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AS PERGUNTAS QUE NÃO QUEREM
CALAR SÃO
 Temos realmente universidades de primeira linha?
 O que é uma universidade primeira linha?
 É uma universidade com prêmios Nobel?
 É uma universidade onde os pesquisadores top mundiais
querem trabalhar em seus sabáticos?
 É uma Universidade para onde os melhores alunos do mundo
aplicam como forma de ter seu futuro assegurado?
 Agora respondam sinceramente: Os alunos brasileiros fazem
um grande esforço para procurar os programas de nível 6 ou 7,
ou escolhem os que são mais próximos?

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 professores pesquisadores. Notem que não havia, na época, sequer
cursos de graduação em Computação.
3. Primeiros projetos de pesquisa e retorno dos recém -doutores
do estrangeiro. Trabalho em grupos (ProTeM CNPq)
4. Criação da avaliação formal dos programas de pós graduação pela CAPES.
5. Criação do CV Lattes pelo CNPq.

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 e a
avaliação pelos pares ficou quase que exclusivamente
centrada na avaliação de dados quantitativos
 Os jovens pesquisadores e muitas universidades quase que só
veem o número de publicações e seus respectivos QUALIS.
 É preciso mostrar o que realmente fazemos; as publicações
acadêmicas são a forma de avançar o conhecimento e de
fazer a divulgação entre pares.

DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA
 A CAPES, através de sua Comissão da Área de Computação
organizou em 2013 um seminário internacional de avaliação
dos programas de pós-graduação. Consultores internacionais
fizeram uma revisão do processo de avaliação dos programas
de pós-graduação em Ciência da Computação no Brasil.
 Quatro convidados internacionais.
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Hans-Ulrich Heiss (TU-Berlin),
John Hopcroft (Cornell University),
Michel Robert (Université Montpellier 2),
Eli Upfal (Brown University).

CONCLUSÕES DO COMITÊ
 Neste encontro algumas conclusões foram apresentadas em
três grandes grupos:
 Competição por talentos.
 É necessário atrair bons candidatos e procurar agregar grupos e
pesquisadores de ótimo nível em projetos.
 As universidades privadas podem oferecer boas condições e tentar atrair
pesquisadores top.

 Mobilidade de professores e estudantes, o que leva ao fluxo de
ideias.
 Cursos de verão, períodos de estágio (mesmos curtos), usar criatividade.

 Avaliação subjetiva da qualidade, em vez de dados numéricos.
 Se as avaliações de órgãos de governo não o fazem nós devemos mostrar
a qualidade de nosso trabalho.

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, e que:
 A CAPES substitua o sistema de avaliação quantitativo (número de
artigos, número de estudantes de doutorado, etc.) por uma avaliação
qualitativa periódica por comitês de avaliadores externos .
 Isto influencia muito a visibilidade: foi criado o mito que seremos visíveis
por divulgar publicações.
 Quem nos paga está realmente interessado na visibilidade de um
programa entre os colegas pesquisadores?

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.

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.

COMITÊ CAPES 2013

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 per fis 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
julgando a qualidade do
programa.
 6. A divulgação de um programa
precisa considerar estes pontos.

 Meditar, discutir e agir!

GRANDES PROBLEMAS E PROBLEMAS
POSSÍVEIS

Um grande problema: grandes recursos

Problemas possíveis: com os
nossos recursos

O QUE É VISIBILIDADE?
Visibilidade substantivo feminino
1 . caráter, condição, atributo do que é ou pode ser visível, ser percebido
pelo sentido da vista .
"a visibilidade das coisas concretas "

2. ...
3. ...
4. figurado (sentido) figuradamente a condição de ser efetivamente
percebido, conhecido.
"a visibilidade de um movimento social"

Origem
⊙ ETIM lat. visibilĭtas,ātis 'visibilidade, qualidade do que é visível '

O QUE É VISIBILIDADE DE UM PROGRAMA ?
 Podemos considerar que é a percepção, o conhecimento e a
consequente valorização deste programa.

 Olhem a última definição!

QUE VISIBILIDADE?
 Há dimensões a serem analisadas
 Abrangência
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Estadual
Regional
Nacional
Continental
Internacional

 Público






Alunos
Órgãos de fomento
Pesquisadores
Sociedade
Empresas

O MITO DO FINANCIAMENTO POR
EMPRESAS

QUAL É O NOSSO PRODUTO?
 Há uma tendência hoje em considerar que O PRODUTO de um
programa de pós-graduação são as suas publicações.
 Isso é uma consequência do desenvolvimento da Ciência ter
sido avaliado, em grande parte, pelo processo de publicação e
revisão dos resultados pelos pares.
 O principal desafio é não aceitar o modelo corrente, em que
as pessoas e as organizações são avaliadas pelo que têm e
não pelo que são.
 Os programas de pós-graduação são avaliados pelo número de suas
publicações e não pela qualidade intrínseca de suas pesquisas e
formação de alunos.

 As boas publicações são o resultado de um bom programa de
formação e pesquisa.

SER X TER
 SER





Ser um bom pesquisador e professor
Realizar uma pesquisa consistente
Entender a responsabilidade social
Usar as redes sociais para valorizar seu trabalho

 TER





Ter
Ter
Ter
Ter

muitíssimos amigos no Face
um laboratório de última geração
dezenas de artigos fatiados mas com resultados minúsculos
uma montanha de alunos sem resultados objetivos
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O QUE PUBLICITAR?
 Em um ambiente de liberdade de pesquisa, de integração da
pesquisa com o ensino, e dessas com a extensão, assim como
a valorização dos aspectos humanos, há espaço para novas
ideias e para a abertura de novos horizontes.
 Este é o modelo de universidade Humboldtiana; a Alemanha
criou este modelo no século XIX e obteve, no início do século
XX, uma das maiores concentrações de Prêmios Nobel.
 Aqui se evidenca a forma de ampliar a visibilidade de um
programa: o essencial é mostrar o que é o programa, quais as
suas pesquisas, o que fizeram e fazem seus egressos.

COMO AGIR
 É essencial a participação ativa nas redes sociais, a
existência de páginas Web com a descrição de suas pesquisas
e de sues resultados. Isso tudo deve, obrigatoriamente,
envolver seus professores.
 Todos os meios de visibilidade devem ser explorados: blogs na
Web, Wikipédia, Twitter, Linkedin e tudo isso apontando para
as páginas mais científicas do programa, dos grupos de
pesquisa e dos professores.
 É importante que se foque na qualidade e importância das
pesquisas desenvolvidas, os indicadores bibliométricos e
outros são o resultado da qualidade do trabalho.
 A participação ativa em simpósios da SBC e em conferências
internacionais deve ser considerada como elemento essencial
na visibilidade.

A REDE DE DIVULGAÇÃO

Web

Twitter

Linkedin

O Programa de
PG

UM GRAFO

Web

O
Programa
de PG

Páginas pessoais,
pesquisas,
relatórios,
publicações

Site completo do
programa

ATRAIR A ATENÇÃO PARA O PROGRAMA
N ã o c o r r a a t r á s d a s b o r b o l et a s ,
p l a n te u m a f l o r n o s e u j a r d i m
e to d a s a s b o r b o l et a s i r ã o a t é e l a .
Walter D. Ehlers

 Escrevi em uma crônica em meu site:
“Este é o ponto que tenho defendido: a qualidade não é obtida por
publicações, mas as publicações são o resultado de boa pesquisa.
Esta é a fonte da inspiração para o título desta crônica, as
publicações são as borboletas e as pesquisas são as flores. Devemos
cultivar as pesquisas de qualidade e não sair atrás de efêmeras
borboletas, aliás, publicações”.

Acesso à
informação

Teses e
dissertações
Visibilidade
das pessoas

AÇÕES POSSÍVEIS
 Propor e apresentar minicursos em eventos da SBC
 É uma ótima forma de aumentar a visibilidade e atrair bons alunos
 Obriga aos professores envolvidos a gerar material de qualidade que
pode ser disponibilizado livremente na Web
 Garante a participação nos eventos para ampliar a rede social
(networking)

 Criar Escolas de Verão (Inverno)
 Dá visibilidade ao programa
 Atrai alunos da região e do país (talvez até do continente) para a
sede do programa
 Forma de consolidar a cooperação com os professores convidados

 Sediar eventos da SBC, aumenta a visibilidade e estimula a
cooperação

GRUPOS: MAIOR COOPERAÇÃO, MAIOR
QUALIDADE
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Cooperação em
programas de
pós-graduação
em computação.
Em vermelho o
nível CAPES.

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”.
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A DISPUTA QUE MUDOU A
RENASCENÇA oferece um tour pela
gloriosa Florença do final do século
XIV e início do século XV — uma
cidade alvoroçada, à beira da
conquista da grandiosidade, em
uma época dominada pelo império
da prosperidade criativa da grande
arte. Google Books
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GRUPOS CRIATIVOS
A M A I S FA M OSA FOTO DA F Í SI CA!

A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Donder, E. Schrödinger, E. Verschaffelt, W.
Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin, P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers,
P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr, I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H.A.
Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch. E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W. Richardson
1927 Solvay Conference on Quantum Mechanics

AS PUBLICAÇÕES
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ETAPAS DAS PUBLICAÇÕES

Meios digitais
para todos

Meios digitais
para alguns

Papel para
“todos”

Papel para
alguns
-500

1.500

1.968 2.010
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Mas muito cuidado!
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ONTEM & HOJE

Doisneau

RITA

JIDM

Vocês devem decidir!

