unidade. 

 Manter a qualidade de 
funcionamento de capital e custeio 
da unidade. 

 (...) 
 Não ser capaz de atender as 
demandas devido à falta de 
recursos 

23 
Utilizar integralmente o 
orçamento da unidade, de 
forma que não sobre dinheiro. 

 Utilizar integralmente o 
orçamento da unidade, de forma 
que não sobre dinheiro 

 (...)  Ter recursos financeiros não 
utilizados 

24 

Tornar clara a meta da 
unidade em termos de 
crescimento da produção e 
produtividade no âmbito da 
pesquisa e pós-graduação, do 
ensino e da extensão. 

Tornar clara a meta da unidade em 
termos de crescimento da 
produção e produtividade no 
âmbito da pesquisa e pós-
graduação, do ensino e da 
extensão. 

 (...) 
 Não atingir as metas da 
unidade por desconhecimento 
dos envolvidos 

25 

Conectar a gestão de 
produção na pesquisa e pós-
graduação, no ensino e na 
extensão com a gestão 
orçamentária. 

 Gerir a produção na pesquisa e 
pós-graduação, no ensino e na 
extensão a fim de maximizar a 
gestão orçamentária da unidade 

 (...) 
 Não melhorar o orçamento 
da unidade com o aumento da 
produção 

26 

Analisar o aumento do 
orçamento devido ao aumento 
da produção e da 
produtividade. 

 Analisar o aumento do orçamento 
devido ao aumento da produção e 
da produtividade 

 (...) 

 Desconhecer como o 
orçamento da unidade pode 
ser impactado pelo aumento 
da produção e da 
produtividade 

27 

Trabalhar questões 
relacionadas às coordenações 
de curso, secretaria 
acadêmica e alunos de forma 
integrada. 

 Trabalhar questões relacionadas 
às coordenações de curso, 
secretaria acadêmica e alunos de 
forma integrada. 

 (...) 
 Não atender adequadamente 
às demandas dos alunos e das 
Pró-Reitorias 

28 Aumentar a produção na 
graduação. 

 Aumentar a produção na 
graduação.  (...)  Ter baixa produção na 

graduação 

29 Diminuir a taxa de evasão.  Diminuir a taxa de evasão  (...)  Manter ou aumentar a taxa de 
evasão 

30 Diminuir a taxa de retenção.  Diminuir a taxa de retenção  (...)  Manter ou aumentar a taxa de 
retenção 

31 Aumentar a taxa de 
formandos.  Aumentar a taxa de formandos  (...) Manter ou diminuir a taxa de 

formandos  

32 
Complementar a formação do 
aluno integrando-o em 
diferentes cursos. 

 Complementar a formação do 
aluno integrando-o em diferentes 
cursos. 

 (...) 
 Limitar o desenvolvimento 
das competências do aluno 
fora de sua área 

33 Ter multidisciplinaridade.  Ter multidisciplinaridade  (...) Restringir o QSL dos cursos 

34 
Gerir o funcionamento dos 
projetos de extensão, 
seminários e eventos. 

 Gerir o funcionamento dos 
projetos de extensão, seminários e 
eventos. 

 (...) 

 Realizar projetos de 
extensão, seminários e 
eventos de forma não 
uniforme 

35 
Funcionalidade produtiva dos 
estágios, alimentando os 
QSLs dos cursos da unidade. 

Garantir a funcionalidade 
produtiva dos estágios, 
alimentando os QSLs dos cursos 
da unidade. 

 (...)  Limitar o desenvolvimento 
das capacidades dos alunos 

36 
Estimular o aumento da 
permanência dos docentes no 
campus. 

 Estimular o aumento da 
permanência dos docentes no 
campus. 

 (...)  Inutilizar as salas de 
permanência 
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37 Reduzir o absenteísmo. Reduzir o absenteísmo.  (...)  Ter dificuldades de encontrar 
os servidores na universidade 

38 

Aumentar a participação dos 
servidores nas discussões e 
proposições sobre a 
construção das atividades 
internas do ICEAC. 

Aumentar a participação dos 
servidores nas discussões e 
proposições sobre a construção 
das atividades internas do ICEAC. 

 (...) 

 Construir as atividades 
internas do ICEAC sem 
conhecer as preferências dos 
servidores 

39 
Fazer com que todos 
participem dos processos de 
gestão. 

 Fazer com que todos participem 
dos processos de gestão.  (...) 

 Gerir o instituto sem a 
participação de todos 
servidores 

40 Resolver problemas 
rapidamente. 

 Ter independência para resolver 
problemas rapidamente  (...)  Depender de outros setores 

para a resolução de problemas 

41 Desburocratizar os serviços.  Desburocratizar os serviços  (...) Ter morosidade na realização 
dos serviços  

42 
Estimular o trabalho interno 
de forma a atender às 
habilidades individuais. 

 Estimular o trabalho interno de 
forma a atender às habilidades 
individuais. 

 (...)  Gerar insatisfação dos 
servidores técnicos e docentes 

43 
Estruturar a alocação dos 
servidores em suas áreas de 
maior habilidade. 

 Estruturar a alocação dos 
servidores em suas áreas de maior 
habilidade. 

 (...)  Não utilizar as capacidades 
dos servidores 

44 

Utilizar as tecnologias 
necessárias para aumentar a 
autonomia dos serviços e a 
eficiência das atividades. 

 Utilizar as tecnologias 
necessárias para aumentar a 
autonomia dos serviços e a 
eficiência das atividades. 

 (...) Não utilizar as TI para 
melhorar os serviços 

45 
Aumentar a autonomia 
institucional para resolver 
ações práticas. 

 Aumentar a autonomia 
institucional para resolver ações 
práticas. 

 (...)  Ter morosidade na resolução 
de problemas 

Nota. Elaborado pela autora 
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Apêndice F – Mapa Cognitivo 

1. CONVÍVIO

1.
Promover a
abertura de
diálogo
entre a
direção e os
servidores
da unidade
(...) Gerar
conflitos

3. Tratar
a todos
com
respeito
(...) Não
cumprir
com o
dever do
servidor
público
de tratar
com
urbanida
de todas
as
pessoas

7. Levar em
consideraçã
o as
demandas
dos
servidores
da unidade
(...) Ter
servidores
insatisfeitos

10. Conhecer
o capital
humano da
unidade, suas
habilidades,
preferências e
personalidade
s (...) Alocar
servidores em
atividades
que conflitem
com sua
vocação

36. Estimular o
aumento da
permanência dos
docentes no
campus (...)
Inutilizar as salas
de permanência

37. Reduzir o
absenteísmo
(...) Ter
dificuldades de
encontrar os
servidores na
universidade

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA O APOIO À GESTÃO DO ICEAC

2. CLAREZA

24. Tornar clara a
meta da unidade em
termos de
crescimento da
produção e
produtividade no
âmbito da pesquisa e
pós-graduação,
ensino e extensão
(...) Não atingir as
metas da unidade
por
desconhecimento
dos envolvidos

6. Escolher e
implementar as
melhores
proposições
estrategicamente
(...) Não ter
planejamento em
longo prazo

5. Promover
uma
discussão
clara sobre as
proposições
de gestão (...)
Gerar dúvidas
a respeito das
proposições
de gestão

4. Apresentar as
proposições de
gestão aos
servidores da
unidade com
clareza (...)
Chegar a
informação
errada, ambígua
ou equivocada
aos servidores

3. PARTICIPAÇÃO

8. Conhecer o
que os servidores
da unidade
almejam para a
unidade a curto,
médio e longo
prazo (...) Ter o
planejamento da
unidade em
desacordo ao que
os demais
servidores
esperam

39. Fazer com
que todos
participem
dos processos
de gestão (...)
Gerir o
instituto sem
a participação
de todos
servidores

42.
Estimular o
trabalho
interno de
forma a
atender às
habilidades
individuais
(...) Gerar
insatisfação
dos
servidores
técnicos e
docentes

43.
Estruturar a
alocação dos
servidores
em suas
áreas de
maior
habilidade
(...) Não
utilizar as
capacidades
dos
servidores

38. Aumentar a
participação dos
servidores nas
discussões e
proposições sobre a
construção das
atividades internas
do ICEAC (...)
Construir as
atividades internas
do ICEAC sem
conhecer as
preferências dos
servidores

4. CONTROLE
DE MATERIAIS E 
INFRAESTRUTURA

11. Gerir o
estoque da
unidade de
forma
efetiva e
organizada
(...) Faltar
materiais na
unidade ou
ter um
estoque
maior do
que o
necessário

13. Planejar
a ocupação
do espaço
da unidade
de forma
efetiva (...)
Não utilizar
o espaço da
melhor
forma
possível

18. Adequar
a oferta de
materiais e
infraestrutura
à demanda
dos usuários
(...) Não
atender às
demandas de
materiais e
infraestrutura

12. Dimensionar
a ocupação da
estrutura predial
já existente,
visando atender
as demandas da
unidade e
maximizar sua
utilização (...)
Utilizar a
estrutura predial
de forma
ineficiente

5. CONTROLE  
ORÇAMENTÁRIO

19.
Compreender
o
funcionamento
do orçamento
da unidade e o
perfil de gastos
(...) Gerir o
orçamento de
forma
ineficiente por
desconhecer o
seu
funcionamento

22. Manter a
qualidade de
funcionamento de
capital e custeio da
unidade (...) Não ser
capaz de atender as
demandas devido à
falta de recursos

21. Utilizar os recursos
financeiros em
atividades que
impulsionem os
indicadores de
crescimento da unidade
(...) Utilizar os recursos
financeiros em
atividades que não
agreguem valor a
unidade

20. Distribuir
os recursos
orçamentários
de forma
equitativa
entre as áreas
da unidade (...)
Não distribuir
os recursos da
unidade de
forma
equitativa

23. Utilizar
integralmente
o orçamento
da unidade,
de forma que
não sobre
dinheiro (...)
Ter recursos
financeiros
não utilizados

25. Gerir a
produção na
pesquisa e pós-
graduação, no
ensino e na
extensão a fim
de maximizar a
gestão
orçamentária da
unidade (...) Não
melhorar o
orçamento da
unidade com o
aumento da
produção

26. Analisar o
aumento do
orçamento devido
ao aumento da
produção e
produtividade (...)
Desconhecer como
o orçamento da
unidade pode ser
impactado pelo
aumento da
produção e da
produtividade

6. CONTROLE  DO 
ENSINO

27. Trabalhar
questões
relacionadas às
coordenações
de cursos,
secretaria
acadêmica e
alunos de
forma integrada
(...) Não
atender
adequadamente
às demandas
dos alunos e
das Pró-
Reitorias

29. Diminuir a
taxa de evasão
(...) Manter ou
aumentar a
taxa de evasão

31. Aumentar a
taxa de
formandos (...)
Manter ou
diminuir a taxa
de formandos

28. Aumentar a
produção na
graduação (...)
Ter baixa
produção na
graduação

32. Complementar a
formação do aluno
integrando-o em
diferentes cursos (...)
Limitar o
desenvolvimento das
competências do aluno
fora de sua área

33. Ter
multidisciplinaridade
(...) Restringir o QSL
dos cursos

30.
Diminuir a
taxa de
retenção (...)
Manter ou
aumentar a
taxa de
retenção

34. Gerir o
funcionamento
dos projetos de
extensão,
seminários e
eventos (...)
Realizar projetos
de extensão,
seminários e
eventos de forma
não uniforme

35. Garantir a
funcionalidade
produtiva dos
estágios,
alimentando os
QSLs dos cursos da
unidade (...) Limitar
o desenvolvimentos
das capacidades dos
alunos

7. AUTONOMIA

40. Ter
independência para
resolver problemas
rapidamente (...)
Depender de outros
setores para a
resolução de
problemas

45. Aumentar
a autonomia
institucional
para resolver
ações práticas
(...) Ter
morosidade
na resolução
de problemas

41.
Desburocra
tizar os
serviços
(...) Ter
morosidad
e na
realização
dos
serviços

46. Melhorar a
comunicação
com os setores
responsáveis
pela realização
dos serviços (...)
Ter dificuldade
no
acompanhament
o das
solicitações

47. Adotar um
sistema de
gerenciamento
de
tarefas/process
os (...)
Realizar as
tarefas sem
planejamento

48.
Realizar
serviços
técnicos e
manutençõ
es (...) Não
ter
autonomia
para
resolver
problemas
técnicos e
manutençõ
es

49. Ampliar o
quadro técnico da
unidade com
abertura de concurso
para técnicos, como
por exemplo técnico
em informática (...)
Não ter um perfil
heterogêneo de
servidores

8. TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

14. Atender as
demandas
tecnológicas
(...)
Comprometer a
competitividad
e da unidade

44. Usar as
tecnologias
necessárias
para
aumentar a
autonomia
dos serviços
e a
eficiência
das
atividades
(...) Não
utilizar as TI
para
melhorar os
serviços

15. Utilizar
instrumentos de
internet que
permitam
aprimorar a
tecnologia de
informação da
unidade (...) Ter
um sistema de
informação
ineficiente

50.
Incorporar
novas
tecnologias
(...) Utilizar
tecnologias
obsoletas

51. Usar as
tecnologias
necessárias para
aumentar a
produção na
graduação e pós-
graduação (...)
Não utilizar as
tecnologias
disponíveis para
aumentar a
produção

9. CONSUMO 
RESPONSÁVEL

16. Melhorar a
gestão ambiental
da unidade (...)
Comprometer a
imagem da
unidade

17. Implementar o
consumo responsável
(...) Desperdiçar
recursos

52. Reduzir o
consumo de
materiais como
papel e itens
descartáveis (...)
Consumir de
forma ineficiente

53. Reduzir o
consumo de
energia
elétrica (...)
Consumir
mais energia
elétrica do que
o necessário

54. Realizar a
separação do lixo
na unidade (...)
Não contribuir
com a separação
do lixo

55. Incentivar
o uso da TI
Verde, como
impressão
frente e verso e
utilização de
folhas
recicladas (...)
Utilizar os
recursos
tecnológicos de
forma
ineficiente

56. Informatizar os
serviços
administrativos,
incentivando o uso do
sistema FURG e site
do ICEAC (...) Não
informatizar os
serviços
administrativos
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Apêndice G – Mapa Cognitivo com identificação dos clusters e linhas de argumentação 
 

1. CONVÍVIO

1.
Promover a
abertura de
diálogo
entre a
direção e os
servidores
da unidade
(...) Gerar
conflitos

3. Tratar
a todos
com
respeito
(...) Não
cumprir
com o
dever do
servidor
público
de tratar
com
urbanida
de todas
as
pessoas

7. Levar em
consideraçã
o as
demandas
dos
servidores
da unidade
(...) Ter
servidores
insatisfeitos

10. Conhecer
o capital
humano da
unidade, suas
habilidades,
preferências e
personalidade
s (...) Alocar
servidores em
atividades
que conflitem
com sua
vocação

36. Estimular o
aumento da
permanência dos
docentes no
campus (...)
Inutilizar as salas
de permanência

37. Reduzir o
absenteísmo
(...) Ter
dificuldades de
encontrar os
servidores na
universidade

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA O APOIO À GESTÃO DE UNIDADE ORGANIZACIONAL DA FURG

2. CLAREZA

24. Tornar clara a
meta da unidade em
termos de
crescimento da
produção e
produtividade no
âmbito da pesquisa e
pós-graduação,
ensino e extensão
(...) Não atingir as
metas da unidade
por
desconhecimento
dos envolvidos

6. Escolher e
implementar as
melhores
proposições
estrategicamente
(...) Não ter
planejamento em
longo prazo

5. Promover
uma
discussão
clara sobre as
proposições
de gestão (...)
Gerar dúvidas
a respeito das
proposições
de gestão

4. Apresentar as
proposições de
gestão aos
servidores da
unidade com
clareza (...)
Chegar a
informação
errada, ambígua
ou equivocada
aos servidores

3. PARTICIPAÇÃO

8. Conhecer o
que os servidores
da unidade
almejam para a
unidade a curto,
médio e longo
prazo (...) Ter o
planejamento da
unidade em
desacordo ao que
os demais
servidores
esperam

39. Fazer com
que todos
participem
dos processos
de gestão (...)
Gerir o
instituto sem
a participação
de todos
servidores

42.
Estimular o
trabalho
interno de
forma a
atender às
habilidades
individuais
(...) Gerar
insatisfação
dos
servidores
técnicos e
docentes

43.
Estruturar a
alocação dos
servidores
em suas
áreas de
maior
habilidade
(...) Não
utilizar as
capacidades
dos
servidores

38. Aumentar a
participação dos
servidores nas
discussões e
proposições sobre a
construção das
atividades internas
do ICEAC (...)
Construir as
atividades internas
do ICEAC sem
conhecer as
preferências dos
servidores

4. CONTROLE  DE 
MATERIAIS E 
INFRAESTRUTURA

11. Gerir o
estoque da
unidade de
forma
efetiva e
organizada
(...) Faltar
materiais na
unidade ou
ter um
estoque
maior do
que o
necessário

13. Planejar
a ocupação
do espaço
da unidade
de forma
efetiva (...)
Não utilizar
o espaço da
melhor
forma
possível

18. Adequar
a oferta de
materiais e
infraestrutura
à demanda
dos usuários
(...) Não
atender às
demandas de
materiais e
infraestrutura

12. Dimensionar
a ocupação da
estrutura predial
já existente,
visando atender
as demandas da
unidade e
maximizar sua
utilização (...)
Utilizar a
estrutura predial
de forma
ineficiente

5. CONTROLE  DO 
ORÇAMENTO

19.
Compreender
o
funcionamento
do orçamento
da unidade e o
perfil de gastos
(...) Gerir o
orçamento de
forma
ineficiente por
desconhecer o
seu
funcionamento

22. Manter a
qualidade de
funcionamento de
capital e custeio da
unidade (...) Não ser
capaz de atender as
demandas devido à
falta de recursos

21. Utilizar os recursos
financeiros em
atividades que
impulsionem os
indicadores de
crescimento da unidade
(...) Utilizar os recursos
financeiros em
atividades que não
agreguem valor a
unidade

20. Distribuir
os recursos
orçamentários
de forma
equitativa
entre as áreas
da unidade (...)
Não distribuir
os recursos da
unidade de
forma
equitativa

23. Utilizar
integralmente
o orçamento
da unidade,
de forma que
não sobre
dinheiro (...)
Ter recursos
financeiros
não utilizados

25. Gerir a
produção na
pesquisa e pós-
graduação, no
ensino e na
extensão a fim
de maximizar a
gestão
orçamentária da
unidade (...) Não
melhorar o
orçamento da
unidade com o
aumento da
produção

26. Analisar o
aumento do
orçamento devido
ao aumento da
produção e
produtividade (...)
Desconhecer como
o orçamento da
unidade pode ser
impactado pelo
aumento da
produção e da
produtividade

6. CONTROLE  DO 
ENSINO

27. Trabalhar
questões
relacionadas às
coordenações
de cursos,
secretaria
acadêmica e
alunos de
forma integrada
(...) Não
atender
adequadamente
às demandas
dos alunos e
das Pró-
Reitorias

29. Diminuir a
taxa de evasão
(...) Manter ou
aumentar a
taxa de evasão

31. Aumentar a
taxa de
formandos (...)
Manter ou
diminuir a taxa
de formandos

28. Aumentar a
produção na
graduação (...)
Ter baixa
produção na
graduação32. Complementar a

formação do aluno
integrando-o em
diferentes cursos (...)
Limitar o
desenvolvimento das
competências do aluno
fora de sua área

33. Ter
multidisciplinaridade
(...) Restringir o QSL
dos cursos

30.
Diminuir a
taxa de
retenção (...)
Manter ou
aumentar a
taxa de
retenção

34. Gerir o
funcionamento
dos projetos de
extensão,
seminários e
eventos (...)
Realizar projetos
de extensão,
seminários e
eventos de forma
não uniforme

35. Garantir a
funcionalidade
produtiva dos
estágios,
alimentando os
QSLs dos cursos da
unidade (...) Limitar
o desenvolvimentos
das capacidades dos
alunos

7. AUTONOMIA

40. Ter
independência para
resolver problemas
rapidamente (...)
Depender de outros
setores para a
resolução de
problemas

45. Aumentar
a autonomia
institucional
para resolver
ações práticas
(...) Ter
morosidade
na resolução
de problemas

41.
Desburocra
tizar os
serviços
(...) Ter
morosidad
e na
realização
dos
serviços

46. Melhorar a
comunicação
com os setores
responsáveis
pela realização
dos serviços (...)
Ter dificuldade
no
acompanhament
o das
solicitações

47. Adotar um
sistema de
gerenciamento
de
tarefas/process
os (...)
Realizar as
tarefas sem
planejamento

48.
Realizar
serviços
técnicos e
manutençõ
es (...) Não
ter
autonomia
para
resolver
problemas
técnicos e
manutençõ
es

49. Ampliar o
quadro técnico da
unidade com
abertura de concurso
para técnicos, como
por exemplo técnico
em informática (...)
Não ter um perfil
heterogêneo de
servidores

8. TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

14. Atender as
demandas
tecnológicas
(...)
Comprometer a
competitividad
e da unidade

44. Usar as
tecnologias
necessárias
para
aumentar a
autonomia
dos serviços
e a
eficiência
das
atividades
(...) Não
utilizar as TI
para
melhorar os
serviços

15. Utilizar
instrumentos de
internet que
permitam
aprimorar a
tecnologia de
informação da
unidade (...) Ter
um sistema de
informação
ineficiente

50.
Incorporar
novas
tecnologias
(...) Utilizar
tecnologias
obsoletas

51. Usar as
tecnologias
necessárias para
aumentar a
produção na
graduação e pós-
graduação (...)
Não utilizar as
tecnologias
disponíveis para
aumentar a
produção

9. CONSUMO 
RESPONSÁVEL

16. Melhorar a
gestão ambiental
da unidade (...)
Comprometer a
imagem da
unidade

17. Implementar o
consumo responsável
(...) Desperdiçar
recursos

52. Reduzir o
consumo de
materiais como
papel e itens
descartáveis (...)
Consumir de
forma ineficiente

53. Reduzir o
consumo de
energia
elétrica (...)
Consumir
mais energia
elétrica do que
o necessário

54. Realizar a
separação do lixo
na unidade (...)
Não contribuir
com a separação
do lixo

55. Incentivar
o uso da TI
Verde, como
impressão
frente e verso e
utilização de
folhas
recicladas (...)
Utilizar os
recursos
tecnológicos de
forma
ineficiente

56. Informatizar
os serviços
administrativos,
incentivando o
uso do sistema
FURG e site do
ICEAC (...) Não
informatizar os
serviços
administrativos

DIÁLOGO

RESPEITO

CAPITAL 
HUMANO

DEMANDAS

ABSENTEÍSMO

PERMANÊNCIA

PLANEJAMENTO

CLAREZA

INFORMAÇÃO

PREFERÊNCIAS

ATIVIDADES 
INTERNAS

PROCESSOS 
DE GESTÃO

ALOCAÇÃO

HABILIDADES 
INDIVIDUAIS

INFRAESTRUTURA

DIMENSIONAMENTO

ESTOQUE

ESTRUTURA 
PREDIAL

ORÇAMENTO

COMPREENSÃO
UTILIZAÇÃO

CRESCIMENTO

GESTÃO DA 
PRODUÇÃO ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO

PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA
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FORMANDOS
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EXTENSÃO

ACADÊMICA

AUTONOMIA

QUADRO TÉCNICO
COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DE 
TAREFAS

DEMANDAS 
TECNOLÓGICAS

INTERNET

SERVIÇOS

AUMENTO DA 
PRODUÇÃO

CONSUMO 
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PAPEL E 
ITENS 
DESCARTÁVEIS
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LIXO

TI 
VERDE
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Apêndice H – Estrutura Hierárquica de Valor por Área de Preocupação 
 

 
Figura 12. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Convívio” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 13. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Clareza” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 14. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Participação” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 15. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Controle de Materiais e Infraestrutura” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 16. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Controle do Ensino” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 17. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Autonomia” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 18. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Tecnologia e Informação” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 19. Árvore de Valor e PVEs da Área de Preocupação “Consumo Responsável” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice I – Estruturas Hierárquicas de Valor, PVEs e Descritores por Área de Preocupação 
 

 
Figura 21. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Convívio” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 22. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Clareza” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 23. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores dos PVEs 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 para a Área de Preocupação “Participação” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 24. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores do PVE 3.1.4 para a Área de Preocupação “Participação” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 25. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Controle de Materiais e Infraestrutura” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 26. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores dos PVEs 5.1.1 e 5.1.2.1 para a Área de Preocupação “Controle do Orçamento” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 27. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores dos PVEs 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.2.1 para a Área de Preocupação “Controle do 
Ensino” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 28. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores dos PVEs 6.1.4 e 6.1.5 para a Área de Preocupação “Controle do Ensino” 
Fonte: Dados da pesquisa 



169 
 

 
Figura 29. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores do PVE 6.1.6 para a Área de Preocupação “Controle do Ensino” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 30. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Autonomia” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 31. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Tecnologia e Inovação” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 32. Estrutura Hierárquica de Valor, PVEs e Descritores para a Área de Preocupação “Consumo Responsável” 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice J – Matrizes de julgamentos semânticos da decisora para a determinação 
das diferenças de atratividade entre os níveis de impacto dos descritores 
 
1.1.1 RESPEITO – Nível de satisfação da chefia com o relacionamento com os servidores 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Muito satisfeito 

BOM N4 Satisfeito 
 N3 Pouco Satisfeito 

NEUTRO N2 Indiferente 
 N1 Insatisfeito 

1.1.1 RESPEITO – Cumprimento do dever do servidor público de tratar a todos com urbanidade 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Cumprido plenamente 
BOM N4 Cumprido na maioria das vezes 

 N3 Cumprido às vezes  
NEUTRO N2 Cumprido esporadicamente 

 N1 Não cumprido 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0  C2 C4 C6 C6 
N4   0 C4 C6 C6 
N3     0 C6 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

1.1.2 CAPITAL HUMANO – Percepção da chefia quanto à satisfação dos servidores com suas 
atividades 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Muito satisfeito 

BOM N4 Satisfeito 
 N3 Pouco Satisfeito 

NEUTRO N2 Indiferente 
 N1 Insatisfeito 

1.1.2 CAPITAL HUMANO – Grau de implementação de um Banco de Dados funcional 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Banco de Dados funcionando 
com mais de 75% de registros 

BOM N4 Banco de Dados funcionando 
com até 75% de registros 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem Banco de Dados 
1.1.2 CAPITAL HUMANO – Servidores com grau de formação superior ao exigido para o cargo 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C5 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C6 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C4 C5 C5 C6 
N4   0 C5 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C4 C6 
N4   0 C3 C4 C6 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 

1.1.3 DEMANDAS – Reclamações dos servidores quanto às demandas não atendidas 
(Grau de satisfação dos servidores em relação ao atendimento de demandas) 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Inexistente 

BOM N4 Esporádicas 
 N3 Até 4 reclamações por mês 

NEUTRO N2  De 5 a 8 reclamações por mês 

 N1 Mas do que 8 reclamações por 
mês 

1.1.3 DEMANDAS – % de demandas atendidas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0  C4 C5 C5 C6 
N4   0 C3 C4 C5 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C4 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C4 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C5 
N1         0 
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1.2.1 PERMANÊNCIA – Sistema de monitoramento de faltas  
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Funcionando com mais de 75% 
da capacidade 

BOM N4 Funcionando com até 75% da 
capacidade 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem sistema 
1.2.1 PERMANÊNCIA – % de docentes com horários fixos estabelecidos para atendimento ao aluno nas 
salas de permanência 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C2 C4 C4 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C1 
N1         0 

 

2.1.1 CLAREZA – Tipo de participação em reuniões internas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Participação com voz e voto 
BOM N4 Moderador 

 N3 Participante com voz ativa 
NEUTRO N2 Ouvinte 

 N1 Não participa 
2.1.1 CLAREZA – % de participação dos servidores nas discussões sobre as proposições de gestão 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

2.1.1 CLAREZA – % de implementação de proposições de gestão planejadas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C6 C6 
N4   0 C3 C3 C5 
N3     0 C1 C1 
N2       0 C1 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C3 C5 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C3 C5 
N2       0 C2 
N1         0 

 

2.1.2 INFORMAÇÃO – Grau de implementação de Manual de Procedimentos e Rotinas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Manual funcionando com mais 
de 75% de atividades 

BOM N4 Manual funcionando com até 
75% de atividades 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem manual 
2.1.2 INFORMAÇÃO – % de informações divulgadas no site da unidade/mês 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C6 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C1 
N1         0 
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3.1.1 ATIVIDADES INTERNAS – % de participação dos servidores da unidade / proposição de gestão 
implementada 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

3.1.1 ATIVIDADES INTERNAS – Nível de envolvimento dos servidores nas discussões sobre as 
atividades internas 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente envolvidos 

BOM N4 Parcialmente evolvidos 
 N3 Ocasionalmente envolvidos 

NEUTRO N2 Indiferentes 
 N1 Não envolvidos 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C2 C4 
N2       0 C4 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C6 C6 
N2       0  C6 
N1         0 

 

 

3.1.2 PROCESSOS DE GESTÃO – Nível de envolvimento dos servidores nos processos de gestão 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Totalmente envolvidos 
BOM N4 Parcialmente evolvidos 

 N3 Ocasionalmente envolvidos 
NEUTRO N2 Indiferentes 

 N1 Não envolvidos 
3.1.2 PROCESSOS DE GESTÃO – % participação dos servidores em reuniões do conselho da unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

3.1.2 PROCESSOS DE GESTÃO – % participação dos servidores em comissões, núcleos de áreas e 
câmaras 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C2 C6 C6 
N4   0 C2 C6 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C3 C6 
N4   0 C2 C3 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C3 C6 
N4   0 C2 C3 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

3.1.3 ALOCAÇÃO – % de servidores alocados por habilidades ou formação 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
3.1.3 ALOCAÇÃO – Nível de motivação dos servidores em relação ao cargo percebido pela chefia 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Altamente motivado 

BOM N4 Motivado 
 N3 Relativamente motivado 

NEUTRO N2 Indiferente 
 N1 Desmotivado 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C4 C5 C6 C6 
N4   0 C4 C6 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 
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3.1.4 HABILIDADES INDIVIDUAIS – Sistema de gestão de talentos 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Funcionando com mais de 75% 
da capacidade 

BOM N4 Funcionando com até 75% da 
capacidade 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem sistema 
3.1.4 HABILIDADES INDIVIDUAIS – % servidores que realizaram cursos de capacitação / ano 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

3.1.4 HABILIDADES INDIVIDUAIS – % de servidores que realizaram qualificação / ano 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
3.1.4 HABILIDADES INDIVIDUAIS – % de docentes que atuaram em CD, FG e FCC 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

3.1.4 HABILIDADES INDIVIDUAIS – % de TAEs que atuaram em duas ou mais secretarias da 
unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C3 C6 
N4   0 C3 C3 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C0 C1 C2 C3 
N4   0 C1 C2 C3 
N3     0 C2 C3 
N2       0 C3 
N1         0 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

4.1.1 DIMENSIONAMENTO – Adequação do mobiliário e instrumentos de trabalho disponibilizados 
aos servidores 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente adequado 

BOM N4 Adequado 
 N3 Parcialmente adequado 

NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 
 N1 Totalmente inadequado 

4.1.1 DIMENSIONAMENTO – Adequação do número de docentes / sala de permanência 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Totalmente adequado 
BOM N4 Adequado 

 N3 Parcialmente adequado 
NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 

 N1 Totalmente inadequado 
4.1.1 DIMENSIONAMENTO – Adequação do número de TAEs / Secretaria 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente adequado 

BOM N4 Adequado 
 N3 Parcialmente adequado 

NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 
 N1 Totalmente inadequado 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C5 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C5 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 
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4.1.2 ESTOQUE – % de pedidos de compras de insumos atendidas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
4.1.2 ESTOQUE – % de solicitações de aquisição de livros e periódicos atendidas 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

4.1.3 ESTRUTURA PREDIAL – Nível de adequação da estrutura predial para as atividades 
administrativas e acadêmicas 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente adequado 

BOM N4 Adequado 
 N3 Parcialmente adequado 

NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 
 N1 Totalmente inadequado 

4.1.3 ESTRUTURA PREDIAL – Nível de adequação da estrutura predial a Pessoas com Necessidades 
Especiais 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente adequado 

BOM N4 Adequado 
 N3 Parcialmente adequado 

NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 
 N1 Totalmente inadequado 

4.1.3 ESTRUTURA PREDIAL – Nível de adequação das salas de permanência 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Totalmente adequado 
BOM N4 Adequado 

 N3 Parcialmente adequado 
NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 

 N1 Totalmente inadequado 
4.1.3 ESTRUTURA PREDIAL – Nível de adequação dos laboratórios 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Totalmente adequado 

BOM N4 Adequado 
 N3 Parcialmente adequado 

NEUTRO N2 Parcialmente inadequado 
 N1 Totalmente inadequado 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C4 C6 
N4   0 C3 C4 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C4 C6 
N4   0 C3 C4 C6 
N3     0 C3 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

5.1.1 COMPREENSÃO – Manual sobre orçamento para capacitação da chefia  
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Manual funcionando com mais 
de 75% de atividades 

BOM N4 Manual funcionando com até 
75% de atividades 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem manual 
5.1.1 COMPREENSÃO – Relatório gerencial do Perfil de Gastos da unidade  

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Relatório completo e atualizado 

BOM N4 Relatório completo 

 N3 Relatório implementado, porém 
incompleto 

NEUTRO N2 Relatório projetado 
 N1 Sem relatório 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C6 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

5.1.3 UTILIZAÇÃO – % de sobra de recursos financeiros na unidade ao final do ano 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 0% 
BOM N4 Até 2% 

 N3 3% - 5% 
NEUTRO N2 6% - 8% 

 N1 Mais do que 8% 
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5.1.3 UTILIZAÇÃO – % de utilização dos recursos para diárias e passagens 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C2 C4 C5 
N4   0 C2 C3 C5 
N3     0 C3 C5 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C4 C5 
N4   0 C3 C4 C5 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C5 
N1         0 

5.1.2.1 CRESCIMENTO – % de utilização dos recursos da unidade destinados a projetos de pesquisa 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
5.1.2.1 CRESCIMENTO – % de utilização dos recursos da unidade destinados a projetos de extensão 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA 
 N4 76% - 100% 

BOM N3 51% - 75% 
 N2 26% - 50% 

NEUTRO N1 1% - 25% 
 N1 0% 

5.1.2.1 CRESCIMENTO – Número de Produção Científica na unidade 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA 

 N4 Acima do estipulado 

BOM N3 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N2 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N1 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
5.1.2.1 CRESCIMENTO – Número de projetos de fomento 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA 
 N4 Acima do estipulado 

BOM N3 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N2 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N1 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4  C5  C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6  
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

5.1.2.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO – Realização de projetos de pesquisa na graduação 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Acima do estipulado 

BOM N4 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N3 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N2 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
5.1.2.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO – Realização de projetos de extensão na graduação 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Acima do estipulado 

BOM N4 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N3 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N2 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
 
5.1.2.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO – Realização de projetos de pesquisa na pós-graduação 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Acima do estipulado 

BOM N4 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N3 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N2 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
5.1.2.2 GESTÃO DA PRODUÇÃO – Publicações de artigos e participações em Eventos e Congressos 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Acima do estipulado 

BOM N4 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N3 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N2 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6  
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C2 C4 C6 
N4   0 C2 C4 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – Relatório econômico anual do crescimento da produção e 
produtividade da unidade e o aumento no orçamento 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Relatório completo e atualizado 

BOM N4 Relatório completo 

 N3 Relatório implementado, porém 
incompleto 

NEUTRO N2 Relatório projetado 
 N1 Sem relatório 

5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – % de crescimento dos projetos de pesquisa e extensão em relação 
ao ano anterior 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

5.1.2.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO – % de participação em reuniões com pauta estabelecida sobre o 
orçamento da unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C6 C6 
N4   0 C3 C5 C5 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C2 
N1         0 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C5 
N4   0 C4 C5 C5 
N3     0 C3 C5 
N2       0 C2 
N1         0 

 

6.1.1 ESTÁGIOS – % de alunos que realizam estágio na sua área de formação 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
6.1.1 ESTÁGIOS – Canal de comunicação que concentre informações ao aluno específicas sobre 
estágios. 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Canal de comunicação completo 
e atualizado 

BOM N4 Canal de comunicação completo 

 N3 
Canal de comunicação 
implementado, porém 

incompleto 

NEUTRO N2 Canal de comunicação 
projetado 

 N1 Sem canal de comunicação 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

6.1.2 EVASÃO – % de evasão de alunos da unidade que recebem assistência estudantil 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 0% 
BOM N4 Até 10% 

 N3 Entre 11% e 20% 
NEUTRO N2 Entre 21% e 30% 

 N1 Acima de 31% 
6.1.2 EVASÃO – Mecanismo de controle e acompanhamento de vulnerabilidades que podem ocasionar a 
evasão 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Mecanismo completo e 
atualizado 

BOM N4 Mecanismo completo 

 N3 Mecanismo implementado, 
porém incompleto 

NEUTRO N2 Mecanismo projetado 
 N1 Sem mecanismo 
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6.1.2 EVASÃO – % de evasão total dos alunos da unidade em relação ao ano anterior 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 0% 
BOM N4 1% - 25% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 51% - 75% 

 N1 76% - 100% 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C4 C5 
N4   0 C2 C3 C5 
N3     0 C2 C5 
N2       0 C3 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C5 
N2       0 C5 
N1         0 

 

6.1.3 FORMANDOS – % de alunos que concluem os cursos da unidade 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
6.1.3 FORMANDOS – Ferramenta de acompanhamento de egressos 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Ferramenta completa e 
atualizada 

BOM N4 Ferramenta completa 

 N3 Ferramenta implementada, 
porém incompleta 

NEUTRO N2 Ferramenta projetada 
 N1 Sem ferramenta 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 



188 
 

 

6.1.4 RETENÇÃO – % de alunos jubilados 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 0% 
BOM N4 Até 2% 

 N3 3% - 5% 
NEUTRO N2 6% - 8% 

 N1 Mais do que 8% 
6.1.4 RETENÇÃO – Tempo médio para conclusão do curso 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Conclusão do curso dentro do 
limite mínimo de duração 

BOM N4 Até 1 semestre a mais 
 N3 De 2 a 4 semestres a mais 

NEUTRO N2 De 5 a 6 semestres a mais 

 N1 Acima do limite máximo para 
jubilação 

6.1.4 RETENÇÃO – Mecanismo de controle e acompanhamento das causas de retenção na unidade 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Mecanismo completo e 
atualizado 

BOM N4 Mecanismo completo 

 N3 Mecanismo implementado, 
porém incompleto 

NEUTRO N2 Mecanismo projetado 
 N1 Sem mecanismo 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C0 C1 C3 C4 
N4   0 C1 C3 C4 
N3     0 C3 C4 
N2       0 C2 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C4 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C4 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C1 
N1         0 
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6.1.5 EXTENSÃO – Quantidade de seminários e eventos realizados 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Acima do estipulado 

BOM N4 Entre 76% e 100% do 
estipulado 

 N3 Entre 51% e 75% do estipulado 
NEUTRO N2 Entre 26% e 50% do estipulado 

 N1 Até 25% do estipulado 
6.1.5 EXTENSÃO – % de alunos dos cursos de graduação do ICEAC que participam dos seminários e 
eventos realizados pela unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

6.1.5 EXTENSÃO – % de alunos dos cursos de graduação do ICEAC que participam de projetos de 
extensão 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C4 C5 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C3 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C3 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C3  
N1         0 

 

 

6.1.6 ACADÊMICA – Número médio de reuniões do NDE realizadas 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Mais do que 1 por mês 
BOM N4 Pelo menos 1 por mês 

 N3 1 a cada 2 meses 
NEUTRO N2 Ocasionalmente 

 N1 Não são realizadas 
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6.1.6 ACADÊMICA – % de participação dos docentes do curso nas reuniões do NDE 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
6.1.6 ACADÊMICA – % de participação dos TAEs nas reuniões do NDE 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

6.1.6 ACADÊMICA – Participação dos alunos do curso representantes de turmas nas reuniões do NDE 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Participam de todas as reuniões 
e se manifestam 

BOM N4 Participam de todas as reuniões 
como ouvintes 

 N3 Participam da maioria das 
reuniões 

NEUTRO N2 Participam ocasionalmente 
 N1 Não participam 

6.1.6 ACADÊMICA – Realização de reuniões das Coordenações de Cursos com os alunos representantes 
de turmas para tratar das demandas dos discentes 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 5 ou mais por semestre 

BOM N4 De 3 a 4 por semestre 
 N3 2 por semestre 

NEUTRO N2 Ocasionalmente 
 N1 Não são realizadas 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C5 
N2       0 C1 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C3 C4 
N2       0 C2 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C3 C4 
N2       0 C2 
N1         0 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C4  
N1         0 

 

6.2.1 COMPETÊNCIAS – % de alunos que realizam matrícula complementar 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
6.2.1 COMPETÊNCIAS – Alunos da unidade em mobilidade acadêmica 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Mais do que 1 aluno por curso 
em mobilidade acadêmica 

BOM N4 1 aluno por curso em 
mobilidade acadêmica 

 N3 2 alunos da unidade em 
mobilidade acadêmica 

NEUTRO N2 1 aluno da unidade em 
mobilidade acadêmica 

 N1 Nenhum aluno em mobilidade 
acadêmica 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C4 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C3 C3 
N2       0 C1 
N1         0 

 

 

7.1.1.2 QUADRO TÉCNICO – Ampliação do quadro técnico da unidade (servidores Técnicos 
Administrativos em Educação) 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Mais de 1 nomeação ou servidor 
redistribuído para a unidade 

BOM N4 
Pelo menos 1 nomeação ou 
servidor redistribuído para a 

unidade 

 N3 Pelo menos 1 edital em 
andamento 

NEUTRO N2 Previsão de abertura de vaga 
para a unidade 

 N1 Inexistente 
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7.1.1.2 QUADRO TÉCNICO – % servidores TAEs que realizaram capacitação a fim de construir 
habilidades técnicas (informática, sistema institucional, e-mail institucional, comunicação institucional, 
entre outras) 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C5 C6 C6 
N4   0 C1 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C1 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C4 C6 C6 
N3     0 C3 C4 
N2       0 C2 
N1         0 

 

7.1.2.1 COMUNICAÇÃO – Possuir aplicativo ou e-mail para comunicação 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Possui e-mail e aplicativo com  
conta institucional 

BOM N4 Possui e-mail institucional e 
aplicativo pessoal 

 N3 Possui e-mail e aplicativo 
pessoal 

NEUTRO N2 Possui e-mail pessoal 
 N1 Não possui ferramenta 

7.1.2.1 COMUNICAÇÃO – % de solicitações realizadas pela unidade e atendidas por outros setores 
dentro do prazo 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

7.1.2.1 COMUNICAÇÃO – Ferramenta para solicitação de serviços e compras pelos servidores da 
unidade para a Secretaria Administrativa 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Ferramenta funcionando com 
mais de 75% dos pedidos 

BOM N4 Ferramenta funcionando com 
até 75% dos pedidos 

 N3 Implementada 
NEUTRO N2 Projetada 

 N1 Sem ferramenta 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C1 C3 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C5 C6 C6 
N4   0 C4 C6 C6 
N3     0 C2 C2 
N2       0 C1 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C4 C5 C5 C6 
N4   0 C5 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

7.1.2.2 GERENCIAMENTO DE TAREFAS – Sistema para gerenciamento de tarefas e processos 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Funcionando em mais de 75% 
das tarefas/processos 

BOM N4 Funcionando em até 75% das 
tarefas/processos 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem sistema 
7.1.2.2 GERENCIAMENTO DE TAREFAS – % de rotinas estabelecidas 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C2 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C4 C5 
N2       0 C2 
N1         0 

 

8.1.1 INTERNET – % de utilização do Sistemas FURG para realização das tarefas administrativas da 
unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 
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8.1.1 INTERNET – % de procedimentos acadêmicos realizados através do Sistemas FURG (estágios, 
solicitação de matrícula, acerto de matrículas, solicitações de segunda chamada, processos, entre outros) 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C3 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C6 C6 
N4   0 C5 C6 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C3 
N1         0 

8.1.3 AUMENTO DA PRODUÇÃO – Assinaturas em Periódicos e Revistas Científicas  
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 

Assinatura de Periódicos ou 
Revistas Nacionais e 

Internacionais que englobem 
mais de um curso 

BOM N4 

Assinatura de Periódicos ou 
Revistas Nacionais que 

englobem mais de um curso e 
de pelo menos um Periódico ou 

Revista Internacional 

 N3 
Assinatura de Periódicos ou 

Revistas Nacionais que 
englobem mais de um curso 

NEUTRO N2 Assinatura de um Periódico ou 
Revista Nacional 

 N1 Nenhuma assinatura 
8.1.3 AUMENTO DA PRODUÇÃO – Classificação Qualis da Revista Científica da unidade 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Aumentar a classificação em 
todas as áreas de conhecimento 

BOM N4 
Aumentar a classificação em 

mais de uma área de 
conhecimento 

 N3 Aumentar a classificação em 
uma das áreas de conhecimento 

NEUTRO N2 Manter a classificação 
 N1 Reduzir a classificação 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C4 
N1         0 
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9.1.1 PAPEL E ITENS DESCARTÁVEIS – % de impressões realizadas em papel reciclado 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
9.1.1 PAPEL E ITENS DESCARTÁVEIS – % de informatização dos serviços, reduzindo o consumo 
de papel 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C5 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C4 C6 
N2       0 C4 
N1         0 

9.1.2 ENERGIA ELÉTRICA – Atividades de conscientização dos servidores quanto à importância da 
redução do consumo de energia (e-mails informativos, folders, etc) 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Atividades implementadas para 
todos os servidores 

BOM N4 Atividades implementadas para 
mais de 50% dos servidores 

 N3 Atividades implementadas para 
menos de 50% dos servidores 

NEUTRO N2 Atividades projetada 
 N1 Inexistente 

9.1.2 ENERGIA ELÉTRICA – Integração com outras unidades para realização de projetos que visem 
reduzir o consumo de energia elétrica 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 Implementação do projeto 

BOM N4 Realização do projeto 

 N3 Contatos com as unidades 
realizados 

NEUTRO N2 Integração projetada 
 N1 Inexistente 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C5 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C5 
N2       0 C5 
N1         0 
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9.1.3 LIXO – Implementar a separação de lixo na unidade 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Funcionando para todos os 
resíduos 

BOM N4 Funcionando para alguns tipos 
de resíduos 

 N3 Implementado 
NEUTRO N2 Projetado 

 N1 Sem separação 
9.1.3 LIXO – Funcionalidade da destinação correta do lixo 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 Funcionando para todos os 
resíduos 

BOM N4 Funcionando para alguns tipos 
de resíduos 

 N3 Implementada 
NEUTRO N2 Projetada 

 N1 Sem coleta 
 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C3 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C6 
N1         0 

9.1.4 TI VERDE – % de impressões em frente e verso 
NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 

 N5 76% - 100% 
BOM N4 51% - 75% 

 N3 26% - 50% 
NEUTRO N2 1% - 25% 

 N1 0% 
9.1.4 TI VERDE – Instalação de software de gerenciamento e controle do consumo de energia nos 
computadores da unidade  

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 

9.1.4 TI VERDE – Configurar os computadores da unidade para hibernarem ou desligarem após 
determinado tempo sem uso 

NÍVEIS DE REFERÊNCIA NÍVEIS DE IMPACTO ESCALA ORDINAL 
 N5 76% - 100% 

BOM N4 51% - 75% 
 N3 26% - 50% 

NEUTRO N2 1% - 25% 
 N1 0% 
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N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 
 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 

 

 
N5 N4 N3 N2 N1 

N5 0 C3 C4 C5 C6 
N4   0 C4 C5 C6 
N3     0 C5 C6 
N2       0 C5 
N1         0 
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Apêndice K – Funções de Valor  
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Apêndice L – Taxas de Compensação 
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Apêndice M – Avaliação global do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 
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Apêndice N – Análise de sensibilidade das taxas de compensação 
 

2.1 Planejamento 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 50,00% W1' 45% W1" 55% 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

2.1.1 Clareza 48,26 2 43,43 2 53,09 1 
2.1.2 Informação 58,32 1 64,15 1 52,48 2 
 

3.1 Preferências 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 29,41% W1' 26% W1" 32% 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

3.1.1 Ativ. Internas 21,53 2 19,04 2 23,43 2 
3.1.2 Proc. De gestão 26,08 1 27,17 1 25,00 1 
3.1.3 Alocação 16,88 3 17,58 3 16,17 3 
3.1.4 Habil. Indiv. 7,14 4 7,44 4 6,84 4 
 

4.1 Infraestrutura 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 33,33% W1' 30% W1" 37% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
4.1.1 Dimensionamento 31,33 1 28,20 1 34,78 1 
4.1.2 Estoque 23,08 2 24,23 2 21,92 2 
4.1.3 Estrut. Predial 0,00 3 0,00 3 0,00 3 

 
5.1 Orçamento 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 33,33% W1' 30% W1" 37% 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

Avaliação 
global 

Colocação 
da ação 

5.1.1 Compreensão -12,03 3 -10,83 3 -13,36 3 
5.1.2 Distribuição 18,19 2 19,10 2 17,27 2 
5.1.3 Utilização 38,09 1 40,00 1 36,18 1 
 

5.1.2 Distribuição 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 33,33% W1' 30% W1" 37% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
5.1.2.1 Crescimento 15,43 3 13,89 3 17,13 3 
5.1.2.2 Gestão da Prod. 19,47 2 20,45 2 18,50 2 
5.1.2.3 Análise da Prod. 19,66 1 20,64 1 18,67 1 
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6.1 Produção Científica 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 10,00% W1' 9% W1" 11% 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

Avaliação 
global 

Colocação da 
ação 

6.1.1 Estágios 0,00 4 0,00 4 0,00 4 
6.1.2 Evasão -1,22 5 -1,23 5 -1,20 5 
6.1.3 Formandos -9,57 6 -9,68 6 -9,46 6 
6.1.4 Retenção 0,75 3 0,76 3 0,74 3 
6.1.5 Extensão 16,04 1 16,20 1 15,85 1 
6.1.6 Acadêmica 1,25 2 1,26 2 1,23 2 
 

7.1 Autonomia 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 66,67% W1' 60% W1" 73% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
7.1.1 Ações Práticas 74,08 1 66,67 1 81,11 1 
7.1.2 Desburocratização 31,66 2 37,99 2 25,32 2 
 

7.1.2 Desburocratização 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 50,00% W1' 45% W1" 55% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
7.1.2.1 Comunicação 31,75 2 28,57 2 34,92 2 
7.1.2.2 Gerenciamento de 
tarefas 

63,24 1 69,56 1 56,91 1 

 
8.1 Demandas tecnológicas 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 50,00% W1' 45% W1" 55% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
8.1.1 Internet 55,00 2 49,50 2 60,50 1 
8.1.3 Aumento da prod. 55,95 1 61,54 1 50,35 2 
 

9.1 Consumo responsável 

Ação 

Avaliação original Avaliação + 10% Avaliação - 10% 
W1 27,50% W1' 25% W1" 30% 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
Avaliação 

global 
Colocação 

da ação 
9.1.1 Papel e itens 
descartáveis 

17,80 1 16,18 1 19,41 1 

9.1.2 Energia elétrica -6,19 2 -6,43 2 -5,96 2 
9.1.3 Lixo -16,73 4 -17,37 4 -16,10 4 
9.1.4 TI Verde -9,54 3 -9,90 3 -9,18 3 
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Apêndice O – Planos de ação 
 
PVE 1.1.3 Demandas 

Descritor Reclamações dos servidores quanto às demandas não atendidas 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de pesquisa 
para levantar reclamações, pontos fracos e sugestões de melhoria, e propor 
resoluções aos problemas identificados; 
 Criar um grupo de trabalho para construir, aplicar e analisar os dados 
da pesquisa; 
 Estabelecer um cronograma de reuniões do grupo de trabalho; 
 Definir responsáveis pelas ações de melhoria; 
 Monitorar as ações de melhoria. 

Responsável  Administrador da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Mais do que 8 por mês” para “Esporádicas” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-19,04) para N4 (33,33) 
 
PVE 1.2.1 Permanência 

Descritor Sistema de monitoramento de faltas 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um sistema 
de monitoramento de faltas dos servidores; 
 Criar um grupo de trabalho para planejar o registro de faltas, atestados 
e liberações; 
 Estabelecer um cronograma de reuniões do grupo de trabalho; 
 Divulgar a implementação do sistema. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Sem sistema” para “Funcionando com até 75% da capacidade” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-37,50) para N4 (33,33) 
 

PVE 1.2.1 Permanência 

Descritor % de docentes com horários fixos estabelecidos para atendimento ao aluno nas 
salas de permanência 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um sistema 
de registro dos horários fixos de atendimento ao discente nas salas de 
permanências; 
 Criar um grupo de trabalho para realizar o levantamento dos horários 
de atendimento em sala de permanência de cada docente da unidade e compilar 
os dados; 
 Divulgar os horários de atendimento. 

Responsável  Coordenações de cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “0%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-75,00) para N4 (66,67) 
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PVE 3.1.2 Processos de gestão 

Descritor % participação dos servidores em reuniões do conselho da unidade 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um 
programa de incentivo à participação docente; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o programa de incentivo; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o programa de incentivo. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (26,09) 
 

PVE 3.1.4 Habilidades individuais 

Descritor Sistema de gestão de talentos 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um Banco 
de Talentos dos servidores da unidade para registro das habilidades, formação e 
linhas de pesquisa; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o Banco de Talentos; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Alocar os servidores em atividades de acordo com o Banco de 
Talentos. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Sem sistema” para “Funcionando com até 75% da capacidade” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-18,04) para N4 (9,84) 
 

PVE 4.1.3 Estrutura Predial 

Descritor Nível de adequação da estrutura predial para as atividades administrativas e 
acadêmicas 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a construção do novo 
prédio da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para proceder as negociações do novo 
prédio e planejar reformas na estrutura predial existente, visando adequar às 
necessidades precípuas. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Parcialmente inadequado” para “Adequado” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (5,36) 
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PVE 4.1.3 Estrutura Predial 

Descritor Nível de adequação da estrutura predial a Pessoas com Necessidades Especiais 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a construção do novo 
prédio da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para proceder as negociações do novo 
prédio e planejar reformas na estrutura predial existente, visando adequar às 
pessoas com necessidades especiais. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Parcialmente inadequado” para “Adequado” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (55,35) 
 

PVE 4.1.3 Estrutura Predial 

Descritor Nível de adequação das salas de permanência 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a construção do novo 
prédio da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para proceder as negociações do novo 
prédio e planejar reformas na estrutura predial existente, visando adequar às 
necessidades precípuas. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Parcialmente inadequado” para “Adequado” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (26,79) 
 

PVE 4.1.3 Estrutura Predial 

Descritor Nível de adequação dos laboratórios 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a construção do novo 
prédio da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para proceder as negociações do novo 
prédio e planejar reformas na estrutura predial existente, visando adequar às 
necessidades precípuas. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Parcialmente inadequado” para “Adequado” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (12,50) 
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PVE 5.1.1 Compreensão 

Descritor Manual sobre orçamento para capacitação da chefia 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a elaboração do Manual 
Orçamentário da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o Manual Orçamentário. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o Manual aos servidores da unidade. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Sem manual” para “Funcionando com até 75% das atividades” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-36,11) para N4 (33,33) 
 

PVE 5.1.2.1 Crescimento 

Descritor % de utilização dos recursos da unidade destinados a projetos de extensão 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de projetos de 
extensão; 
 Criar um grupo de trabalho para o planejamento de projetos de 
extensão e para realizar negociações com outras unidades para a criação de 
projetos de extensão interdisciplinares. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar os projetos de extensão. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (13,89) 
 

PVE 5.1.2.1 Crescimento 

Descritor Número de projetos de fomento 

Ações propostas  Criar projetos de pesquisa para obtenção de recursos; 
 Desenvolver parcerias com a iniciativa privada. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “26%-50% do estipulado” para “76%-100% do estipulado” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (33,33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



250 
 

PVE 5.1.2.2 Gestão da produção 

Descritor Realização de projetos de extensão na graduação 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de projetos de 
extensão; 
 Criar um grupo de trabalho para o planejamento de projetos de 
extensão e para realizar negociações com outras unidades para a criação de 
projetos de extensão interdisciplinares. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar os projetos de extensão. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “Até 25% do estipulado” para “76%-100% do estipulado” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-20,79) para N4 (14,55) 
 

PVE 5.1.2.3 Análise da produção 

Descritor % de participação em reuniões com pauta estabelecida sobre o orçamento da 
unidade 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um 
programa de incentivo à participação docente; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o programa de incentivo; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o programa de incentivo. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semestral 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (33,33) 
 

PVE 6.1.1 Estágios 

Descritor Canal de comunicação que concentre informações ao aluno específicas sobre 
estágios 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um canal 
de comunicação para divulgação ao aluno informações sobre estágios; 
 Criar um grupo de trabalho para elaboração e manutenção do canal de 
comunicação; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o canal de comunicação. 

Responsável  Secretaria Acadêmica 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Sem canal de comunicação” para “Completo” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-22,22) para N4 (33,33) 
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PVE 6.1.2 Evasão 

Descritor % de evasão de alunos da unidade que recebem assistência estudantil 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a redução da evasão de 
alunos vulneráveis; 
 Criar um grupo de trabalho para acompanhamento de alunos 
vulneráveis, auxílio aos alunos e encaminhamento aos serviços de apoio da 
Universidade; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o grupo de trabalho para os discentes. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “21%-30%” para “Até 10%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (20,00) 
 

PVE 6.1.2 Evasão 

Descritor Mecanismo de controle e acompanhamento de vulnerabilidades que podem 
ocasionar a evasão 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um 
mecanismo de controle de vulnerabilidades; 
 Criar um grupo de trabalho para a construção do mecanismo de 
controle de vulnerabilidades; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Sem mecanismo de controle” para “Completo” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-62,40) para N4 (48,00) 
 

PVE 6.1.3 Formandos 

Descritor % de alunos que concluem os cursos da unidade 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade flexibilização dos QSLs 
dos cursos da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para a flexibilização dos QSLs e para 
realizar negociações com outras unidades acadêmicas; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 
 Divulgar os novos QSLs; 
 Incentivar os discentes a realizarem matrículas complementares. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (61,54) 
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PVE 6.1.3 Formandos 

Descritor Ferramenta de acompanhamento de egressos 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de ferramenta 
de acompanhamento de egressos; 
 Criar um grupo de trabalho para elaboração e manutenção da 
ferramenta de acompanhamento de egressos; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Sem ferramenta” para “Completa” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-29,91) para N4 (38,46) 
 

PVE 6.1.4 Retenção 

Descritor Mecanismo de controle e acompanhamento das causas de retenção na unidade 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um 
mecanismo de controle e acompanhamento das causas de retenção na unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para elaboração e manutenção do 
mecanismo de controle e acompanhamento das causas de retenção na unidade; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Sem mecanismo” para “Completo” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-9,63) para N4 (48,15) 
 

PVE 6.1.5 Extensão 

Descritor % de alunos dos cursos de graduação do ICEAC que participam de projetos de 
extensão 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de projetos de 
extensão; 
 Criar um grupo de trabalho para o planejamento de projetos de 
extensão e para realizar negociações com outras unidades para a criação de 
projetos de extensão interdisciplinares. 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar os projetos de extensão. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (33,33) 
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PVE 6.1.6 Acadêmica 

Descritor % de participação dos docentes do curso nas reuniões do NDE 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a criação de um 
programa de incentivo à participação docente; 
 Criar um grupo de trabalho para elaborar o programa de incentivo; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar o programa de incentivo. 

Responsável  Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (29,63) 
 

PVE 6.1.6 Acadêmica 

Descritor % de participação dos TAEs nas reuniões do NDE 

Ações propostas 

 Incentivar os servidores TAEs lotados na Secretaria Acadêmica a 
participarem das reuniões do NDE como ouvintes; 
 Liberar os servidores TAEs lotados na Secretaria Acadêmica de suas 
atividades para a participação das reuniões do NDE. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (24,07) 
 

PVE 6.1.6 Acadêmica 

Descritor Participação dos alunos do curso representantes de turmas nas reuniões do NDE 

Ações propostas  Enviar convites das reuniões do NDE para os representantes de turmas. 
Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Não participam” para “Participam como ouvintes” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-8,95) para N4 (26,85) 
 

PVE 6.1.6 Acadêmica 

Descritor Realização de reuniões das Coordenações de Cursos com os alunos 
representantes de turmas para tratar das demandas dos discentes 

Ações propostas 
 Estabelecer um cronograma de reuniões da Coordenação de Curso com 
os representantes de turmas para tratar das demandas dos discentes; 
 Inserir na pauta do NDE as reinvindicações dos discentes. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “Ocasionalmente” para “3-4 por semestre” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (6,48) 
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PVE 6.2.1 Competências 

Descritor % de alunos que realizam matrícula complementar 

Ações propostas 
 Elaborar e divulgar no site do curso a relação das disciplinas do curso e 
suas equivalentes; 
 Incentivar os alunos a realizarem matrícula complementar. 

Responsável  Coordenações de Cursos 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (37,5) 
 

PVE 7.1.2.1 Comunicação 

Descritor % de solicitações realizadas pela unidade e atendidas por outros setores dentro 
do prazo 

Ações propostas 

 Elaborar um relatório de solicitações realizadas para controle da 
unidade; 
 Fazer contato telefônico com as unidades prestadoras dos serviços em 
atraso; 
 Realizar o levantamento de serviços em atraso e encaminhar as 
unidades prestadoras dos serviços. 

Responsável Administrador da unidade 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (51,52) 
 

PVE 9.1.1 Papel e itens descartáveis 

Descritor % de impressões realizadas em papel reciclado 

Ações propostas 
 Priorizar a utilização de papel reciclado para as atividades 
administrativas da unidade; 
 Incentivar a utilização de papel reciclado pelos docentes. 

Responsável Secretaria Geral 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (35,29) 
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PVE 9.1.2 Energia elétrica 

Descritor Integração com outras unidades para realização de projetos que visem reduzir o 
consumo de energia elétrica 

Ações propostas 

 Incluir como meta no planejamento da unidade a realização de projetos 
para redução do consumo de energia elétrica da unidade; 
 Criar um grupo de trabalho para realizar a integração com outras 
unidades, a construção de projetos de redução de consumo de energia elétrica e 
a implementação na unidade; 
 Estabelecer um cronograma para o grupo de trabalho; 
 Divulgar os resultados dos projetos. 

Responsável Direção da unidade 
Prazo de atendimento  Segundo semestre de 2019 
Controle  Anual 
Resultado esperado  Passar de “Inexistente” para “Realização do projeto” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-42,86) para N4 (64,29) 
 

PVE 9.1.3 Lixo 

Descritor Funcionalidade da destinação correta do lixo 

Ações propostas  Criar um mutirão que descarte semanalmente o lixo da unidade no 
centro de descarte da FURG. 

Responsável Secretaria Geral 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Semanal 
Resultado esperado  Passar de “Sem coleta” para “Funcionando para alguns tipos de resíduos” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-96,25) para N4 (68,75) 
 

PVE 9.1.4 TI Verde 

Descritor % de impressões em frente e verso 

Ações propostas 
 Priorizar a impressão frente e verso para as atividades administrativas 
da unidade; 
 Incentivar a impressão frente e verso pelos docentes. 

Responsável Secretaria Geral 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Mensal 
Resultado esperado  Passar de “1%-25%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N2 (00,00) para N4 (18,19) 
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PVE 9.1.4 TI Verde 

Descritor Instalação de software de gerenciamento e controle do consumo de energia nos 
computadores da unidade 

Ações propostas 

 Instalar software de gerenciamento e controle do consumo de energia 
nos computadores da unidade; 
 Emitir relatório de consumo de energia mensal; 
 Divulgar os resultados e formas de reduzir o consumo. 

Responsável Secretaria Geral 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Anual 
Resultado esperado  Passar de “0%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-22,22) para N4 (33,33) 
 

PVE 9.1.4 TI Verde 

Descritor Configurar os computadores da unidade para hibernarem ou desligarem após 
determinado tempo sem uso 

Ações propostas 

 Configurar os computadores da unidade para hibernarem ou desligarem 
após determinado tempo sem uso; 
 Fazer checagem regularmente e a reconfiguração da hibernação, caso 
seja identificado que o mesmo tenha sido desabilitado. 

Responsável Secretaria Geral 
Prazo de atendimento  Primeiro semestre de 2019 
Controle  Trimestral 
Resultado esperado  Passar de “0%” para “51%-75%” 
Impacto no descritor  Passar de N1 (-32,32) para N4 (48,48) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


