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Histórico
1. Professores como profissionais do mercado prático
contando suas experiências e seguindo livros tidos como
importantes na área.
2. Primeiros mestres e doutores como professorespesquisadores. Notem que não havia, na época, sequer
cursos de graduação em Computação.
3. Primeiros projetos de pesquisa e retorno dos novos
recém-doutores do estrangeiro cooperação
multiinstitucional (ProTeM)
4. Criação do CV Lattes e da avaliação formal dos
programas de pós-graduação pela CAPES.

O problema
Parece que a guerra foi ganha. Então surge o problema!
• O modelo, que permitiu a maturação e a transformação
dos grupos de pesquisa e pós-graduação brasileiros em
grupos de qualidade, tornou-se uma coleta desenfreada
de dados.
• A avaliação pelos pares ficou praticamente centrada na
avaliação de dados quantitativos
• Os jovens pesquisadores e muitas universidades quase
que só veem o número de publicações e seus respectivos
QUALIS.

Diagnóstico do problema
• A CAPES, através de sua Comissão da Área de
Computação organizou em 2013 um seminário
internacional de avaliação dos programas de pósgraduação. Consultores internacionais fizeram uma
revisão do processo de avaliação dos programas de pósgraduação em Ciência da Computação no Brasil.
• Quatro convidados internacionais.
•
•
•
•

Prof. Hans-Ulrich Heiss (TU-Berlin),
Prof. John Hopcroft (Cornell University),
Prof. Michel Robert (Université Montpellier 2),
Prof. Eli Upfal (Brown University).

Conclusões do comitê
• Neste encontro algumas conclusões foram apresentadas
em três grandes grupos:
• Competição por talentos.
• Mobilidade de professores e estudantes, o que leva ao fluxo
de ideias.
• Avaliação subjetiva da qualidade, em vez de dados
numéricos.
Os dois primeiros grupos dependem de legislação (públicas)
ou decisão das administrações (privadas) e da implantação de
programas no estilo do Erasmus (governo).

Recomendações
• A seguir os consultores internacionais recomendaram
fortemente que:
• O Brasil deve permitir que as Universidades e os salários
sejam competitivos para obter os melhores talentos.
• A CAPES substitua o sistema de avaliação quantitativo por
uma avaliação qualitativa periódica por comitês de
avaliadores externos.

• Considerando este trabalho podemos analisar em
conjunto algumas dimensões como:
• Número de artigos, número de estudantes de doutorado,
colocação destes alunos, resultados econômicos da
produção dos programas, inserção internacional etc.

Multidimensionalidade
• O que fica bem claro é que a avaliação deve ser
multidimensional.
• Isto é um ponto crítico e avaliado muito bem no artigo do Prof.
Moshe Y. Vardi “Academic Rankings Considered Harmful!”
[CACM Sept. 2016] que trata das consequências da aplicação de
uma otimização multiobjetivos realizando o mapeamento de
um espaço complexo de um programa para um espaço linear.
• A escolha deste mapeamento é completamente arbitrária
segundo os critérios da organização que realiza este
rankeamento. Os dados brutos deveriam ser disponibilizados
bem como uma ferramenta para que os interessados
pudessem realizar a análise segundo seus critérios e de forma
adequada a seu processo decisório.

Grupos sociais: maior
cooperação, maior qualidade
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Cooperação em
programas de
pós-graduação em
computação.
Em vermelho o
nível CAPES.
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Criatividade e Grupos Criativos
• Livro de Domenico De Masi
• “A maior parte das criações humanas é obra não de gênios
individuais, mas de grupos e de coletividades nos quais
cooperam personalidades concretas e personalidades
fantasiosas, motivadas por um líder carismático, por uma
meta compartilhada”.
• “Hoje, mais do que nunca, todas as descobertas científicas
e as obras-primas artísticas não decorrem do lampejo de
gênio de um único autor, mas do aporte coletivo e tenaz de
trabalhadores, troupes, teams, squadre, equipes”.

Diversidade na pós-graduação
• Está na hora de repensarmos nossos critérios excludentes. Os
coordenadores de programas de pós-graduação expurgam
ótimos professores (que poderiam ministrar ótimas aulas)
para aumentar os índices CAPES.
• Isto é uma exclusão.
• Aqueles que são dotados para a implementação também são
excluídos, sobram apenas os publicadores. Com este
comportamento perdemos muitas pessoas que seriam
importantes para a formação de nossos alunos e para o
desenvolvimento dos projetos. Isto sem contar com a
criatividade oriunda da diversidade de perfis.
• Isto é uma exclusão.
• O ponto central não é a qualidade e criatividade do grupo,
mas sua adequação à bibliometria avaliativa. Se
quisermos qualidade real será preciso uma profunda mudança
em nossos critérios.

The Leiden Manifesto for
research metrics
Research evaluation has become routine
and often relies on metrics. But it is
increasingly driven by data and not by
expert judgement. As a result, the
procedures that were designed to
increase the quality of research are now
threatening to damage the scientific
system.

• Quantitative evaluation should support
qualitative, expert assessment. Quantitative
metrics can challenge bias tendencies in
peer review and facilitate deliberation. This
should strengthen peer review, because
making judgements about colleagues is
difficult without a range of relevant
information.
• However, assessors must not be tempted to
cede decision-making to the numbers.
Indicators must not substitute for informed
judgement. Everyone retains responsibility
for their assessments.

Research evaluation has become
routine and often relies on metrics. But
it is increasingly driven by data and not
by expert judgement. As a result, the
procedures that were designed to
increase the quality of research are
now threatening to damage the
scientific system.
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Research culture
Finally, there is much concern over the increased emphasis of
citation counts instead of research impact.
This discourages large systems projects, end-to-end tool
building, and sharing of large datasets, since this work usually
takes longer than solving point problems.
Program committees that value technical depth on narrow
topics over the potential for real impact are partly to blame.
It is unclear how to change this culture.
… the field needs to return to a state where fewer
publications per researcher per time unit is the norm, and
where large systems projects, end-to-end tool sets, and data
sharing are more highly valued.

Propostas
• 1. A análise exageradamente
quantitativa e centrada em
publicações atingiu seu limite e
passou a ser um problema;
• 2. A análise da qualidade de um
programa de pós-graduação é
baseada em múltiplas
dimensões, seu mapeamento
para um ranking unidimensional
implica em uma interpretação
ideológica;
• 3. O modelo de avaliação
baseado essencialmente em
publicações qualificadas é
reducionista e excluí ótimos
professores e implementadores
dos programas;

• 4. É necessária a ênfase em
projetos amplos, incluindo
múltiplos perfis e na avaliação de
seus resultados e impactos e não
exclusivamente em publicações.
• 5. Precisamos passar a ter
avaliações feitas pelos pares, com
consultores externos, com uma
menor periodicidade, talvez 5
anos, levando em conta os
indicadores mensuráveis mas
julgando a qualidade do
programa.

• Meditar, discutir e agir!

http://palazzo.pro.br

