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RESUMO 

 

Este trabalho trata da proposição de um conjunto de indicadores de desempenho para 

a Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – 

Unemat. Os indicadores de desempenho são instrumentos metodológicos utilizados 

para a realização da avaliação das ações de organizações, com fito de mensurar o 

desempenho organizacional no alcance de seus objetivos estabelecidos no processo 

de planejamento estratégico, ou em relação a valores de referência externos, como 

por exemplo, o nível de qualidade estabelecido por órgãos reguladores. Neste sentido, 

o objetivo geral deste trabalho é propor um sistema de indicadores de desempenho 

que permita à Unemat mensurar seu desempenho. A abordagem teórica trata do 

planejamento estratégico, a avaliação, e por fim os indicadores de desempenho. No 

que se refere à metodologia, este estudo se caracteriza como uma pesquisa aplicada 

de caráter exploratório. Com base nos instrumentos de planejamento da Unemat 

publicados, buscou-se identificar quais os processos e produtos importantes para o 

alcance dos objetivos formalizados que necessitam de monitoramento, para em 

seguida propor os indicadores de desempenho. Foram propostos 22 indicadores para 

a Graduação, 21 para a Pós-Graduação, 6 para a Extensão, e 11 para a Gestão de 

pessoas. A validação do conjunto de indicadores foi realizada com base na percepção 

de especialistas de cada dimensão abordada, com base em critérios necessários para 

a construção de indicadores presentes na literatura sobre o assunto. Os indicadores 

propostos foram utilizados de forma empírica com base em informações institucionais 

disponíveis do período entre 2015 e 2019, possibilitando observar a evolução de cada 

objeto mensurado. No que se refere às contribuições acadêmicas, o trabalho resultou 

em adensamento teórico sobre o processo de construção de indicadores, visto que na 

pesquisa bibliográfica realizada o tema revelou ser uma lacuna. Foi observado ainda 

a importância das informações institucionais, da utilização das propriedades 

essenciais dos indicadores e da participação dos públicos de interesse no processo 

de validação do conjunto.  

 

Palavras-chave: mensuração de desempenho; indicadores de desempenho; 

avaliação. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper is about the proposition of a set of performance indicators for the State of 

Mato Grosso University Carlos Alberto Reyes Maldonado - Unemat. Performance 

indicators are methodological instruments used to evaluate the actions of 

organizations, with the aim of measuring the organizational performance in reaching 

its objectives established in the strategic planning process, or in relation to external 

reference values, such as, the level of quality established by regulatory agencies. Said 

that, the general objective of this paper is to propose a system of performance 

indicators that allows Unemat to measure its performance. The theoretical approach 

deals with strategic planning, evaluation, and finally, performance indicators. As far as 

methodology is concerned, this study is characterized as an applied research of 

exploratory nature. Based on Unemat's published planning instruments, we sought to 

identify which processes and products important for the achievement of the formalized 

objectives need monitoring, and then propose performance indicators. Twenty-two 

indicators were proposed for graduation, 21 for graduate studies, 6 for extension, and 

11 for people management. The validation of the set of indicators was carried out 

based on the perception of experts of each dimension addressed, based on criteria 

required for the construction of indicators present in the literature on the subject. The 

proposed indicators were used empirically based on available institutional information 

from the period between 2015 and 2019, making it possible to observe the evolution 

of each measured object. When it comes to academic contributions, the work resulted 

in a theoretical increase in the process of construction of indicators, since in the 

bibliographic research carried out, the theme revealed to be a gap. The importance of 

institutional information, the use of the essential properties of the indicators, and the 

participation of stakeholders in the validation process of the set was also noted. 

 

Keywords: performance measurement; performance indicators; evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação é um processo intrínseco ao ser humano. Seja na escolha de 

alimentos quando sentado à mesa para uma refeição ou na seleção das pessoas que 

compõe o círculo de amizades de um indivíduo, a avaliação está presente. Isto ocorre 

por ser natural o processamento de informações sobre algo de seu interesse. No 

ambiente organizacional, em instituições públicas e privadas, a avaliação é utilizada 

para diversos fins, como por exemplo, na avaliação de desempenho de pessoas, no 

teste durabilidade de produtos, na análise de planos de investimentos, e no 

monitoramento do desempenho rumo aos objetivos estabelecidos no planejamento 

estratégico. 

De forma simplificada pode-se dizer que avaliar é mesurar, atribuir valor a 

determinado objeto ou ação, podendo haver, ou não, parâmetros pré-definidos, e ter 

caráter qualitativo ou quantitativo. Já o planejamento estratégico, diz respeito a análise 

do ambiente interno e externo da organização para posterior estabelecimento 

metodológico de objetivos e metas com o fito de alcançar determinada situação futura 

a longo prazo. Neste contexto, a avaliação consiste na mensuração do desempenho 

organizacional no alcance destas metas e dos objetivos, gerando as informações 

necessárias para a tomada de decisão relacionada a alterações de estratégias, 

necessidades de investimentos, alocação de recursos, entre outros. 

A avaliação no contexto das políticas públicas se mostra um importante 

instrumento para verificar o desempenho da gestão realizada pelos governantes, 

sejam eles eleitos ou não. Na prática, a gestão pública realiza diagnósticos dos 

problemas que atingem a sociedade e traça planos, programas e ações para combater 

suas causas e sintomas. Durante a fase de implementação e ao término de cada ciclo 

ou ação, o processo avaliativo permite verificar o nível de sucesso alcançado, ou sua 

ausência; sob aspectos variados como eficácia, eficiência, efetividade, entre outros. 

Em alguns casos, dependendo da amplitude da iniciativa governamental, da sua 

importância ou do seu nível de complexidade, são adotados sistemas de avaliação. 

Os sistemas de avaliação são compostos por um conjunto de instrumentos pré-

definidos para avaliar objetos específicos, como por exemplo a educação superior. 

No Brasil, a avaliação da educação superior é realizada pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Instituída através da Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES mensura o desempenho de instituições, 
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dos cursos, e dos estudantes(BRASIL, 2004). No que se refere às Instituições de 

Ensino Superior (IES), a avaliação contempla tanto o aspecto acadêmico quanto a 

gestão. Dada a complexidade de se avaliar algo tão amplo como a educação superior, 

num país extenso como é o Brasil, contemplando IES privadas e públicas, sejam elas 

federais, estaduais ou municipais, o SINAES estabelece um conjunto de fases, 

procedimentos avaliativos, e indicadores de desempenho com parâmetros 

predefinidos.  

Indicadores são importantes instrumentos de gestão para o monitoramento 

e avaliação, os quais geram as informações sobre determinado aspecto mensurado, 

permitindo o acompanhamento de resultados das ações realizadas. A proposição de 

indicadores tem como base o planejamento estratégico da organização, ou nos 

objetivos da política pública, visando verificar o alcance de objetivos e entrega de 

produtos determinados (BRASIL, 2009a). Mesmo os indicadores sendo artefatos de 

alcance limitado, possuem a seu favor duas características positivas: (i) caráter 

sintético e (ii) capacidade de auxiliar o processo decisório (ANDRIOLA; ARAÚJO, 

2018a). Assim, a formulação e correta utilização de indicadores adequados pode 

fornecer aos gestores as informações necessárias sobre a execução do planejamento. 

No SINAES, o desempenho é apurado através do conjunto de indicadores 

e indica a suficiência ou insuficiência em cada dimensão da avaliação. Para as IES, o 

resultado da avaliação do SINAES é importante por vários motivos, como por exemplo 

o processo de regulação, que contempla o credenciamento e recredenciamento de 

IES, bem como o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação. 

A gestão de uma IES é, no entanto, mais complexa e extensa que o 

atendimento aos dispositivos legais do SINAES. Questões relacionadas ao 

cumprimento dos objetivos oriundos do processo de planejamento institucional, a 

necessidade de gerir recursos humanos, o anseio por uso eficiente dos recursos 

financeiros e materiais, levaram aos gestores das IES a utilização de indicadores de 

desempenho no monitoramento das ações institucionais. De acordo com Araújo 

(2013), estudos têm revelado que o uso de indicadores de desempenho na gestão de 

IES tem se constituído como uma importante ferramenta para obtenção de 

diagnósticos das áreas de atuação, transparência e prestação das contas públicas. 

É importante deixar claro que a utilização de indicadores de desempenho 

na gestão de IES não teve início com o SINAES. Schwartzman (1994) afirmou o 
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reconhecimento da necessidade de se criar um conjunto de indicadores de qualidade, 

capaz de mensurar os resultados de universidades independente de sua vinculação, 

sejam elas federais, estaduais, municipais ou particulares. Seu estudo aborda ainda 

a questão referente a utilização de conceitos e métricas muito difusas na construção 

dos indicadores de desempenho no início da década de 1990. Segundo seu 

diagnóstico, a falta de parametrização na formulação dos indicadores e na apuração 

dos resultados impedia a comparação de desempenho em aspectos relevantes entre 

instituições, ou mesmo de uma série histórica de uma mesma instituição. Em estudo 

realizado mais de duas décadas depois Erasmo, Duarte et al.,(2018) afirmam que o 

estabelecimento de critérios para a avaliação das atividades relacionadas a ensino, 

pesquisa, extensão e gestão universitária são bastante complexas. 

Ao considerar as enormes diferenças existentes entre as IES brasileiras, 

seja pelo tamanho, pela sua área de atuação, pelas características socioeconômicas 

da região em que está inserida, verifica-se que não há consenso sobre um conjunto 

de indicadores de desempenho que possa exprimir a realidade das IES. No entanto, 

para a avaliação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), existem 

conjuntos de indicadores utilizados pelos órgãos de controle, como Ministério da 

Educação (MEC) e Tribunal de Contas da União (TCU). Cabe ressaltar que os 

indicadores adotados pelo TCU se aplicam apenas às instituições federais, dada a 

vinculação financeira-orçamentária destas com a União. Já os indicadores do MEC se 

aplicam a todas as IES em funcionamento no Brasil, visto que estes têm como 

finalidade mensurar a qualidade da educação ofertada. 

Existe ainda um conjunto de indicadores de desempenho proposto pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Forplad). Enquanto os indicadores do TCU tratam de aspectos 

relacionados a gestão, eficácia e eficiência; os indicadores do Forplad tratam do 

ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão (ERASMO, DUARTE, et 

al., 2018). Cabe ressaltar que o conjunto de indicadores do Forplad trata de uma 

proposição, cujos indicadores não são absolutos, direcionado às IFES, e sua 

utilização é facultada a cada instituição. 

Enquanto seja plausível a realização de ajustes, ou até mesmo a criação 

de indicadores específicos para que realidades diferentes sejam mensuradas com 

maior exatidão, também cabe a observação de que, por mais diferentes que sejam 

duas IES entre si, seus indicadores de desempenho não podem ser completamente 
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difusos, a ponto de não ser possível comparar o desempenho de ambas. Naquilo que 

se apresenta como particularidade da IES, o conjunto adequado de indicadores de 

desempenho, estando alinhados com o planejamento estratégico, torna-se 

instrumento para acompanhamento das ações institucionais, e importante para a 

implementação das ações necessárias ao alcance dos objetivos e metas da IES. No 

que é comum entre as instituições congêneres, os indicadores de desempenho 

permitem a comparação de resultados, como no caso do ranqueamento de cursos e 

instituições, ou verificação dos resultados em relação aos padrões estabelecidos 

pelos órgãos de regulação. 

O contexto apresentado pode ser verificado no caso da Universidade do 

Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), uma jovem 

universidade estadual criada com o propósito de levar o ensino superior do interior 

para o interior. A UNEMAT atua nos municípios do interior do Estado, pioneira na 

oferta de ensino superior específico a povos indígenas, presente em quarenta e dois 

municípios através do ensino regular e modalidades diferenciadas de ensino, é a única 

universidade estadual de Mato Grosso, e tem seu processo de regulação vinculado à 

Secretaria Estadual de Educação (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, 2018a; 2018b). Ao possuir características bastante particulares, a 

UNEMAT se mostra consideravelmente diferente das demais instituições de ensino 

superior presentes no Estado de Mato Grosso, sejam elas IFES ou privadas. 

O planejamento estratégico da UNEMAT, realizado com a participação da 

comunidade acadêmica, chamado de Planejamento Estratégico Participativo (PEP), 

contemplando a década de 2015-2025, resultou na reformulação da identidade 

organizacional. A missão, pilar estritamente ligado a formulação de objetivos, e por 

conseguinte dos indicadores de desempenho, formalizada no livro do PEP, trata de:  

 
Oferecer educação superior pública de excelência, promovendo a produção 
do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão de maneira 
democrática e plural contribuindo com a formação de profissionais 
competentes, éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a 
consolidação de uma sociedade mais humana e democrática. (UNEMAT, 
2018a, p. 51). 

 

Além da identidade organizacional (missão, visão, valores e princípios) o 

PEP apresenta diagnóstico, fatores críticos de sucesso e objetivos, detalhamento das 

ações propostas, e um pequeno conjunto de indicadores de desempenho 

quantitativos. O conjunto de indicadores quantitativos presentes no livro do PEP trata 
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do corpo docente, corpo discente, corpo técnico, e financeiro. No entanto, dos 22 

indicadores constantes, 12 tratam de informações relacionadas ao corpo docente 

(UNEMAT, 2018a).  

Fica evidente, portanto, que, dada a complexidade organizacional de uma 

universidade, o conjunto de indicadores de desempenho apresentado não trata todas 

as informações relevantes para o processo de gestão e alcance dos objetivos 

institucionais. Assim, é necessário que mais indicadores sejam formulados para que 

o monitoramento dos resultados para alcance das metas e objetivos estabelecidos no 

planejamento estratégico seja possível. Assim, surgiu o questionamento que motivou 

a realização desta pesquisa: Quais os principais indicadores que revelam o 

desempenho da UNEMAT? 

Para responder à questão problema, o objetivo geral desta pesquisa é 

validar um sistema de indicadores que permita a valoração do desempenho da 

UNEMAT. Para alcance do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) propor um conjunto de indicadores reveladores do desempenho da 

UNEMAT nas dimensões institucionais de graduação, de pós-graduação, de extensão 

e de gestão de pessoas; b) validar o conjunto de indicadores propostos na percepção 

dos gestores do nível estratégico da UNEMT; c) empregar o conjunto de indicadores 

propostos para avaliar o desempenho da UNEMAT em um lapso temporal. 

A oportunidade de realizar uma pesquisa neste assunto surgiu do interesse 

de aprender mais sobre os indicadores de desempenho diante da lacuna existente no 

processo de planejamento estratégico realizado pela UNEMAT. A utilização de 

indicadores de desempenho chamou a atenção por se apresentar como uma 

metodologia estruturada capaz de realizar a avaliação do desempenho de forma 

objetiva. 

No âmbito acadêmico, o complexo cenário de gestão das IES e o uso de 

indicadores de desempenho frente ao processo de avaliação, torna clara a 

importância da realização de estudos que possam auxiliar na construção de 

indicadores de desempenho capazes de abranger as especificidades de cada 

instituição, e ao mesmo tempo permitir que sejam comparados aos resultados de 

outras instituições congêneres. 

Ademais, o aumento da percepção da necessidade de investimentos em 

capacitação de gestores públicos, com especial destaque para a gestão universitária, 
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traduzida pela existência de programas de pós-graduação stricto sensu neste assunto 

tão específico, torna o tema um terreno fértil para pesquisadores e gestores. 

Para a UNEMAT, a realização deste estudo pode auxiliar para a definição 

de um conjunto de indicadores de desempenho capaz de monitorar as informações 

mais importantes sobre os resultados da gestão, visto que o conjunto de indicadores 

de desempenho apresentado no PEP tem um número reduzido de indicadores de 

natureza quantitativa. 

O trabalho está estruturado em sete capítulos. O primeiro capítulo é 

introdutório. Além das informações necessárias para a compreensão do tema, 

apresenta a problematização, a justificativa, objetivo geral e específicos, bem como a 

motivação para escolha do assunto abordado. Os capítulos segundo e terceiro 

apresentam o referencial teórico. Enquanto o segundo capítulo trata do planejamento 

estratégico, e da avaliação, o capítulo terceiro trata dos indicadores de desempenho, 

incluindo uma proposta metodológica de como gerar os indicadores de desempenho. 

Estes tópicos buscam esclarecer como surgem os objetivos e metas de uma 

organização, os quais devem ser monitorados e avaliados, e o papel dos indicadores 

de desempenho neste processo.  

O quarto capítulo apresenta o processo metodológico utilizado para realizar 

a pesquisa, que inclui a classificação da pesquisa, suas etapas, e métodos de coleta 

e análise dos dados. O quinto capítulo trata da proposição do conjunto de indicadores 

e a mensuração do desempenho a partir dos dados institucionais da UNEMAT. No 

sexto capítulo é realizada a discussão referente ao processo de validação dos 

indicadores e a análise dos resultados. No sétimo e último capítulo são apresentadas 

as conclusões obtidas com a realização da pesquisa e considerações sobre trabalhos 

futuros.  
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A frase “para quem não sabe para onde quer chegar qualquer caminho 

serve”, adaptada do clássico Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, é uma 

máxima da administração utilizada para ilustrar a importância do planejamento 

estratégico. O planejamento estratégico é um processo contínuo, sistematicamente 

organizado, que orienta o processo decisório com o fito de atingir objetivos futuros. 

Consiste em realizar uma comparação entre a situação atual da organização e quais 

as expectativas para longo prazo. É realizado através da análise das características 

organizacionais e dos fatores ambientais mercadológicos, da definição de metas e 

objetivos, da determinação dos meios, prazos e responsabilidades para seu alcance, 

e do monitoramento e avaliação dos resultados. (SILVEIRA e LUNKES, 2018; 

CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

O planejamento estratégico visa preparar a organização para o futuro, seja 

projetando meios para seu crescimento, ou para enfrentar possíveis crises baseando-

se na compreensão do seu ambiente interno e o meio em que está inserida. (SANTOS, 

GOMES, et al., 2019). O planejamento estratégico é, portanto, uma metodologia de 

gestão que busca maior grau de interação com o ambiente externo, relacionado a 

variáveis políticas, econômicas, ambientais, estratégicas funcionais, entre outras, a 

qual deve ser realizada de forma contínua, adequando-se às mudanças ambientais 

(SILVEIRA; LUNKES, 2018; CHIAVENATO; SAPIRO, 2003; ALDAY, 2000).  

O processo de planejamento estratégico possui variações de abrangência 

quanto ao nível organizacional e prazo para alcance dos objetivos. O planejamento 

estratégico propriamente dito, é aquele que contempla a organização como um todo, 

de forma sistêmica, tendo como premissa que todas as áreas são necessárias e 

devem operar conjuntamente para o alcance de objetivos comuns. Os objetivos no 

nível estratégico são formulados para o longo prazo, e o poder decisório e 

responsabilidade por sua implementação são de competência da alta gestão da 

organização, ou seja, gestores do nível estratégico. Tendo a macrogestão definido os 

objetivos estratégicos, inicia-se o planejamento em nível tático e operacional 

(OLIVEIRA, 2018; CHIAVENATO, 2003; ALDAY, 2000). 

O planejamento tático corresponde a desdobramentos do planejamento 

estratégico, sendo que diferentemente deste, são traçados para as diferentes áreas 

da organização. No que se refere ao lapso temporal, o planejamento tático traz 
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objetivos de médio prazo, ou seja, para cada exercício anual. A responsabilidade de 

sua implementação é de cada gestor de nível tático da organização (OLIVEIRA, 2018; 

CHIAVENATO, 2003; ALDAY, 2000). 

O planejamento do nível operacional é, por sua vez, resultado da definição 

do planejamento tático em cada área ou subsistema. Correspondem na organização 

ou reorganização de atividades específicas para alcance de objetivos de curto prazo, 

para o imediato. São implementados pelos gestores da área operacional da 

organização (OLIVEIRA, 2018; CHIAVENATO, 2003; ALDAY, 2000). 

O planejamento estratégico, e seus desdobramentos para os demais níveis 

organizacionais, bem como a definição dos objetivos, metas, e os meios para atingi-

los precisam estar alinhados com os pilares estratégicos da organização (visão, 

missão e valores), os quais são formulados durante as fases iniciais do processo do 

planejamento estratégico (SILVEIRA; LUNKES, 2018; CHIAVENATO; SAPIRO, 

2003). 

 

2.1 Fases do planejamento estratégico  

 

A elaboração do planejamento estratégio pode ser realizada de várias 

formas utilizando diferentes metodologias. Na metodologia tradicional, embora sejam 

encontradas algumas variações entre as abordagens apresentadas por Cruz (2019), 

Guazzelli e Xarão(2018), Oliveira (2018), Silveira e Lunkes (2018), Andrade(2016), 

Chiavenato e Sapiro (2003), e Alday(2000), os autores concordam que o planejamento 

é composto por: a) definição da identidade organizacional; b) análise dos ambientes 

internos e externos;c) definição dos objetivos estratégicos; d) criação dos planos de 

ação; e e) monitoramento e avaliação. 

A definição da identidade organizacional, trata da formulação da missão, 

visão e dos valores da organização. A missão corresponde à razão de existência da 

organização na sociedade e delimita seu ambiente de atuação. A visão trata das 

aspirações futuras da organização dentro de um período delimitado. Já os valores 

representam a filosofia, princípios, crenças e questões éticas que norteiam a tomada 

de decisão da organização (SILVEIRA; LUNKES, 2018; CHIAVENATO; SAPIRO, 

2003; ALDAY, 2000). 

A análise do ambiente, também chamada de auditoria, ou ainda de 

diágnóstico estratégico, tem como objetivo identificar qual a atual situação da 
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organização bem como as condições do ambeinte mercadológico em que está 

inserida. Para a realização de tal análise é bastante utilizada a matriz Swot, acrônimo 

de strenhgths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades), e 

threats (ameaças), sendo que as forças e fraquezas correspondem ao ambiente 

interno, e as ameaças e oportunidades compõe o ambiente externo. O fito de tal 

diagnóstico é potencializar os pontos fortes, e melhorar os pontos francos da 

organização. No que se refere ao ambiente externo, busca identificar quais são as 

oportunidades ou limitações que podem dificultar ou impedir o alcance dos objetivos 

estratégicos (CRUZ, 2019; GUAZZELLI; XARÃO, 2018; CHIAVENATO; SAPIRO, 

2003). A análise de ambiente externo trata de variáveis que não podem ser 

controladas, como questões de mercado relacionadas a concorrentes, lançamento de 

novos produtos ou produtos substitutos pela concorrência, clientes, questões 

econômicas, políticas e legais, entre outras (OLIVEIRA, 2018; SILVEIRA;e LUNKES, 

2018). 

Com base nas informações obtidas na análise Swot, sabendo quais os 

pontos fortes que precisam ser mais explorados, quais os pontos fracos que precisam 

de investimentos e atenção para que sejam melhoradas, quais as oportunidades e 

ameaças do ambiente externo que precisam ser aproveitadas e evitadas, é possível 

estabelecer os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são os alvos a serem 

atingidos para cumprir a missão e tornar realidade a visão num determinado período, 

de longo prazo. (CRUZ, 2019; GUAZZELLI; XARÃO, 2018; ANDRADE, 2016). 

Andrade (2016) acrescenta ainda que traçar os objetivos com base em análises de 

ambiente externo implica em posicionar estrategicamente a organização em relação 

aos concorrentes. 

Tendo sido estabelecidos os objetivos estratégicos de forma clara, a 

continuidade do processo se dá pelo seu desdobramento em planos de ação e metas 

a serem cumpridos em médio e curto prazo para que sejam atingidos os objetivos 

estratégicos. Assim, a criação dos planos de ação trata do detalhamento do 

planejamento estratégico em nível tático e operacional. Nesta fase são estabelecidos 

os prazos, as responsabilidades, a forma de realização, a destinação de recursos e 

indicadores ou parâmetros de avaliação (CRUZ, 2019; ANDRADE, 2016). Nesta etapa 

do processo é definida ainda a ordem de importância e prioridade dos objetivos, tanto 

no nível estratégico, quanto tático e operacional (CHIAVENATO, 2003). Oliveira 

(2018) explica que, enquanto o objetivo é a situação que se pretende alcançar, as 
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metas são etapas quantificadas e com prazos definidos para seu alcance. Andrade 

(2016) reforça que os planos de ação precisam ser elaborados em alinhamento com 

os objetivos estratégicos e a missão. Já Guazzelli e Xarão (2018) lembram que as 

estratégias precisam ser explicitadas por toda organização para que possam ser 

implementadas. 

Concluídas as etapas de estudos e tomada de decisão inicia-se a 

implementação do planejamento realizado. A partir do momento em que as práticas 

diárias da organização se concentram no alcance das metas e objetivos do 

planejamento inicia-se a etapa de monitoramento e avaliação. O monitoramento e 

avaliação têm como finalidade gerar informações sobre o desempenho da 

organização referente a implementação do planejamento estratégico. Este processo 

ocorre por meio da comparação entre a situação alcançada e o objetivo 

preestabelecido para o determinado momento (OLIVEIRA, 2018; SILVEIRA e 

LUNKES, 2018). Em outras palavras, através do monitoramento e avaliação é 

realizado o acompanhamento da produtividade e da eficácia em todas as fases do 

projeto. A geração destas informações deve ser realizada de forma contínua, e sua 

importância se dá pela possibilidade de identificar problemas e buscar soluções 

rápidas. Assim o monitoramento e avaliação permitem melhorias e um funcionamento 

adequado do planejamento, ou até mesmo rever estratégias adotadas erroneamente 

(GUAZZELLI; XARÃO, 2018; CHIAVENATO; SAPIRO, 2003; ALDAY, 2000). 

Tendo sido apresentados os conceitos básicos do planejamento 

estratégico tradicional, é necessário observar que existem inúmeras variações e 

abordagens, as quais também são adaptadas de acordo com a realidade e campo de 

atuação da organização implementadora. Embora tenha surgido para atender ao 

contexto das indústrias, o planejamento estratégico pode ser aplicado em 

organizações públicas e sem fins lucrativos, resguardando as respectivas 

particularidades. Além disso, o planejamento estratégico também pode ser utilizado 

para a implementação de ações governamentais, como políticas públicas e seus 

desdobramentos. 

No cenário da gestão universitária do Brasil, as IES, especialmente as 

públicas, encontram-se diante de uma necessidade eminente de fazer uso do 

planejamento estratégico. A partir de 2004, as IFES passaram a realizar o processo 

de planejamento estratégico através do instrumento denominado Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI possui filosofia global, e concatena 
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objetivos, metas, prazos e alcance de resultados (OLIVEIRA; PINTO; MENDONÇA, 

2020). No entanto, esta realidade se aplica às instituições federais de ensino superior. 

As demais IES públicas e as privadas utilizam de metodologias variadas. Para o caso 

específico da UNEMAT, foi realizado um planejamento estratégico para o período de 

2015-2025, e um PDI para o período de 2017-2021 sendo que o segundo fora baseado 

no primeiro (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2018a; 2018b). 

Notam-se ainda duas questões essenciais no que tange ao planejamento 

estratégico: a) a implementação e b) a avaliação dos resultados. A primeira trata de 

que, planejar e não executar não traz resultados condizentes com os esperados, 

afinal, a ação é a ligação entre a intenção e a realização (ANDRADE, 2016). A 

segunda trata de controlar os resultados das ações para que as metas e objetivos 

sejam cumpridos no prazo estabelecido, bem como para que seja possível realizar as 

adequações necessárias diante de mudanças conjunturais ou constatação de erros 

ao longo do processo do planejamento, ou seja, a avaliação é fundamental para a 

obtenção dos resultados esperados (OLIVEIRA, 2018). Neste contexto, quando a 

avaliação estiver relacionada às ações governamentais, este processo assume ainda 

o papel de prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos e 

apresentar os resultados obtidos. 

 

2.2 Avaliação  

 

A avaliação, embora seja uma atividade corriqueira realizada no cotidiano 

das pessoas, é utilizada de forma sistemática e criteriosa no mundo corporativo. 

Embora existam inúmeras definições, pode-se considerar que a avaliação consiste no 

processo de valorar atividades executadas (ANDRIOLA; ARAÚJO, 2018b). A 

avaliação deve ser encarada como uma atividade de caráter contínuo, e não ser 

realizada somente quando da conclusão de uma ação, ciclo ou programa. Do 

contrário, deve ser realizada periodicamente, de forma cíclica, gerando assim as 

informações necessárias para a tomada de decisão e alocação efetiva de recursos 

Sena (2013 apud REIS, 2019). 

A avaliação, no nível da gestão estratégica, é instrumento para guiar o 

processo decisório, tanto para gestão institucional quanto para a gestão de políticas 

públicas. No âmbito do planejamento estratégico, a avaliação é responsável pela 

alocação de recursos e esforços para que sejam alcançados os objetivos 
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organizacionais. Para a gestão de políticas públicas, fornece informações sobre a 

necessidade de continuidade, correção, ou suspensão de determinada política, 

programa ou ação, criada para atingir um objetivo específico. Assim, a avaliação é um 

processo crítico pois a tomada de decisão requer qualidade e agilidade das 

informações (REIS, 2019; CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012; GALVÃO, 

CORRÊA; ALVES, 2011). 

A avaliação na gestão pública, além de orientar a alocação apropriada de 

recursos, a avaliação possibilita promover a responsabilização por decisões e ações 

dos agentes públicos. Em comparação a outras pesquisas, a avaliação possui 

características de atribuição de valor como, justiça social, eficiência, redução de 

custos, equidade, entre tantos outros (RAMOS; SCHABBACH, 2012). Cunha (2018) 

concorda, e acrescenta que a utilização da avaliação de políticas públicas está 

relacionada com a transformação da administração pública, pelo seu interesse em 

assuntos relacionados a efetividade, eficiência, transparência e desempenho da 

gestão pública. Neste sentido, Gertler et al. (2018, p. 4) complementam que “O 

monitoramento e a avaliação estão no cerne da formulação de políticas baseadas em 

evidências.”. 

A avaliação é uma atividade ampla, complexa e de grande importância, e 

seu produto são informações sobre a realidade do objeto do estudo. No entanto, não 

se trata de uma ação isolada ou autossuficiente, e que não pode se converter num fim 

em si mesma. Ao contrário, trata de uma das etapas do processo de planejamento, a 

qual fornece a retroalimentação para as ações destinadas ao alcance dos objetivos 

traçados, ou seja, a avaliação é uma atividade de suporte para o aprimoramento do 

objeto avaliado (ANDRIOLA; ARAÚJO 2018b; CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 

2012). Neste sentido, Demo (2010, apud ANDRIOLA e ARAÚJO, 2018b, p. 6) explica 

que: 

 

[...] a avaliação detêm duas funções básicas quais sejam a de diagnóstico e 
a de prognóstico. A função diagnóstica, como o próprio nome sugere diz 
respeito à capacidade de mostrar a realidade da maneira mais fidedigna 
possível, desnudando os problemas e trazendo à tona o que muitas vezes 
não é facilmente identificado. Já a função prognóstica, diz respeito ao 
compromisso de intervir a partir do diagnóstico apresentado. 

 

No contexto da avaliação, Cunha (2018) define os conceitos referente a 

eficácia, eficiência e efetividade. Conforme apresenta, a eficácia que se dá pela 
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apuração do quanto da meta se alcançou num determinado período, sem considerar 

os custos. A eficiência compara os custos com os benefícios ofertados, e a efetividade 

trata da relação estabelecida entre os resultados verificados em comparação aos 

objetivos pretendidos. 

A avaliação pode ter algumas variações, sendo classificada quanto ao tipo, 

quanto ao momento de realização, e quanto ao enfoque. No que se refere aos tipos, 

a literatura trata do tipo de vínculo do avaliador em relação ao objeto avaliado, 

podendo tratar de uma avaliação externa, avaliação interna, avaliação mista. Ao tratar 

do momento, a avaliação pode ser classificada como ex-ante ou ex-post. Já em 

relação ao enfoque a avaliação pode ser classificada em avaliação de processos ou 

avaliação de impactos e resultados(CUNHA, 2018). A avaliação pode variar ainda 

conforme sua natureza, podendo ser formativa ou somativa (RAMOS; SCHABBACH, 

2012). 

A avaliação externa é realizada por pessoas, geralmente uma equipe de 

especialistas no assunto, de fora da instituição responsável pelo programa. Entre as 

vantagens de se avaliar por uma equipe externa estão a isenção e objetividade dos 

avaliadores, visto que não estão diretamente ligados com o processo. Além disso, 

como uma das características da avaliação externa trata da sua operacionalização ser 

realizada por equipe de especialistas no assunto, é passível de se comparar a 

realidade constatada com resultados anteriores de avaliações de mesma natureza. 

Dentre as desvantagens da avaliação externa destacam-se a dificuldade de obtenção 

de informações integrais e resistência dos avaliados (CUNHA, 2018; RAMOS; 

SCHABBACH, 2012). 

A avaliação interna, também chamada de autoavaliação é realizada por 

uma equipe composta por pessoas que compõe a instituição responsável pelo 

programa. Ao invés de uma equipe de especialistas no assunto, a avaliação ocorre a 

partir da percepção de pessoas envolvidas diretamente no projeto. Dentre as 

vantagens destacam-se a tendência de inexistir a resistência natural a um avaliador 

externo, bem como o processo de aprendizagem organizacional oriundo da 

possibilidade de reflexão e compreensão sobre a atividade realizada. No que se refere 

às desvantagens, a avaliação interna tende a reduzir a objetividade, visto que os 

envolvidos no processo de avaliação estão envolvidos no planejamento e execução 

do projeto. Por outro lado, a avaliação interna, se realizada por pessoas alheias ao 
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projeto, tende a encontrar as mesmas dificuldades e pontos negativos da avaliação 

externa (CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação mista é realizada por pessoas que atuam e que não atuam na 

instituição responsável pela pesquisa. Este tipo de avaliação apresenta-se como uma 

tentativa de minimizar as desvantagens e potencializar as vantagens das avaliações 

internas e externas (CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação participativa, é geralmente aplicada em projetos de pequeno 

porte. A característica que à difere das demais trata da participação de benificiários 

do programa nas etapas de planejamento, programação, execução e avaliação. Neste 

caso, a informação que se quer obter é a percepção dos participantes no decorrer do 

processo (CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação formativa recebe essa classificação quando seu propósito está 

relacionado com a formação baseada em um projeto. Tem como finalidade a análise 

e produção de informações no processo de implementação do projeto, com o fito de 

gerar informações sobre possíveis correções e melhoramentos (CUNHA, 2018; 

RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação somativa é realizada para análise e produção de informações 

sobre as etapas anteriores de um projeto ou programa em andamento. O diagnostico 

se refere ao alcance das metas previstas e julgar seu valor geral, sendo, portanto, 

parte do monitoramento do programa. É um processo amplo que compreende 

relações entre processos, resultados e impactos, e pode utilizar de comparações entre 

diferentes programas/projetos (CUNHA, 2006 apud RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação ex-ante é realizada antes do início do programa visando dar 

suporte à decisão de implementar ou não determinada proposta. É um tipo de 

pesquisa voltada para o diagnóstico de necessidades, factibilidade, custos e outros 

elementos relativos à viabilidade do programa ou projeto, para posterior alocação dos 

recursos (CUNHA, 2006 apud, RAMOS; SCHABBACH, 2012). Já a pesquisa ex-ante 

tem a finalidade de verificar se a proposta de política atende a um problema bem 

delimitado, pertinente, e possível de ser alcançado(IPEA, 2018a). Assim, seu 

fundamento é orientar a tomada de decisão para que se escolha a alternativa mais 

efetiva, eficaz e eficiente. Suas etapas são: 

 
i) diagnóstico do problema; 
ii) caracterização da política: objetivos, ações, público-alvo e resultados 
esperados; 
iii) desenho da política; 
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iv) estratégia de construção de confiabilidade e credibilidade; 
v) estratégia de implementação; 
vi) estratégias de monitoramento, de avaliação e de controle; 
vii) análise de custo-benefício; e 
viii) impacto orçamentário e financeiro. (IPEA, 2018a, p. 11). 

 

Já a avaliação ex-post é realizada durante ou ao término do programa. 

Quando da sua realização durante a execução do projeto, os resultados da pesquisa 

servem de base para a tomada de decisão sobre sua continuidade. Se constatado um 

nível de sucesso satisfatório avalia-se se o plano original será mantido ou se há 

necessidade de adequações de objetivos, e/ou dos meios para atingi-los. Quando 

realizada após a conclusão a verificação trata sobre pertinência de uso futuro daquele 

tipo de projeto ou programa. Em comparação à avaliação ex-ante a avaliação ex-posts 

e mostra mais desenvolvida metodologicamente e tem tido maior aplicação (CUNHA, 

2006 APUD, RAMOS; SCHABBACH, 2012). Portanto, a avaliação ex post, ao gerar 

informações relevantes sobre as necessidades de melhoria e sobre a melhor alocação 

dos recursos mostra-se um instrumento relevante para a tomada de decisões ao longo 

da execução da política(IPEA, 2018b). 

A Avaliação de Processos trata da gestão do projeto durante sua execução. 

Sua finalidade é identificar contínua e periodicamente dificuldades para se atingir os 

objetivos estipulados no plano de trabalho, se o público-alvo está sedo atingido, ou 

seja, se as estratégias pensadas e já iniciadas estão trazendo os resultados 

esperados (CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012). 

A avaliação de resultados busca verificar a capacidade do programa em 

alcançar seus objetivos, e quais foram seus efeitos e consequências. Busca também, 

identificar se a realidade que gerou o programa sofreu transformações. Em outras 

palavras, avalia de o programa funcionou ou não (CUNHA, 2018; RAMOS; 

SCHABBACH, 2012). 

Já avaliação de impactos, a qual geralmente é tratada como uma etapa 

decorrente da avaliação de resultados verifica se a alteração constatada na realidade 

que sofreu intervenção é decorrente do processo intervencionista, ou seja, se existe 

nexo causal entre os resultados do projeto e a alteração da situação-problema 

(CUNHA, 2018; RAMOS; SCHABBACH, 2012). Para Gertler (et al., 2018), a avaliação 

de impacto tem como principal característica estabelecer relação de causa e efeito, 

ou seja, identificar quais são as mudanças diretamente atribuíveis ao projeto, 

programa ou política em questão. Contribuem ainda na discussão ao esclarecer que 
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a avaliação de impacto pode ocorrer em momentos diferentes, do decorrer da 

elaboração do projeto, ou após sua conclusão, sendo classificadas como prospectiva 

e retrospectiva, respectivamente. A avaliação de impacto depende de dados da linha 

de base, a qual se divide em: a) grupo de tratamento, que receberá a intervenção; e 

b) grupo de comparação, que não receberá a intervenção. A composição dos dois 

grupos precisa ser a mais homogênea possível para que a comparação possa retratar 

adequadamente as diferenças causadas pela intervenção.  

A avaliação de impacto prospectiva tende a produzir resultados mais 

robustos e confiáveis. O principal motivo para tal trata da possibilidade de realizar a 

coleta das informações que compõe a linha de base antes do início do programa, 

permitindo a definição de medidas de êxito do programa, e permitindo que se escolha 

os instrumentos válidos para o processo de avaliação. Em outras palavras, a avaliação 

de impacto prospectiva pode revelar a melhor forma de avaliar o nexo causal do 

programa. Já a avaliação de impacto retrospectiva é limitada em relação a 

prospectiva. Essa característica se dá pela necessidade de se utilizar as informações 

disponíveis de programas findados, e em muitos casos os programas não coletam os 

dados da linha de base, tornando limitada a obtenção de um resultado 

metodologicamente confiável (GERTLER, et al., 2018). 

A avaliação, é, portanto, uma metodologia que busca obter informações 

sobre determinada realidade, com o fito de fornecer subsídio para os gestores na 

tomada de decisão a respeito das atividades realizadas para o alcance de um objetivo 

determinado, e melhoria de seu desempenho. Sua aplicação é adequada para 

instituições pública e privadas, bem como para governos e políticas públicas, sendo 

necessário que sejam adequadas ao escopo do que se está mensurando. 

No que se refere às IES brasileiras, a avaliação de desempenho ocorre em 

duas esferas. A primeira trata da avaliação enquanto atividade regulatória realizada 

por órgãos fiscalizadores, visto que a avaliação do ensino superior no Brasil é alvo de 

uma política pública. A segunda, corresponde a avaliação realizada para 

acompanhamento do planejamento estratégico de cada instituição. Assim, torna-se 

necessário conhecer o processo de avaliação das IES brasileiras, os quais serão 

abordados a seguir. 
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2.3 Avaliação de desempenho em IES brasileiras  

 

A avaliação trata de um processo de valorar atividades executadas, e seu 

resultado pode auxiliar na tomada de decisão visando a melhoria de desempenho. No 

âmbito as IES, a melhoria de desempenho, traduzida no nível de qualidade, é objeto 

de atenção tanto das instituições, quanto do Estado. Para as IES, é necessário 

monitorar a qualidade, permitindo que através de padrões mensuráveis por 

indicadores de desempenho se estabeleça um diagnóstico situacional e metas para o 

futuro. Já para o Estado, enquanto ente regulador da educação superior, a avaliação 

permite a geração de informações necessárias para o planejamento de ações que 

reflitam aumento na qualidade do ensino superior (MOLOZZI, 2015; ZANIN, 2014). 

No Brasil, a avaliação da educação superior é realizada com base no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Instituída através da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o SINAES mensura o desempenho de 

instituições, dos cursos, e dos estudantes (BRASIL, 2004). Para isso, são utilizadas a 

Avaliação Institucional, a Avaliação dos Cursos de Graduação, e o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Estas três dimensões constituem o tripé 

avaliativo que revela a qualidade das IES brasileiras, bem como dos cursos de 

graduação (INEP, 2019b). 

 

2.3.1 Avaliação Institucional 

 

A Avaliação Institucional é subdividida em duas etapas distintas: 

Autoavaliação Institucional; e Avaliação Externa in loco (BRASIL, 2004). O processo 

contempla tanto o desempenho acadêmico quanto a gestão das IES. Sobre o aspecto 

da importância, Andriola e Araújo (2016) contribuem ao expor que a avaliação 

institucional rompe a ideia de que as IES sejam avaliadas exclusivamente pelo 

rendimento acadêmico do corpo discente, tornando evidente as necessidades das 

instituições para que se aprimorarem. 

A Autoavaliação Institucional, é realizada para que a comunidade 

acadêmica possa avaliar o desempenho da instituição a qual faz parte, constituindo-

se como a fase de avaliação interna. Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) constituída em cada IES, têm suas ações orientadas nas diretrizes 

estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira (INEP) e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) (ERASMO, DUARTE, et al., 2018). A autoavaliação institucional engloba 

dez dimensões, conforme elencado no artigo 3º da Lei 10.861/2004: 

 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades; 
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 
IV – a comunicação com a sociedade; 
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho; 
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 
universitária nos processos decisórios; 
VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação; 
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da auto avaliação institucional; 
IX – políticas de atendimento aos estudantes; 
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior(BRASIL, 
2004, p. 1). 

 

Visando facilitar o desenvolvimento dos relatórios, bem como a coerência 

e continuidade na análise dos dados, as dimensões do processo de autoavaliação 

institucional foram agrupadas em cinco eixos, conforme explicitado por Andriola e 

Araújo (2016, p. 518): 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: dimensão 8; 
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: dimensões 1 e 3; 
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: dimensões 2, 4 e 9; 
Eixo 4 – Políticas de Gestão: dimensões 5, 6 e 10; 
Eixo 5 – Infraestrutura Física: dimensão 7. 

 

O processo de autoavaliação institucional assume grande importância por 

ter condições de avaliar a realidade correspondente a um lapso temporal através de 

sujeitos envolvidos com a realidade institucional. Tal condição impede que o 

diagnóstico seja demasiadamente influenciado por situações fortuitas e episódicas, e 

que seja realizado por indivíduos aleatórios ao cotidiano da instituição. Aliada à 

avaliação externa, a autoavaliação institucional garante o aspecto formativo ao 
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SINAES (FIGUEIREDO 2015; LACERDA, 2015), ou seja, gera informações para o 

aprimoramento institucional. Ademais, a autoavaliação, enquanto processo contínuo 

e permanente, assume importante papel para que exista uma cultura interna de 

avaliação nas IES, possibilitando o desenvolvimento pessoal e institucional através do 

processo de reflexão e autoconsciência dos membros da comunidade acadêmica 

(ARAÚJO, 2013). 

A Avaliação Externa in loco é realizada por uma comissão de especialistas 

designada pelo Instituto Nacional INEP/MEC quando se trata de uma IFES, e 

designada pelos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) quando se trata de uma 

instituição estadual. A Comissão de Avaliação Externa é responsável por realizar 

diagnóstico das mesmas dimensões observadas na autoavaliação. Sua finalidade é 

“[...] comparar os objetivos, resultados e dificuldades declarados pela instituição em 

sua autoavaliação e o que os avaliadores externos observarem acerca da realidade 

institucional (BRASIL, 2007, p. 1)”. Peixoto (2011), pondera que os agentes internos 

de uma IES são suscetíveis a apreciação acrítica da instituição, bem como aos 

interesses corporativos e, portanto, na avaliação externa é possível que eventuais 

erros de percepção produzidos pela autoavaliação sejam corrigidos. 

A avaliação institucional, seja ela interna ou externa, tem sua importância 

reconhecida. No entanto, essa condição não impede que sejam encontradas 

dificuldades quando da sua operacionalização, destacando-se entre elas o 

individualismo dos profissionais, a repetição rotineira das práticas, o tempo necessário 

para avaliar adequadamente uma IES, desmotivação dos protagonistas e o 

desconhecimento e a desinformação sobre a atividade avaliativa na estrutura 

organizacional das IES (ANDRIOLA; ARAÚJO, 2016). 

 

2.3.2 Avaliação dos Cursos de Graduação 

 

A Avaliação dos Cursos de Graduação, coordenada pelo INEP, é a parte 

integrante do SINAES que trata diretamente do processo regulatório. O processo é 

realizado através de uma comissão avaliadora composta por especialistas da área do 

curso a ser avaliado. O resultado da avaliação é retratado num conjunto de 

indicadores de desempenho de cinco níveis, sendo o conceito 1 o que expressa menor 

valor, e o conceito 5 maior valor. A Avaliação dos Cursos de Graduação ocorre para 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos.  



 

39 

O processo de Autorização ocorre quando da solicitação por parte de uma 

IES para que seja criado um curso de graduação. São objetos da avaliação a 

organização didático-pedagógica, o corpo docente, o corpo técnico, e as instalações 

físicas. O Reconhecimento ocorre quando a primeira turma do curso autorizado entra 

na segunda metade do curso. Nesta etapa é verificado se o projeto apresentado 

quando da solicitação de autorização está sendo cumprido. Além da organização 

didático-pedagógica, do corpo docente, corpo técnico, e das instalações físicas, esta 

etapa inclui o corpo discente. Já a Renovação de Reconhecimento é realizada a cada 

três anos de acordo com o ciclo do SINAES. Este processo utiliza-se do Conceito 

Preliminar do Curso (CPC), que trata de um indicador de desempenho que indica a 

qualidade do curso. O CPC é calculado com base no desempenho dos estudantes, 

qualidade da formação oferecida pelo curso, corpo docente, e sobre as condições do 

ensino ofertado pela instituição sob a percepção dos estudantes (INEP, 2019a; INEP, 

2015). A esse respeito, Zanin (2014, p. 58) explica que “O propósito do CPC é agrupar 

diferentes medidas da qualidade do curso, entendidas como imperfeitas na 

contribuição do curso para a formação dos estudantes, em uma única medida com 

menor erro.”. 

Os cursos que obtiverem CPC 1 ou 2, bem como os cursos que não 

participam do ENADE, tem o processo de renovação de reconhecimento realizado 

mediante visita in loco. Cursos com CPC 3 e 4 recebem a visita da comissão de 

avaliação externa caso solicitem, já os cursos com conceito 5 têm suas portarias de 

reconhecimento geradas automaticamente (INEP, 2019a; INEP, 2015; ZANIN, 2014; 

POLIDORI, et al., 2011). A Avaliação dos Cursos de Graduação tem, portanto, duplo 

papel. Para as IES representa a regulação. Para o Estado e sociedade apresenta as 

informações sobre a qualidade dos cursos. Assim, além uma ferramenta de 

transparência, serve para elevar a qualidade dos cursos. 

Contudo, cabe ressaltar que existem diferenças de procedimentos de 

acordo com o status da IES. O processo descrito acima reflete a realidade de 

faculdade. Centros Universitários e Universidades têm autonomia para abertura de 

cursos sem a autorização do MEC ou CEE, sendo necessário apenas que o 

reconhecimento seja realizado pelo Conselho Nacional de Educação, para as federais 

e particulares, e pelos CEE para as IES estaduais. 
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2.3.3 Avaliação de desempenho dos estudantes 

 

A dimensão do SINAES que mensura o desempenho dos alunos dos 

cursos de graduação é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

A prova avalia o rendimento dos concluintes em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nos currículos de cada curso. Verifica ainda o desenvolvimento de 

competências e habilidades relacionadas à formação geral e profissional, bem como 

o nível de atualização dos alunos no contexto nacional e mundial. Para isso, a 

inscrição dos ingressantes e concluintes habilitados é obrigatória. A aplicação do teste 

é realizada com base no Ciclo Avaliativo do ENADE, o qual determina as áreas de 

avaliação e os respectivos cursos, as quais são classificadas com base na tabela de 

áreas de conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) (INEP, 2019b).  

Com base nos instrumentos do SINAES a presentados, entende-se que o 

Estado, além de cumprir a etapa regulatória, a qual se traduz na garantia de um nível 

mínimo de qualidade, obtêm as informações necessárias para que sejam tomadas as 

decisões sobre ações e investimento para elevar a qualidade do ensino superior no 

país. Por tanto, como o próprio nome do sistema indica, o SINAES avalia o ensino 

superior. Com base nos resultados apurados, cabe a cada IES, em consonância com 

sua identidade organizacional, em especial sua missão, formular seu planejamento 

para atingir seus objetivos próprios, bem como atender os requisitos avaliativos. No 

processo de implementação do planejamento, a avaliação permite aos gestores 

monitorar os níveis de desempenho organizacional. Neste sentido, os indicadores de 

desempenho se mostram ferramentas objetivas para acompanhar o nível de sucesso 

que se tem atingido, sendo, portanto, uma ferramenta de avaliação, que podem ser 

utilizados em todas as dimensões organizacionais. 

 

2.4 Atividades componentes de uma IES 

 

As IES são organizações que disseminam e promovem a construção do 

saber através do ensino, da pesquisa e da extensão, os quais juntos formam o 

chamado tripé fundamental das universidades (MOITA; ANDRADE, 2009). De forma 

sintética pode-se dizer que o ensino é o processo em que se transmite o conhecimento 

acumulado, visando à formação. Por sua vez, a pesquisa trata do processo de 
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construção do conhecimento, incluindo a criação de novos saberes, bem como o 

aperfeiçoamento e validação de conhecimentos existentes. Já a extensão é a forma 

de transmitir o conhecimento produzido por meio da integração da sociedade com a 

universidade (ARAÚJO, 2013). Severino (2013) afirma que o ensino superior visa três 

objetivos: (i) formação de profissionais através do processo de ensino/aprendizagem 

de habilidades e competências técnicas; (ii) formação de cientistas através da 

utilização de metodologia e conhecimento; (iii) formação de cidadãos conscientes da 

sua existência histórica, pessoal e social. Assim, as IES não devem ser encaradas 

como apenas uma escola de um nível mais alto de conhecimento. 

O ensino, no nível de graduação, é a porta de entrada da vida acadêmica, 

e a pós-graduação serve de base para o desenvolvimento das pesquisas. Através de 

recursos de infraestrutura e docentes especializados, é realizada a formação dos 

futuros profissionais. Para isso, são necessárias as salas de aula, os laboratórios de 

acordo com a especialidade, bibliotecas, auditórios, anfiteatros e seus respectivos 

insumos. 

A pesquisa trata do processo investigativo, metodologicamente estruturado 

que gera novos conhecimentos, seja através de uma abordagem inovadora, ou 

replicando experimentos existentes em uma realidade diferente da original. Sua 

realização se dá principalmente nos trabalhos de conclusão de curso e nos projetos 

de pesquisa, os quais são coordenados por pesquisadores, na sua grande maioria 

docentes, realizam experimentos das mais variadas formas. Em se tratando dos 

trabalhos de conclusão de curso a pesquisa apresenta resultados significativos, 

principalmente nos cursos de mestrado e doutorado, os quais correspondem à pós-

graduação. Por conseguinte, Severino (2007) afirma que, a pesquisa científica ocorre 

de fato na pós-graduação, visto que a pesquisa é seu objetivo prioritário sendo, 

portanto, a pós-graduação o local institucional da pesquisa. O investimento necessário 

para sua viabilização se mostra diferente dos investimentos da graduação. Além do 

mesmo tipo de infraestrutura necessária para a graduação, em menor escala, visto 

que o número de vagas ofertadas na pós-graduação é sensivelmente menor, é 

necessária a oferta de bolsas, as quais são importantes para a manutenção dos 

pesquisadores. Além disso, é necessário que os profissionais que conduzem este 

processo sejam simultaneamente docentes e pesquisadores (SEVERINO, 2007). 

A extensão trata do processo que articula o ensino e a pesquisa, e ao 

mesmo tempo cria vínculo com a sociedade, ao passo que transmite a ela os saberes 
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produzidos. A extensão tem um papel importante, pois além de trazer retorno direto 

para a sociedade, sua aplicação pode servir de fonte reveladora de demandas para a 

pesquisa. A utilização da extensão na prospecção de demandas por estudos se 

mostra importante, visto que boa parte do conhecimento produzido no ambiente 

universitário ainda se mostra desligado das necessidades cotidianas da população 

(SEVERINO, 2013; MOITA; ANDRADE, 2009). A extensão, portanto, necessita de 

investimentos diferentes dos alocados para o ensino e para a pesquisa e pós-

graduação. As ações de extensão, as quais geralmente são cursos, oficinas, 

palestras, apresentações e demais atividades relacionadas, são realizadas dentro e 

fora do espaço físico da universidade, necessitando assim dos mais variados recursos 

e insumos, como por exemplo, equipamentos audiovisuais, materiais para as oficinas, 

locação de tendas ou espaço físico, entre outros. Seu financiamento pode ocorrer 

através de recursos próprios ou de fontes externas, como por exemplo, editais dos 

órgãos de fomento. 

A Gestão é a quarta grande dimensão que compõe uma universidade. 

Enquanto o ensino, a pesquisa e pós-graduação, e a extensão são as atividades 

finalísticas das universidades, a gestão corresponde às atividades meio, ou seja, a 

gestão é toda a atividade de suporte necessária para a viabilização das atividades 

finalísticas. Neste sentido, Dias Sobrinho (2009 apud Boynard e Nogueira 2015,) 

aponta que o ensino, a pesquisa, a extensão, a administração e a infraestrutura são 

meios necessários para a realização da função principal das universidades. Logo, à 

gestão compete direcionar os recursos humanos, patrimoniais, tecnológicos e 

financeiros disponíveis para que seja possível a oferta da educação superior, 

atendendo a legislação e atingindo os objetivos estabelecidos no seu planejamento. 

Considerando a afirmação de Cruz(2019) e Andrade(2016)de que o 

planejamento estratégico é responsabilidade dos principais dirigentes, compreende-

se que nas IES, o planejamento estratégico compete ao Reitor, Vice-Reitor e Pró-

Reitores, tanto a condução do processo, como sua implementação. Neste contexto, a 

avaliação se mostra uma importante etapa do processo de gestão, visto que a tomada 

de decisão para a alocação dos recursos e esforços para o cumprimento de metas e 

alcance de objetivos necessita de informações de qualidade. Para a finalidade da 

avaliação, os indicadores de desempenho permitem que a mensuração seja realizada 

de forma objetiva, sendo, portanto, de grande importância conforme afirmado por Reis 

(2019, p. 42) 
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No processo de controle e avaliação do planejamento estratégico a utilização 
de indicadores de desempenho se apresenta como uma peça chave de 
medição de resultados para auxiliar o controle e a avaliação do planejamento 
estratégico, contribuindo para melhorar o desempenho das organizações. 

 

Dada a importância dos indicadores de desempenho no processo de 

avaliação e controle do planejamento estratégico, o tema é tratado a seguir.   
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3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A definição do que são os indicadores de desempenho pode apresentar 

algumas variações. Indicadores são parâmetros para medir ou revelar aspectos de 

uma determinada realidade a partir da relação entre variáveis. Possuem como 

funcionalidade o estabelecimento de parâmetros para avaliação, e geram informações 

que auxiliam na tomada de decisão (BOYNARD; NOGUEIRA, 2015; MINAYO, 2009). 

Já o conceito de desempenho trata da relação entre os esforços empreendidos e os 

resultados propostos. Assim, a mensuração do desempenho trata de verificar a 

capacidade de alinhamento de esforços para o alcance dos resultados propostos, 

levando em conta a presunção de que não pode haver resultado sem alinhamento de 

esforços, e que esforços desalinhados resultam em desempenho apenas por acaso 

(BRASIL, 2009a). Assim, para o entendimento do conceito de indicador de 

desempenho, pode-se considerar a definição apresentada por Bittencourt (2004, p. 

50): 

 

Indicadores de desempenho, portanto, são aproximações à realidade 
multidimensional da gestão, fornecendo uma boa visão acerca do resultado 
que se deseja medir, desde que, sempre, recebam dos seus usuários uma 
interpretação compatível com o contexto em que estão inseridos. 

 

Bittencourt (2004) ressalta que existe diferença entre medição de 

desempenho e uso de indicadores de desempenho. Segundo o autor, enquanto a 

medição de desempenho tem característica unidimensional, o uso de indicadores se 

caracteriza por ser mais complexo utilizando de múltiplas dimensões. 

Trzesniak (2014) aponta que, quanto menor for a subjetividade, e mais 

aperfeiçoado for o processo de mensuração, mais confiável será seu resultado, 

tornando o indicador uma medida perfeitamente adequada. Indicadores de 

desempenho são, por tanto, ferramentas metodológicas concebidas para mensurar a 

capacidade de uma organização em alinhar seus esforços para alcançar objetivos 

determinados. Isso implica dizer que os indicadores de desempenho são utilizados no 

processo de avaliação, etapa integrante do planejamento estratégico. 

Indicadores de desempenho devem estar diretamente relacionados com a 

orientação estratégica da instituição. A partir da missão são identificados os objetivos 

estratégicos, os quais tornam claros os produtos e subprodutos gerados pela 
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organização. Com base nos produtos e subprodutos são definidos os indicadores de 

desempenho e formuladas as metas a serem alcançadas (BRASIL, 2009b; 

BITTENCOURT, 2004). Neste sentido, os indicadores quantitativos são importantes 

instrumentos para a definição de valores de referência, tanto internos, quanto 

externos, ambos relacionados às metas. Os valores de referência internos se referem 

ao progresso da organização no alcance de suas metas definidas. Já os valores de 

referência externos se referem a padrões de excelência, geralmente definidos por 

órgãos reguladores (TRZESNIAK, 2014). 

Os indicadores de desempenho, sendo aproximações à realidade 

multidimensional da gestão, necessitam de interpretação compatível com o contexto 

em que estão inseridos. Assim, somente passam a ter significado quando comparados 

aos valores de referência num processo de avaliação de desempenho 

(BITTENCOURT, 2004). Em virtude disso, entende-se que o resultado obtido através 

de um indicador de desempenho poderá ser interpretado tendo em mãos uma série 

histórica, resultados de outras organizações do mesmo segmento de mercado, ou 

valor determinado por órgão regulatório. 

Ainda sob a perspectiva da gestão, Tachizawa (2009, apud BOYNARD; 

NOGUEIRA 2015) informa que o estabelecimento de objetivos e métricas 

relacionadas são determinantes para a eficácia de uma IES, visto que se utilizam de 

informações quantitativas para a tomada de decisão. Sobre ouso de indicadores na 

área da educação, Andriola e Araújo (2016, p. 522) contribuem ao afirmar que “No 

campo educacional, um indicador é um artifício que proporciona informação relevante 

acerca de aspectos significativos da realidade.” Tendo definido o conjunto de 

indicadores adequados para mensurar o desempenho desejado, seguem as etapas 

de mensuração do desempenho, as quais ocorrem com a coleta de dados e o cálculo 

do indicador. Por fim é realizada a conversão do valor obtido em uma nota relacionada 

ao ciclo de monitoramento e avaliação (ERASMO et al, 2018). Assim, o processo de 

mensuração de desempenho através do uso de indicadores de desempenho resulta 

na obtenção de um valor medido, o qual será comparado com o valor desejado, que 

por sua vez corresponde à meta (BITTENCOURT, 2004). 

No entanto, o êxito no uso de indicadores de desempenho depende de 

alguns fatores relacionados ao seu processo de concepção.  
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3.1 Formulação de indicadores de desempenho 

 

A concepção dos indicadores é uma fase crítica, visto que é necessário um 

extenso trabalho de análise de fatores e cumprimento de etapas para que o resultado 

deste processo seja um conjunto de indicadores bastante robustos, confiáveis e que 

represente de fato o objeto avaliado. Considerando que o objeto desta pesquisa trata 

de uma universidade pública, buscou-se verificar a existência de algum instrumento 

oficial que pudesse colaborar com o entendimento da fase conceitual dos indicadores 

de desempenho. 

O resultado da pesquisa bibliográfica revelou a existência de documentos 

publicados pelo Governo Federal Brasileiro, bem como do Estado de Mato Grosso, 

voltados para orientar os órgãos públicos no uso de indicadores de desempenho. 

Estas publicações foram utilizadas como embasamento principal desta etapa da 

construção do referencial teórico referente a construção de indicadores. 

Ao consultar publicações como Guia Referencial Para Medição de 

Desempenho e Manual para Construção de Indicadores (BRASIL, 2009a), Indicadores 

de Programas: Guia Metodológico (BRASIL, 2010), Indicadores – Orientações 

Básicas Aplicadas à Gestão Pública (BRASIL, 2012), e Guia Metodológico para 

Elaboração de Indicadores (MATO GROSSO, 2019) foi possível identificar quais as 

etapas e conceitos mais sensíveis a serem observadas para propor a criação de um 

conjunto de indicadores. Neste sentido, foram apresentadas dez etapas para a criação 

e uso de um indicador as quais podem ser conferidas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fases da construção de indicadores de desempenho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2009a). 
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3.1.1 Identificação do nível, objetos e dimensão de mensuração 

 

O primeiro passo para criação de um indicador é a definição de qual nível 

será objeto da avaliação. Um indicador, ou conjunto de indicadores, pode ser criado 

para avaliar um governo ou gestão, uma política pública, uma organização, ou uma 

unidade organizacional. Definido o nível a ser mensurado é necessário estabelecer 

quais são os objetos a serem mensurados.  

A definição dos objetos a serem mensurados se dá a partir da identificação 

dos produtos essenciais (produtos-chave) para o cumprimento da missão da 

organização (BRASIL, 2009a; BITTENCOURT, 2004). Neste contexto, Bittencourt 

(2004, p. 55) define produto como “[...] um bem, um serviço ou uma condição 

resultante de atividade(s) de uma organização ou de um indivíduo.”. O autor ainda 

ressalta que estes produtos-chave são o ponto de partida para se conceber os 

indicadores de desempenho. O mapeamento dos produtos trata de um processo 

sistêmico, conforme explicitado na Figura 2. 

 

 

Figura 1: Representação do processo sistêmico de mapeamento de produtos 

 

 

 

 

O segundo passo trata do estabelecimento dos indicadores. 

 

 

Neste sentido, faz-se necessário tornar clara as qualidades desejáveis para 

que um indicador possa ser validado.  

 

3.5.1 Qualidades desejáveis de indicadores de desempenho 

Fonte:(BRASIL, 2009a, p. 45). 

 

O processo chamado de mapeamento de processo por Bittencourt (2004) 

e de desenho da cadeia de valor por Brasil (2009a), segundo os autores, além de 

Figura 2 - Representação do processo sistêmico do mapeamento de produtos 
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auxiliar na identificação dos elementos a serem avaliados, ajuda a identificar o público 

de interesse do produto. A definição dos produtos a serem mensurados deve ser 

realizada na forma de objetivos e prioridades estratégicas, garantindo assim que os 

indicadores sejam coerentes e reflitam o desempenho da organização em relação aos 

objetivos estabelecidos no planejamento (MATO GROSSO, 2019; BRASIL, 2009a). 

Por último, é necessário definir qual a dimensão de desempenho é 

importante e adequada a cada objeto. Segundo Brasil (2009a) as dimensões do 

desempenho são: 

a) Efetividade: Trata da relação entre os resultados alcançados e objetivos 

estabelecidos, e tem relação com o cumprimento da missão da 

instituição; 

b) Eficácia: Trata do grau de alcance das metas estabelecidas para 

determinado período, sem levar em consideração os custos; 

c) Eficiência: Se dá pela relação entre os resultados obtidos e os custos 

envolvidos num processo em determinado período; 

d) Execução: Refere-se à realização das ações conforme foram 

estabelecidos; 

e) Excelência: Trata da conformidade com critérios e padrões de qualidade 

na realização das atividades, e; 

f) Economicidade: Se observa através da minimização dos custos dos de 

uma operação, sem que o padrão de qualidade exigido pelo 

demandante seja comprometido. 

Bittencourt (2004) afirma que a observância às dimensões do desempenho 

permite que o conjunto de indicadores escolhido seja capaz de tratar todos os pontos 

importantes referentes ao objeto a ser avaliado. A respeito desta afirmação, o autor 

explica: 

 
[...] de nada adiantaria analisar a economicidade dos custos de uma 
organização – que não consiga produzir os serviços para os quais foi criada– 
baixas eficiência e eficácia – nem resulte em qualquer impacto positivo na 
sociedade – baixa efetividade. (BITTENCOURT, 2004, p. 54). 

 

Tendo sido definidos o nível, objetos e dimensão de mensuração, inicia-se 

o processo de estabelecimento dos indicadores, respeitando seus componentes 

básicos e características desejáveis. 
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3.1.2 Estabelecimento de indicadores 

 

A criação de um indicador de desempenho depende de alguns parâmetros. 

Conforme descrito por Brasil (2009a, p. 47) um indicador de desempenho é composto 

por cinco componentes básicos: 

 

 Medida: grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as 
características, resultados e consequências dos produtos, processos ou 
sistemas; 
 Fórmula: padrão matemático que expressa à forma de realização do 
cálculo; 
 Índice (número): valor de um indicador em determinado momento; 
 Padrão de comparação: índice arbitrário e aceitável para uma 
avaliação comparativa de padrão de cumprimento; e 
 Meta: índice (número) orientado por um indicador em relação a um 
padrão de comparação a ser alcançado durante certo período. 

 

Conforme observado na descrição, os componentes citados permitem que 

o resultado da mensuração do indicador tenha algum significado dentro do contexto 

proposto. Neste sentido, Bittencourt (2004) enfatiza que o estabelecimento de um 

indicador requer a observância de alguns critérios. Brasil (2012) apresenta os critérios 

centrais para um indicador, os quais são divididos em propriedades essenciais e 

complementares. 

As propriedades essenciais são as que qualquer indicador deve apresentar, 

as quais são: 

a) utilidade: capacidade de dar suporte ao processo decisório nos níveis 

estratégico, tático e operacional, e, por tanto, deve basear-se nas 

necessidades dos decisores; 

b) validade: capacidade de representar a realidade que se deseja 

mensurar ou modificar; 

c) confiabilidade: deve ser confiável em termos metodológicos, com fontes 

de dados e processamento reconhecidos e transparentes; 

d) disponibilidade: os dados necessários para cálculo do indicador devem 

ser de fácil obtenção. 

Já as propriedades complementares, embora muito importantes, são 

passiveis de uma análise trade-off, ou seja, dependendo das particularidades da 

situação ou objeto a ser mensurado é possível que a escolha de uma propriedade 

tenha como consequência a exclusão de outra (Brasil, 2012). Existe a possibilidade 
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ainda deque alguma propriedade não possa ser observada. As propriedades 

complementares são: 

a) simplicidade: o indicador deve ser de fácil obtenção, cálculo e 

comunicação, assim, o indicador deve ser simples o suficiente para que 

todos os públicos de interesse sejam capazes de compreender seu 

significado; 

b) clareza: indicadores podem ser resultado da relação de duas variáveis 

básicas, ou envolver muitas variáveis tornando o um indicador 

complexo. Em ambos os casos o indicador deve ser claro e estar 

adequadamente documentado; 

c) sensibilidade: capacidade de refletir tempestivamente alterações no 

ocorridas no ambiente ou objeto estudado; 

d) economicidade: o indicador deve ser factível e economicamente viável; 

e) estabilidade: capacidade de estabelecimento de comparações dos 

resultados em séries históricas com o mínimo de interferência causadas 

pelas variáveis; 

f) mensurabilidade: capacidade de ser mensurado sempre que 

necessário; 

g) auditabilidade: capacidade de verificação da obtenção, tratamento, 

formação, difusão e interpretação das informações, e; 

h) desagregabilidade: capacidade de representação regionalizada de 

grupos demográficos. 

Observa-se a existência de uma grande variação de propriedades citadas 

por Mato Grosso (2019), Uchoa (2013), Brasil (2012),Brasil (2010), e Brasil (2009a). 

As variações tratam de nomenclaturas ou existência de propriedades. Quando 

relacionados a nomenclatura observa-se que, embora a terminologia e os conceitos 

apresentados sejam diferentes, em síntese expressam a mesma ideia ou finalidade. 

Quanto a variação da existência, observou-se que de acordo com a dimensão 

(governo, política pública, instituição) avaliada podem ser necessários determinados 

critérios específicos que não se aplicam a outras dimensões. A título de exemplo, o 

critério da desagregabilidade citado por Brasil (2010) e Brasil (2012) são utilizados 

para indicadores relacionados a avaliação de políticas públicas, ao mesmo não é 

citado por Uchoa (2013) que trabalha na dimensão das instituições. Portanto, assim 
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como os indicadores têm ligação direta com os objetivos, os critérios dos indicadores 

têm relação com o objeto da avaliação. 

Ainda sobre a presença ou ausência de determinados atributos, é 

necessário observar que o critério mais relevante e indispensável é a 

representatividade, tratado por Brasil (2012) como validade. Esta afirmação se baseia 

no fato de que se um indicador proposto não é capaz de representar adequadamente 

o objeto a ser mensurado, a presença dos demais critério se torna irrelevante 

(UCHOA, 2013). 

A utilização de critérios na escolha de indicadores é necessária para que 

um conjunto não seja adotado por conveniência, ou por simples preferência dos 

gestores responsáveis pela sua escolha. No entanto, é comum um indicador proposto 

não apresentar todos os critérios aplicáveis, condição esta que não impede que um 

indicador seja utilizado. É necessário, portanto, que seja realizada uma análise global 

visando definir indicadores minimamente razoáveis (UCHOA, 2013; BRASIL, 2010).  

Assegurada a presença dos critérios, é necessário verificar se o indicador 

proposto atende as necessidades de todos os públicos de interesse, como por 

exemplo, os órgãos de gestão, e órgãos de controle. Os públicos de interesse são 

importantes para o passo seguinte, que trata da validação preliminar dos indicadores. 

 

3.1.3 Validação preliminar de indicadores 

 

A partir da seleção dos indicadores, o passo seguinte trata da sua validação 

junto aos públicos interessados, garantindo que o indicador forneça as informações 

necessárias a todos os stakeholders (BRASIL, 2010; BRASIL, 2009a). A análise de 

validação se dá com base nos critérios apresentados no tópico anterior. O processo 

de validação fornece as informações necessárias para a tomada de decisão sobre a 

implementação, alteração de parâmetros ou exclusão do indicador proposto. Para 

isso, a validação precisa ser realizada por pessoas que possuam percepção, 

objetividade e conhecimento da realidade da organização (UCHOA, 2013; BRASIL, 

2009a). 

A validação preliminar pode revelar situações organizacionais não 

compatíveis com os indicadores propostos, o que pode acarretar a necessidade de 

correções de falhas na execução do projeto/atividade, na impossibilidade de fazer uso 



 

52 

do indicador em uma série histórica de períodos anteriores, entre outras possibilidades 

(BITTENCOURT, 2004). A esse respeito, Mato Grosso (2019, p. 7) complementa que: 

 

[...] o indicador não deve ser adotado somente porque é fácil de ser modelado 
ou medido. Ele deve ser adotado quando retratar com fidelidade a evolução 
dos resultados provenientes das ações empregadas para combater o 
problema. Caso contrário, a despeito da existência de indicadores “fáceis”, os 
problemas continuarão ocultos e o uso desses indicadores imperfeitos, por si 
só, será de pouco ajuda à tomada de decisão. 

 

O exposto reforça a ideia da importância de realizar a validação dos 

indicadores com um grupo de pessoas que tenham pleno conhecimento do assunto, 

especialmente no nível da dimensão (governo, política pública, instituição) a ser 

avaliada. Após a validação, inicia-se a fase de parametrização do indicador. 

 

3.1.4 Parametrização de indicadores 

 

Dentro do contexto tratado, a parametrização de indicadores corresponde 

a construção de fórmulas, estabelecimento de metas e notas.  

A fórmula trata da descrição de como o indicador deve ser calculado. As 

variáveis que a compõe, possibilitam que se tenha clareza sobre as dimensões que 

estão sendo avaliadas. Assim, a fórmula permite que o indicador seja inteligível, 

interpretado de forma uniforme, compatível com a obtenção dos dados, específico 

quanto à interpretação dos resultados, e apto em fornecer informações para o 

processo de tomada de decisão (BRASIL, 2009a). 

Os indicadores podem variar em sua fórmula quanto às unidades de 

medida. Indicadores simples são aqueles representados por um valor numérico 

atribuível a uma variável, ou seja, uma quantificação simples correspondente a um 

determinado período. Indicadores compostos são resultado da relação entre duas ou 

mais variáveis, podendo representar um coeficiente (proporção), percentual, razão 

(índice) ou ainda uma taxa. A forma de cálculo e a unidade de medida permitem 

identificar o comportamento do indicador, podendo variar entre maior-melhor, menor-

melhor ou igual-melhor (BRASIL, 2010; BRASIL, 2009a). 

A segunda etapa da parametrização é o estabelecimento de metas. A meta 

é a representação numérica do que se espera alcançar em um prazo determinado, ou 

seja, cada meta contêm uma finalidade, um valor e um prazo. O estabelecimento de 
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metas deve ser realizado com base em informações referentes ao cenário em que o 

objeto do indicador está inserido, considerar os desempenhos anteriores, equilibrar as 

medidas para que sejam desafiadoras e ao mesmo tempo factíveis (BRASIL, 2009a).  

O estabelecimento de metas realistas pode ser realizado com ajuda de 

pessoas com bom nível de conhecimento da instituição na qual trabalham, pois, sua 

experiência permite levar em consideração fatores internos e externos relacionados 

ao objetivo. Além disso, é válido analisar os valores apurados em uma série histórica, 

caso possível (MATO GROSSO, 2019).Uchoa (2013) acrescenta que as metas de 

cada indicador devem ser interdependentes, pois esta condição contribui na 

percepção de inter-relação entre os diversos objetivos para se atingir os objetivos 

macro. Reis (2019, p. 38) enriquece a discussão ao afirmar que: 

 

As metas devem ser específicas, com termos claros e precisos; devem ser 
mensuráveis numericamente e possíveis de serem coletadas; devem ser 
possíveis de serem alcançadas; devem ser relevantes para a organização e 
devem ter tempo definido para serem alcançadas. 

 

O terceiro componente da parametrização é a definição da nota do 

indicador. A nota deve refletir o esforço no alcance da meta acordada, ou seja, 

representa a relação entre o resultado observado e a meta definida. Os valores das 

notas de cada indicador comumente variam numa escada de 0 (zero) a 10 (dez) de 

acordo com os percentuais do alcance da meta. A adequação da sensibilidade da 

escada atribuída ao indicador tem papel importante para que as interpretações dos 

valores aferidos sejam adequadas a realidade(BRASIL, 2009a). 

Após ter sido estabelecida a parametrização dos indicadores inicia-se a 

definição das responsabilidades. 

 

3.1.5 Definição de responsáveis 

 

Os indicadores de desempenho têm ligação direta com os objetivos 

estratégico e seus respectivos produtos. Assim como no planejamento é necessário 

definir as responsabilidades pela execução de cada plano ou ação, a criação de um 

indicador de desempenho requer que seja estabelecida a responsabilidade pela sua 

apuração e divulgação dos resultados. Nesta etapa é definida a periodicidade da 

mensuração (BRASIL, 2009a).  
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Concluída a fase de definição dos responsáveis por cada indicador, inicia-

se a tomada de decisão relacionada à forma de coleta de dados para alimentação dos 

indicadores. 

 

3.1.6 Geração de sistema de coleta de dados 

 

A definição da forma como será realizada a coleta de dados referentes às 

variáveis que compõe o indicador se mostra uma etapa complexa, uma vez que os 

dados devem ser acessíveis confiáveis e de qualidade. A forma de coletar os dados 

varia de acordo com o tempo e os recursos disponíveis, e de acordo com o tipo da 

informação necessária. As técnicas de coleta de dados variam, podendo tratar de 

aplicação de questionários, análise de documentos, reuniões de equipe, análise 

social, entre outras, de acordo com o objeto de mensuração(BRASIL, 2009a). 

A esse respeito, Wolynec (1990) apresenta discussão sobre a coleta de 

informações para uso em indicadores de desempenho. Com base no seu estudo 

realizado na Universidade de São Paulo (USP), a autora afirma que a coleta de 

informações realizada manualmente apresenta baixo nível de confiabilidade, e, 

portanto, deve-se utilizar de sistemas informatizados para a obtenção dos dados 

sempre que possível. No entanto, Brasil (2010) pondera que o sistema informatizado 

não precisa ser algo muito complexo, caro e altamente tecnológico, precisa ser 

apenas funcionalmente útil e agregar valor à análise. Sobre este aspecto, Uchoa 

(2013, p. 33) concorda ao afirmar que: 

 

[...]soluções automáticas que consolidam dados de sistemas e mostram os 
indicadores no formato desejado, em tempo real, com os mais diversos tipos 
de gráficos são, via de regra, caras, demoram significativo tempo para ficarem 
prontas e raríssimas vezes podem ser evoluídas na velocidade exigida pela 
governança institucional. 

 

Sobre a confiabilidade, Bittencourt(2004, p. 102) trata sobre a necessidade 

de realizar processos de auditoria junto aos fornecedores dos dados para cálculo dos 

indicadores  

 

Esta necessidade, porém, não representa apenas um ônus para a 
organização: na medida em que as dimensões selecionadas pelos 
indicadores de desempenho são relevantes para a missão da entidade ou 
programa, uma atenção constante sobre os dados correspondentes reforça a 
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percepção e a consciência dessas prioridades dentro de todos os segmentos 
envolvidos [...]. 

 

Assim, a validade das informações coletadas para cálculo dos indicadores 

requer uma especial atenção, para que, sendo o indicador adequado, seu resultado 

expresse a realidade do objeto mensurado.  

É importante salientar ainda a importância de um banco de dados com 

informações de períodos anteriores para que seja possível verificar o desempenho em 

uma série histórica. Embora seja admissível adotar um indicador cujos dados 

necessários para seu cálculo não estejam disponíveis, é necessário que sejam 

garantidas a condições para sua obtenção nos próximos períodos, visto que é 

inaceitável a criação de indicadores que não poderão ter seus valores apurados 

(MATO GROSSO, 2019). 

Cumprida a fase de estabelecimento de definição do método de coleta de 

dados, realiza-se a validação final dos indicadores propostos.  

 

3.1.7 Ponderação e validação final dos indicadores 

 

A ponderação e validação final dos indicadores é realizada junto as partes 

interessadas. Sua realização é importante para que a escolha do conjunto de 

indicadores seja relevante e legítima que represente adequadamente os objetos a 

serem mensurados. A validação final pode ser realizada de várias formas, as quais 

podem incluir instrumentos objetivos como uma matriz de avaliação na qual se 

avaliam a presença ou não dos critérios tratados no tópico 3.1.2, critérios relacionados 

à experiência do grupo de interesse, sensibilidade do gestor, ou a opinião de 

especialistas (BRASIL, 2010; BRASIL, 2009a). 

A validação final se aplica em casos em que o número de indicadores 

propostos é maior que o número desejado pela organização. Tal medida se mostra 

importante pois, como em toda e qualquer atividade, a mensuração incide em custos, 

e, portanto, não é aconselhável que se adote uma grande quantidade de indicadores 

(BRASIL, 2009a). Cabe ressaltar ainda que, embora seja uma atividade importante, a 

medição não constitui um fim em sim mesma, e seu uso em excesso pode causar um 

mau direcionamento de esforços institucionais, visto que gasta-se tempo para a 

realização da mensuração que poderia ser utilizado na realização das tarefas 

necessárias para atingir seus objetivos. Esta condição ocorre principalmente em 
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casos em que o indicador é relevante apenas para a área meio, e não para os gestores 

responsáveis pela tomada de decisão em nível estratégico (BRASIL, 2012).   

Concluída a validação final, o processo de criação do conjunto de 

indicadores está finalizado. Assim, as etapas seguintes tratam do uso dos indicadores. 

 

3.1.8 Mensuração do desempenho 

 

A mensuração do desempenho consiste na coleta de dados das variáveis 

que compões os indicadores e sua aplicação na fórmula validada nas etapas 

anteriores. O valor obtido então é convertido em nota de acordo com a escala 

específica do indicador(BRASIL, 2009a). No entanto, o valor obtido no indicador ou 

sua nota precisam ser tratados de acordo com contexto em que estão inseridos para 

que possam realmente apresentar informações condizentes com a realidade 

mensurada (BITTENCOURT, 2004). 

 

3.1.9 Análise e interpretação dos indicadores 

 

De forma objetiva, pode-se dizer que o processo de análise e interpretação 

consiste em comparar os valores apurados através de cada indicador com os valores 

de referência, sejam eles internos ou externos.  

A análise e interpretação dos indicadores é uma das etapas de extrema 

importância, pois é neste momento que o valor numérico obtido através do cálculo do 

indicador se transforma em informação passível de ser utilizada no processo 

decisório. Por outro lado, o processo sistemático de monitoramento e avaliação sem 

a devida interpretação não cumpre seu papel e torna-se apenas uma tarefa que 

consome tempo e recursos sem gerar retorno para a organização que a promove 

(BRASIL, 2009a). Sobre a interpretação dos resultados de indicadores Uchoa (2013, 

p. 31) afirma que:  

 

A interpretação dos indicadores merece atenção especial, dado que pode ser 
responsável pelo sucesso ou fracasso de toda a iniciativa relacionada ao 
planejamento e à definição, preparação, coleta e apresentação de 
indicadores. Importante é a necessidade de mudança de foco dos gestores: 
interpretar os resultados não deve servir para explicar o passado, mas para 
aprender sobre o futuro. 
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Da mesma monta que a análise e interpretação dos resultados são 

importantes, é necessário fazer com que as informações cheguem aos interessados. 

 

3.1.10 Comunicação do desempenho 

 

Após realizada a mensuração do desempenho, bem como a interpretação 

dos dados, o passo seguinte trata da comunicação dos resultados. A etapa é 

importante por permitir que os vários envolvidos no processo produtivo realizado 

objetivando o alcance das metas propostas tenham ciência de seu desempenho, visto 

que os resultados podem ter desdobramentos dentro e fora da organização(BRASIL, 

2009a). A esse respeito, Uchoa (2013) informa que é recomendado que os 

indicadores sejam calculados no menor período aplicável, visto que quando maior for 

lapso entre as aferições, maior é a impressão de desconexão entre os gestores e o 

sistema de avaliação. 

É importante, portanto, que as informações cheguem aos gestores com 

poder para a tomada de decisão, e, em se tratando de órgãos públicos e governos, o 

processo de comunicação auxilia no processo de prestação de contas das ações na 

forma de mecanismo de transparência(BRASIL, 2009a). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para Marconi e Lakatos (2011), não pode existir conhecimento científico 

sem o emprego de uma metodologia adequada no processo investigativo, a qual 

consiste no conjunto de atividades sistemáticas a serem realizadas para a obtenção 

da verdade. É necessário, portanto, “[...] que o pesquisador saiba usar os instrumentos 

adequados para encontrar respostas ao problema que ele tenha levantado” (KAUARK, 

MANHÃES e MEDEIROS, 2010, p. 25).No desenvolvimento desta pesquisa buscou-

se aplicar conhecimentos relacionados à construção de indicadores de desempenho 

para a gestão universitária tendo como objeto de estudo a UNEMAT. Neste capítulo 

serão tratados os aspectos metodológicos concernentes a este estudo. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

A pesquisa proposta, ao buscar um conjunto de indicadores de 

desempenho que revele os resultados da UNEMAT, se caracteriza como uma 

pesquisa aplicada de caráter exploratório. Segundo conceito apresentado por (GIL, 

2008), a pesquisa aplicada se caracteriza por não ter como objetivo o 

desenvolvimento de teorias universais, ao contrário, busca a aplicação imediata numa 

determinada realidade, e o caráter exploratório se aplica quando o tema por ser pouco 

explorado, apresenta dificuldade de formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

Neste sentido, Nielsen, Olivo e Morilhas (2017) afirmam que a pesquisa exploratória 

tem por principal objetivo conhecer melhor um determinado fenômeno ou um de seus 

aspectos. Já Kauark, Manhães e Medeiros (2010) discorrem sobre a pesquisa 

aplicada ter como objetivo a geração de conhecimentos para aplicação prática, 

relacionada a solução de problemas específicos do determinado objeto de estudo. 

A abordagem do problema estudado classifica a pesquisa como qualitativa 

e quantitativa. A pesquisa quantitativa é caracterizada pela utilização da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de dados quanto no seu tratamento, podendo 

englobar medidas simples como percentuais, médias, ou mesmo medidas mais 

complexas como coeficiente de correlação(MARCONI e LAKATOS, 2011). Segundo 

Nielsen, Olivo e Morrilhas (2017), a pesquisa quantitativa tem por objetivo explorar, 

descrever e mensurar um fenômeno. Já Marconi e Lakatos(2011, p. 288) afirmam que 

na pesquisa quantitativa “O pesquisador procura expressar as relações funcionais 
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entre as variáveis e identificar elementos básicos do fato estudado, evidenciando a 

evolução das relações entre diferentes elementos”. 

O método qualitativo por sua vez não faz uso de métodos estatísticos na 

coleta e análise de dados. Sua preocupação é analisar e interpretar aspectos 

complexos e difíceis de se representar em medidas numéricas, resultando em 

significados em relação ao objeto de estudo (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS,2017; 

MARCONI; LAKATOS,2011). 

De forma sintética, a pesquisa quantitativa lida com fatos, ou seja, realiza 

a mensuração de variáveis pré-determinadas, identificação de existência ou influência 

das variáveis, e tende a produzir generalizações da realidade, não atentando para 

exceções. Já a pesquisa qualitativa lida com fenômenos, ou seja, realiza a coleta 

dados oriundos das interações sociais, tem seu resultado fortemente relacionado à 

interpretação do pesquisador e não ocorrem generalizações (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010). 

Com base nas informações dos autores acima citados, entende-se que esta 

pesquisa apresenta características tanto do método qualitativo, quanto do método 

quantitativo. A etapa de validação dos indicadores de desempenho propostos neste 

trabalho realizada por grupos de especialistas conhecedores da realidade da 

UNEMAT em cada uma das dimensões propostas traz os aspectos da pesquisa 

qualitativa. Já a mensuração do desempenho da UNEMAT realizada através dos 

indicadores, com base em informações das variáveis obtidas nos anuários 

estatísticos, confere à pesquisa a característica do método quantitativo ao utilizar de 

duas ou mais variáveis para apresentar um valor numérico que apresente significado 

sobre a dimensão mensurada. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados este trabalho trata de um 

estudo de caso, com base em pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

Para Gil (2008), o estudo de caso se refere ao estudo aprofundado de 

poucos objetos visando obter um conhecimento amplo e detalhado. Tem ainda como 

característica ser um estudo empírico acerca de uma determinada realidade. No 

entanto, uma característica do estudo de caso é obter profundidade de conhecimento 

sobre um objeto em detrimento da abrangência (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 

2017). Ao identificar indicadores capazes de representar a realidade institucional da 

UNEMAT, a presente pesquisa apresenta um conhecimento profundo do desempenho 
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da IES, mas deixa de observar, por exemplo, se os indicadores propostos são 

aplicáveis a outras instituições congêneres. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir de 

publicações, como livros e artigos científicos. Sua vantagem é a utilização de 

informação tratada previamente. Para Marconi e Lakatos(2003), a pesquisa 

bibliográfica trata da realização de busca pelos principais trabalhos publicados na 

área, servindo como embasamento para a realização do estudo que se pretende 

realizar. Na prática, a pesquisa bibliográfica será utilizada tanto para a construção de 

referencial teórico para embasamento da pesquisa, quanto na obtenção dos dados 

institucionais referente ao desempenho da UNEMAT, registrados nos anuários 

estatísticos da instituição no período entre 2015 e 2019. 

A pesquisa documental é aquela elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico, como por exemplo documentos oficiais, contratos, 

relatórios, tabelas estatísticas etc. (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010; GIL, 

2008). A utilização da pesquisa documental nesta pesquisa se dá pela necessidade 

de obtenção de informações para variáveis dos indicadores que não estão presentes 

nos anuários estatísticos da UNEMAT, ou que embora disponíveis na referida 

publicação não apresentam o intervalo de aferição compatível com o intervalo 

propostos nos indicadores de desempenho. 

 

4.2 Lócus da pesquisa 

 

Considerando que o objeto de estudo se refere ao desempenho da 

UNEMAT e que o nível de gestão que atua diretamente neste aspecto é a 

administração central, o lócus da pesquisa tratada Reitoria, a Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação, Pró-Reitoria Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e 

Pró-Reitoria de Administração da referida IES. 

As pró-reitorias citadas acima foram escolhidas com base nas áreas de 

atuação cujo desempenho são alvo de mensuração neste estudo, a saber: a) 

graduação; b) pós-graduação e pesquisa; c) extensão e d) gestão de pessoas. 
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4.3 Universo e amostra 

 

O processo de validação dos indicadores realizado junto a especialistas 

sobre a realidade do objeto de mensuração é definido como atividade de extrema 

relevância para a construção de um conjunto de indicadores adequados (UCHOA, 

2013; BRASIL, 2009a). Com fito de atender ao exposto, o universo da pesquisa foi 

composto por servidores da UNEMAT que atuam ou atuaram no período de 2016 a 

2020 na gestão das dimensões alvo da mensuração. 

Para a fase de validação dos indicadores de desempenho foram 

selecionados 5 especialistas de cada área (graduação, pesquisa e pós-graduação, 

extensão e gestão de pessoas) totalizando 20 servidores da UNEMAT. Como critério 

para seleção da amostra, além de atuar ou ter atuado na gestão das dimensões 

mensuradas, buscou-se por servidores com disponibilidade para participar da 

pesquisa. Portanto, a pesquisa faz uso de uma amostra não-probabilística 

intencionalmente definida, visto que foram escolhidos agentes que possam realizar 

julgamento adequado ao objeto de estudo (KAUARK, MANHÃES e MEDEIROS, 

2010). 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

A pesquisa fez uso de dados primários e secundários. Os dados 

secundários tratam dos registros dos números institucionais que compõem as 

variáveis utilizadas para composição dos indicadores de desempenho e posterior 

cálculo da nota. Estes dados foram obtidos nos anuários estatísticos publicados pela 

UNEMAT com as informações referentes ao intervalo temporal de 2015 a 2019, e em 

relatórios e planilhas gerenciais disponibilizadas pela gestão da IES. 

Os dados primários foram obtidos no processo de validação de cada 

indicador, os quais se referem a opinião dos especialistas de cada dimensão. Através 

de um questionário (Apêndice A) disponibilizado em uma ferramenta on-line, verificou-

se a opinião dos especialistas de cada dimensão institucional incluída no estudo. O 

instrumento em questão buscou identificar nos indicadores propostos a presença das 

propriedades essenciais citadas por Brasil (2012), a saber: a) utilidade; b) validade; c) 

confiabilidade e d) disponibilidade. 
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A presença das propriedades essenciais de cada indicador de desempenho 

foi verificada por meio da escala do tipo Likert, de quatro pontos. A escala de Likert, 

apresentada em 1932 e amplamente utilizada desde então, busca identificar a opinião 

dos respondentes sobre o objeto de mensuração através de uma escala de cinco 

níveis, sendo um deles um ponto de neutralidade. A presença do ponto neutro na 

escala costuma deixar os respondentes mais confortáveis, mas ao mesmo tempo 

pode gerar ambivalência e indiferença (DALMORO e VIEIRA, 2013). 

Através da escala do tipo Likert buscou-se identificar a presença de cada 

uma das quatro propriedades essenciais dos indicadores para cada indicador 

proposto. Para tal, tendo exposto a definição de cada uma das propriedades, foi 

solicitado aos respondentes opinassem sobre a presença das propriedades em cada 

indicador por meio das seguintes opções: concordo totalmente, concordo 

parcialmente, discordo parcialmente e discordo totalmente; as quais têm o significado 

conforme explicitado a seguir: 

a) Concordo Totalmente: significa que o indicador proposto apresenta a 

propriedade em questão e o respondente concorda totalmente com a 

afirmativa; 

b) Concordo Parcialmente: significa que o indicador apresenta a 

propriedade em questão e o que o respondente concorda parcialmente 

com a afirmativa; 

c) Discordo Parcialmente: significa que o indicador não apresenta a 

propriedade em questão e que o respondente discorda parcialmente da 

afirmativa; 

d) Discordo Totalmente: significa que o indicador não apresenta a 

propriedade em questão e que o respondente discorda totalmente da 

afirmativa. 

 

4.5 Técnica de coleta e tratamento dos dados 

 

A coleta dos dados primários, os quais correspondem a opinião do conjunto 

de especialistas de cada dimensão da gestão da UNEMAT avaliada através do 

conjunto de indicadores propostos, foi realizada através de formulário eletrônico on-

line.  
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A análise dos dados, tanto dos primários quanto dos secundários foi 

realizada através da estatística descritiva. Foram utilizados tabelas e gráficos para 

facilitar a compreensão das informações. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo contempla a proposição do conjunto de indicadores de 

desempenho para avaliação da UNEMAT, bem como a mensuração do desempenho 

no lapso temporal de 2015 a 2019. Conforme discutido no referencial teórico, os 

indicadores de desempenho devem apresentar forte ligação com os objetivos e metas 

do planejamento estratégico. Contudo, ao consultar o PEP e PDI da UNEMAT foi 

constatada a impossibilidade de se proceder desta forma visto que os objetivos 

apresentados nos documentos são na verdade indicativos de ações a serem 

realizadas. A título de exemplificação, alguns dos objetivos presentes no PEP 

relacionados a graduação são “melhorar a assistência estudantil”, “definir ações de 

combate à evasão” e “fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente” (UNEMAT, 2018a, p. 69). 

Dada a particularidade na forma de descrição dos objetivos presentes nos 

instrumentos de planejamento institucional da UNEMAT, o conjunto de indicadores 

proposto buscou gerar informações úteis ao processo decisório sobre questões 

relacionadas à graduação, pós-graduação, extensão e gestão de pessoas. O conjunto 

de indicadores propostos neste capítulo apresentam a mensuração do desempenho 

em todos os casos em que houve dados das variáveis necessárias para a realização 

dos cálculos. Os resultados apresentados em todos os indicadores tratam do 

desempenho da UNEMAT. No entanto o conjunto de indicadores é bastante versátil 

podendo ser aplicados individualmente em cada campus, faculdade ou curso. 

 

5.1 Indicadores da Graduação 

 

5.1.1 Taxa de oferta de vagas de graduação nos cursos presenciais – TOF 

 

O TOF permite verificar o aumento ou diminuição do número de novas 

vagas ofertadas em uma série histórica, através da comparação de resultados do 

primeiro e segundo semestre de cada ano letivo.  

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da Universidade 

de Brasília (UNB), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do 

Mato Grosso (UFMT) disponíveis em novembro de 2020, observou-se que a UNB 
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apresenta o número de vagas ofertadas em cada modalidade de acesso. A UFC e a 

UFMT apresentam o número de vagas ofertadas em anos anteriores ao da publicação 

e algumas informações complementares, como por exemplo, modalidade de acesso, 

tipo de cota de vaga, entre outras. O Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e 

Administração das IFES (FORPLAD) apresenta o número de vagas oferecidas na 

graduação, como indicador simples, ou seja, apenas o número total de vagas 

ofertadas registrado anualmente, e por esse motivo não apresenta fórmula de cálculo 

(FORPLAD, 2015). 

O TOF propõe mensuração do desempenho de oferta de novas vagas 

através da comparação de um ano em relação do ano anterior, e cálculo do percentual 

que a diferença representa. Considerando que a UNEMAT realiza a oferta de vagas 

semestralmente, sugere-se que a mensuração seja realizada em período equivalente. 

Assim, o TOF anual é composto pela média de duas notas parciais referentes ao 

primeiro e ao segundo semestre de cada ano letivo, identificadas por TOFx1 e TOFx2, 

respectivamente. Seu resultado é expresso em um valor percentual, positivo para 

aumento, e negativo para redução no número de vagas ofertadas. Seu cálculo é 

proposto através do uso da seguinte fórmula: 

 

TOF =
{[(

VOx1

VOx−1
1 ) ∗ 100] − 100} + {[(

VOx2

VOx−1
2 ) ∗ 100] − 100}

2
 

 

Em que: 

 VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano; 

 x1
-1 corresponde ao primeiro semestre do ano anterior; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano, e; 

 x2
-1 corresponde ao segundo semestre do ano anterior. 

 

Considerando os dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2019, 

UNEMAT (2019), bem como informações coletadas junto a Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROEG), os números referentes a oferta de vagas para cursos de 

graduação presencial podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Vagas dos cursos de graduação presencial ofertadas de 
2015 a 2019. 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

VOx1 Vagas Ofertadas no 1º 
Semestre  

2420 2340 2340 2520 2470 

VOx2 Vagas Ofertadas no 2º 
Semestre  

2540 2480 2420 2620 3020 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 

Unemat (2019). 

 

Ao utilizar os números registrados pela UNEMAT para cálculo do indicador, 

os valores do TOF podem ser observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados do TOF da graduação presencial da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TOFx1 -3,31% 0,00% 7,69% -1,98% 

TOFx2 -2,36% -2,42% 8,26% 15,27% 

TOF -2,83% -1,21% 7,98% 6,64% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 
Os valores obtidos no indicador apontam uma redução no número de vagas 

ofertadas nos anos de 2016 (-2,83% em relação a 2015) e 2017 (-1,21% em relação 

a 2016). Uma das possíveis causas desta redução trata da migração de cursos que 

deixaram de ser ofertados em um campus, e passaram a ser ofertados em outro, e 

por este fato tiveram a oferta temporariamente suspensa. 

Cabe observar que não foi possível apurar valores do indicador para o ano 

de 2015, visto que para tal seriam necessários os dados referentes ao ano de 2014, 

cujos valores estão fora do intervalo temporal utilizado nesta pesquisa.  

Este indicador de desempenho pode ser utilizado para observar partes 

distintas do universo de oferta de vagas nas diversas modalidades de ensino 

presentes na UNEMAT, como por exemplo, vagas do Ensino à Distância (EaD), e 

ensino presencial não regular, como o Programa Parceladas e as Turmas Especiais. 

No entanto, para que seja possível, é necessário que haja a oferta periódica das 

vagas, situação não observada no caso da EaD, conforme observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Vagas dos cursos de graduação EaD ofertadas de 2015 a 2019. 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

VOx1 EAD Vagas Ofertadas para 
EaD no 1º Semestre  

0 0 0 0 0 

VOx2 EAD Vagas Ofertadas para 
EaD no 2º Semestre 

0 0 2350 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Considerando que o indicador em questão realiza a comparação da 

quantidade de vagas ofertadas em diferentes períodos, é necessário que o período 

de mensuração possua um intervalo regular de oferta de vagas para que a 

mensuração possa ser realizada. 

 

5.1.2 Taxa de ocupação de vagas de graduação - TOC 

 

O TOC trata da verificação do percentual de ocupação das vagas ofertadas. 

Em outras palavras, mostra o quanto das vagas ofertadas tiveram alunos 

matriculados.  

A preocupação com a ocupação das vagas é comum entre as 

universidades, visto que representa na prática o quão atrativos e relevantes são os 

cursos e a universidade em si. Além disso, a não ocupação de todas as vagas nas 

universidades é uma realidade conhecida, e tem como consequência impacto na 

eficiência da instituição (LIMA e MACHADO, 2016).  

A pesquisa bibliográfica revelou que as IES, como por exemplo, a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade de Brasília (UNB) e 

Universidade Federal do Ceará (UFC), apresentam em seus anuários estatísticos os 

números referentes às vagas ofertadas e o número de ingressantes. No entanto, são 

apresentados como indicadores simples, ou seja, as informações sobre as duas 

variáveis em questão são publicadas na forma de número total (UFMT, 2020; UFC, 

2020; UNB, 2019). Por sua vez, o FORPLAD propõe o acompanhamento dos dois 

indicadores na forma de indicador simples FORPLAD, 2015).  

O TOC sendo um indicador composto propõe a comparação do número de 

novos alunos da graduação e o número de vagas ofertadas, sendo estas, portanto, as 

duas variáveis que compõe o indicador. Seu resultado é expresso em percentual, em 

que quanto mais próximo de 100% maior é capacidade de preenchimento das vagas 
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ofertadas. O TOC anual é composto pela média de duas notas parciais referentes ao 

primeiro e ao segundo semestre de cada ano letivo, identificadas por TOCx1 e TOCx2, 

respectivamente. Sua fórmula de cálculo é: 

 

TOC =
[(

NAGx1

VOx1 ) ∗ 100] + [(
NAGx2

VOx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAG corresponde ao número de novos alunos da graduação; 

 VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Com base nos dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2019 da 

UNEMAT, bem como informações coletadas junto a PROEG, os números referentes 

a oferta de vagas para cursos de graduação presencial e novos alunos da graduação 

podem ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Vagas dos cursos de graduação presencial ofertadas de 2015 a 
2019. 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

VOx1 
Vagas Ofertadas 
no 1º Semestre 

2420 2340 2340 2520 2470 

VOx2 
Vagas Ofertadas 
no 2º Semestre 

2540 2480 2420 2620 3020 

NAGx1 
Novos Alunos com 
Entrada no 1º Semestre 

1727 2130 1741 2055 2270 

NAGx2 
Novos Alunos com 
Entrada no 2º Semestre 

953 1372 1883 2284 2874 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Considerando os números registrados pela UNEMAT das variáveis do 

indicador, os valores do TOC podem ser observados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Resultados do TOC da graduação presencial da UNEMAT 
de 2015 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TOCx1 71,36% 91,03% 74,40% 81,55% 91,90% 

TOCx2 37,52% 55,32% 77,81% 87,18% 95,17% 

TOC 54,44% 73,17% 76,11% 84,36% 93,53% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os valores obtidos no TOC da graduação presencial regular da UNEMAT 

apresentam uma melhora vertiginosa no período de 2015 a 2019, saltando de 54,44% 

para 93,53%, o que representa uma diferença de 39,09% para o período. Na 

UNEMAT, para as vagas ofertadas no primeiro semestre de cada ano, utiliza-se do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como processo de seleção. Já para as 

vagas do segundo semestre de cada ano, o processo seletivo é realizado por 

vestibular próprio da IES. Os dados apresentados nas parciais TOCx1 e TOCx2 do 

indicador, demonstra que existe uma oscilação na ocupação das vagas dos primeiros 

semestres, vagas estas que selecionam alunos de todo o país, enquanto o processo 

seletivo próprio, que seleciona alunos locais em sua maioria, apresenta crescimento 

anual. Assim, é possível que o reconhecimento da importância da UNEMAT por parte 

da sociedade mato-grossense esteja aumentando. 

O TOC pode ser utilizada para verificar a taxa de ocupação das vagas 

ofertadas em todas as modalidades de ensino existentes na UNEMAT, bastando para 

isso que se utilize as variáveis correspondentes a cada modalidade. O indicador pode 

ser aplicado ainda na gestão de cada curso de graduação. 

 

5.1.3 Taxa de matrícula– TM 

 

O TM tem como objetivo revelar a progressão da quantidade de matrículas 

entre dois anos subsequentes. O acompanhamento da taxa de matrícula é importante 

por ter ligação direta com a capacidade da IES em manter os alunos com matrículas 

ativas, e por consequência combater a evasão (LIMA, MACHADO, 2016; MEYER JR, 

LOPES, ZABLONSKY, 2006). Em consulta ao conjunto de indicadores de 

desempenho construído pelo FORPLAD, observa-se que o grupo de trabalho que o 

idealizou apontou a necessidade de acompanhamento no número de alunos 
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matriculados, propondo para isso dois indicadores, a saber, um na forma de indicador 

simples, e um na forma de indicador composto. O indicador simples trata da apuração 

no número de alunos matriculados anualmente. Já o indicador composto, busca 

apontar o percentual de alunos matriculados em pelo menos uma disciplina em 

relação ao total de alunos vinculados a IFES (FORPLAD , 2015). O indicador simples 

pode ser encontrado na forma proposta pelo FORPLAD nos anuários estatísticos da 

UFMT, UFC e UNB; já o indicador composto não foi publicado (UFMT, 2020; UFC, 

2020; UNB, 2019). 

O indicador TM proposto nesta pesquisa tem como objetivo apresentar a 

taxa anual de alunos matriculados, visando facilitar a percepção da variação de um 

período com relação ao período anterior. O resultado deste indicador apresenta o 

percentual de aumento ou diminuição de alunos matriculados, caracterizados por 

números positivos ou negativos, respectivamente. Neste contexto, quanto maior o 

valor obtido, melhor. A taxa anual é composta pela média de duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por 

TMx1 e TMx2, respectivamente. Seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula: 

 

TM =
{[(

ARMx1

ARMx−1
1 ) ∗ 100] − 100} + {[(

ARMx2

ARMx−1
2 ) ∗ 100] − 100}

2
 

Em que: 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano; 

 x1
-1 corresponde ao primeiro semestre do ano anterior; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano, e; 

 x2
-1 corresponde ao segundo semestre do ano anterior. 

 

Com base nos dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2019, 

UNEMAT (2019), bem como informações coletadas junto a PROEG, os números 

referentes aos alunos matriculados da graduação presencial podem ser observados 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Alunos regularmente matriculados na graduação presencial 
entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1 

Alunos 
Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos 
Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Considerando os números registrados pela UNEMAT necessários para 

cálculo do indicador, os valores do seu TM podem ser observados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Resultados do TM da graduação presencial da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TMx1 4,72% 0,49% 7,10% 4,07% 

TMx2 2,67% 5,81% 5,70% 5,02% 

TM 3,69% 3,15% 6,40% 4,54% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Este indicador pode ser utilizado para verificar a taxa de ocupação das 

vagas ofertadas em todas as modalidades de ensino existentes na UNEMAT, 

bastando para isso que se utilize as variáveis correspondentes a cada modalidade. A 

título de exemplo, foram utilizados dados da graduação EaD fornecidos pela PROEG, 

observados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Alunos regularmente matriculados na graduação EaD entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1EAD 

Alunos EaD 
Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

1954 1714 1140 1929 1587 

ARMx2 EAD 

Alunos EaD 
Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

1986 1214 2615 1710 1440 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 
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Ao substituir os dados da graduação presencial, por dados da graduação 

EaD, obtém-se os resultados expressos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resultados do TM da graduação EaD da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TMx1EaD -12,28% -33,49% 69,21% -17,73% 

TMx2EaD -38,87% 115,40% -34,61% -15,79% 

TMEaD -25,58% 40,96% 17,30% -16,76% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados conferidos para o ensino presencial de oferta regular e do 

ensino à distância mostram tendências opostas. No ensino presencial a taxa de 

matrícula tem aumentado anualmente no intervalo da série histórica analisada. Por 

outro lado, o desempenho na modalidade EaD apresenta diminuição a partir de 

2018/2, o que pode indicar aumento do número de trancamentos de matrícula, ou 

evasão. No entanto, o resultado do EaD se justifica pela oferta de novas vagas terem 

ocorrido apenas em 2017, e que nos períodos posteriores turmas iniciadas 

anteriormente tenham finalizado. 

 

5.1.4 Taxa de concluintes na graduação – TCG 

 

Este indicador propõe comparar a quantidade de concluintes em relação à 

quantidade de alunos matriculados num mesmo período. 

A taxa de concluintes na graduação é uma das maiores preocupações das 

universidades, principalmente para as IES públicas, e juntamente com as taxas de 

evasão e retenção, são importantes para identificar possíveis problemas institucionais 

(GEMAQUE e SOUZA, 2016; BRASIL, 1997). 

Ao consultar os anuários estatísticos da UNB, UFMT e UFC, observou-se 

a diferença na forma de tratar as informações sobre o número de concluintes. A UNB 

em seu Anuário Estatístico 2019 apresentou as informações sobre o número de 

diplomados na forma de indicador simples (UNB, 2019). A UFC tratou no seu Anuário 

Estatístico do número de diplomados através da Taxa de Sucesso da Graduação, um 

indicador proposto pelo TCU (UFC, 2020). Já a UFMT adotou uma abordagem 

diferente, informando no Anuário Estatístico 2020 o número de concluintes (UFMT, 
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2020). O número de concluintes se difere do número de diplomados em IES em que 

os formados precisam solicitar seu certificado após a cerimônia de colação de grau, 

caso ocorrido na UNEMAT. A diferenciação fica evidente ao verificar que o FORPLAD 

sugere o acompanhamento das duas informações, ou seja, número de concluintes e 

número de diplomados (FORPLAD , 2015). 

No indicador TCG proposto nesta pesquisa são utilizadas duas variáveis, o 

número de concluintes dos cursos de graduação e o número de alunos matriculados 

na graduação presencial. Seu resultado é apresentado na forma de percentual, sendo 

melhor quão maior for seu valor. A taxa anual é composta pela média de duas notas 

parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados 

por TCGx1 e TCGx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado através da 

fórmula a seguir. 

 

TCG =
[(

CCGx1

ARMx1) ∗ 100] + [(
CCGx2

ARMx2) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 CCG corresponde ao número concluintes dos cursos de graduação; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Com base nas informações obtidas nos anuários estatísticos da UNEMAT, 

bem como as obtidas junto à PROEG, os números das variáveis necessárias para o 

cálculo do TCG dos cursos presenciais de oferta regular podem ser conferidos na 

Tabela 10. 
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Tabela 10 - Número de concluintes e alunos regularmente matriculados na graduação 
presencial de oferta contínua de 2015 a 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

CCGx1 Alunos Diplomados no 
1º Semestre  

1199 1073 774 956 1166 

CCGx2 Alunos Diplomados no 
2º Semestre  

1469 954 1319 1029 991 

ARMx1 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Ao substituir os valores acima apresentados na fórmula do indicador 

proposto observam-se os seguintes números de desempenho, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Resultados do TCG da graduação presencial de oferta regular da 
UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TCG x1 8,06 6,89 4,94 5,70 6,68 

TCG x2 9,75 6,17 8,06 5,95 5,45 

TCG 8,90 6,53 6,50  5,82  6,07 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados no TCG apontam uma redução gradual de 

2015 a 2018, e um pequeno crescimento no ano de 2019. Observa-se que excluindo 

o ano de 2015, cujo número de concluintes é consideravelmente maior (2668), no 

período de 2016 a 2019 o número anual de concluintes é próximo de dois mil, 

enquanto o número de matriculados sofreu aumento em todos os anos. Outra 

informação necessária para a correta interpretação dos valores apurados trata a 

abertura de novos cursos durante o período estudado, o que representa a existência 

de cursos que tem alunos matriculados, mas não tiveram nenhuma turma que tenha 

concluído o curso. Assim, a estabilidade no número de concluintes e aumento do 

número de matriculados explica a queda do desempenho institucional. 

Faz-se obstante ainda notar que o TCG não trata da taxa de sucesso na 

graduação (TSG), indicador proposto pelo TCU, o qual necessitaria de informações 

de um lapso temporal maior para que pudesse ser calculado. 
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Por último, o indicador pode fornecer os resultados das diferentes 

modalidades de ensino ofertadas pela UNEMAT, desde que sejam substituídos dados 

da graduação presencial de oferta regular por dados da modalidade de ensino que se 

quer mensurar, como por exemplo, turmas especiais e EaD. 

 

5.1.5 Taxa de alunos da graduação sem matrícula regular – TAG_SM 

 

A TAG_SM tem como objetivo evidenciar a parcela de acadêmicos que 

mantêm vínculo com a Instituição, mas que não está cursando nenhuma disciplina, 

caracterizado pelo trancamento de matrícula.  

O número de trancamentos de matrículas é um dado crítico pois faz parte 

da evasão escolar e indica a possibilidade de perda de vínculo do aluno com a 

universidade. Em termos de resultado, no caso das IES públicas, o trancamento de 

matrícula significa um investimento de recursos sem o devido retorno para a 

sociedade (STOFFEL e ZIZA, 2014; BAGGI e LOPES, 2009). Por último, o 

trancamento de matrículas gera impacto nos números de retensão, que segundo Rosa 

e Santos (2018) trata da permanência do aluno no curso de graduação além do tempo 

mínimo para a conclusão. 

A análise da última edição dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

revelou que, enquanto a UNB apresenta uma tabela detalhado da quantidade de 

alunos com matrícula trancada em cada curso, e informando o sexo destes alunos, a 

UFC e a UFMT não apresentam informações sobre esta variável (UFC, 2020; UFMT, 

2020; UNB, 2019). Quanto ao FORPLAD, a entidade não propõe o uso de indicador 

de desempenho para acompanhamento do número de trancamentos de matrículas 

(FORPLAD , 2015).  

O TAG_SM sendo um indicador composto utiliza o número de aluno com 

matrículas trancadas, e o número de alunos matriculados regularmente como 

variáveis. Os valores apresentados neste indicador são melhores quanto menores. A 

taxa anual é composta pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro e 

segundo semestre de cada ano letivo, representados por TAG_SMx1 e TAG_SMx2, 

respectivamente. Seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_SM =
[(

ASMRx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
ASMRx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
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Em que: 

 ASMR corresponde ao número de alunos sem matrícula regular; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Com base nos dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2019 

UNEMAT (2019), bem como informações coletadas junto a PROEG, os números 

referentes aos alunos sem matrícula regular e alunos regularmente matriculados da 

graduação presencial podem ser observados na Tabela 12. 

 
Tabela 12 - Alunos sem matrícula regular e alunos regularmente matriculados na 
graduação entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ASMRx1 

Alunos sem Matrícula 
Regular há Mais de 
Dois Semestres 
Letivos, no 1º Semestre  

243 263 292 328 501 

ASMRx2 

Alunos sem Matrícula 
Regular há Mais de 
Dois Semestres 
Letivos, no 2º Semestre  

261 275 316 369 617 

ARMx1 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico Unemat 
(2019). 

 

Utilizando-se dos dados apresentados, os valores apurados para o 

indicador estão disponíveis na Tabela 13. 

 
Tabela 13 - Resultados do TAG_SM da graduação presencial na UNEMAT de 2015 a 
2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_SMx1 1,63% 1,69% 1,87% 1,96% 2,87% 

TAG_SMx2 1,73% 1,78% 1,93% 2,13% 3,39% 

TAG_SM 1,68% 1,73% 1,90% 2,04% 3,13% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Os valores do TAG_SM apurados apontam para um crescimento da parcela 

de alunos que mantém o vínculo com a instituição, mas não está regularmente 

matriculado, caracterizando assim o trancamento de matrícula. Embora a média anual 

tenha praticamente dobrado de 2015 a 2019, observa-se que, mesmo sem fazer uso 

de um valor de referência, o percentual é baixo. Este percentual pode indicar que a 

UNEMAT tem obtido sucesso nos seus programas de assistência estudantil.  

O TAG_SM pode ser utilizado para as demais modalidades de ensino 

ofertadas pela UNEMAT, utilizando-se para isso os dados correspondentes. A título 

de exemplo, observa-se as informações referentes aos alunos da graduação EaD sem 

matrícula regular, e alunos EaD regularmente matriculados, na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Alunos EaD sem matrícula regular e alunos EaD regularmente 
matriculados na graduação entre 2015 e 2020 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ASMRx1 EAD 

Alunos EaD sem 
Matrícula Regular há 
Mais de Dois 
Semestres Letivos, no 
1º Semestre 

441 573 639 689 955 

ASMRx2 EAD 

Alunos EaD sem 
Matrícula Regular há 
Mais de Dois 
Semestres Letivos, no 
2º Semestre  

552 622 681 917 1041 

ARMx1 EAD 

Alunos EaD 
Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

1954 1714 1140 1929 1587 

ARMx2 EAD 

Alunos EaD 
Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

1986 1214 2615 1710 1440 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Utilizando das informações acima fornecidas pela PROEG, os valores do 

indicador TAG_SM da Educação à Distância da UNEMAT podem ser conferidas na 

Tabela 15. 
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Tabela 15 - Resultados do TAG_SM da graduação EaD na UNEMAT de 2015 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_SMx1EaD 22,57% 33,43% 56,05% 35,72% 60,18% 

TAG_SMx2EaD 27,79% 51,24% 26,04% 53,63% 72,29% 

TAG_SM EaD 25,18% 42,33% 41,05% 44,67% 66,23% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Enquanto o TAG_SM apresenta valores muito baixos para o ensino 

presencial, na modalidade EaD os valores são alarmantes. Caberia um estudo de 

caso específico para que se pudesse entender os motivos que culminaram no 

resultado apresentado. 

 

5.1.6 Taxa de alunos da graduação matriculados em cursos noturnos – 

TAG_CN  

 

O TAG_CN tem como objetivo mensurar qual o percentual do conjunto de 

alunos da graduação presencial matriculados em cursos noturnos. O monitoramento 

da quantidade de alunos matriculados em cursos noturnos é uma questão importante, 

visto que trata de uma das diretrizes de inclusão social determinadas através do 

Decreto Presidencial nº 6.096 de 24 de abril de 2007, o qual institui o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI 

(BRASIL, 2007a). A UNEMAT, embora a seja uma IES estadual e por este motivo não 

fora contemplada pelo Reuni, oferece uma grande quantidade de vagas em cursos de 

graduação no período noturno. Segundo Lima e Machado (2016), o acesso ao ensino 

superior por parte de alunos oriundos das escolas públicas ocorre principalmente em 

cursos noturnos, pois precisam conciliar estudo e trabalho. Portanto, a oferta de vagas 

em cursos noturnos é fator de relevância e inclusão social.  

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponíveis em novembro de 2020 verificou-se que, que a UFC não publicou o 

número total de alunos matriculados em cursos noturnos, mas informa a quantidade 

de alunos matriculados em cada curso e o turno (UFC, 2020). A UFMT não apresentou 

informação alguma sobre o horário de realização dos cursos, ou número de 

matriculados em cursos noturnos (UFMT, 2020). Já a UNB apresentou o número de 

alunos matriculados em cursos noturnos na forma de indicador simples, e o percentual 
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que este número representa em relação ao corpo discente da IES (UNB, 2019). 

Quanto ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD, verificou-se que não consta 

indicador de desempenho relacionado ao número de alunos matriculados em cursos 

noturnos. 

O indicador TAG_CN utiliza como variáveis o número de alunos 

matriculados em cursos noturnos e o número de alunos regularmente matriculados, 

ambos referentes ao ensino de graduação presencial. Seu resultado, apresentado na 

forma de porcentagem, indica a relevância de cursos noturnos para a sociedade. A 

taxa anual é composta pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro e 

segundo semestre de cada ano letivo, representados por TAG_CNx1 e TAG_CNx2, 

respectivamente. Seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_CN =
[(

ACNx1

ARMx1) ∗ 100] + [(
ACNx2

ARMx2) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 ACN corresponde ao número de alunos matriculados em cursos 

noturnos; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis para cálculo do indicador obtidos junto à PROEG 

são apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Alunos da graduação matriculados em cursos noturnos, e alunos 
regularmente matriculados da graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código  
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ACNx1 

Alunos de Graduação 
Matriculados em 
Cursos Noturnos no 1º 
Semestre  

7883 8187 8175 8786 9197 

ACNx2 

Alunos de Graduação 
Matriculados em 
Cursos Noturnos no 2º 
Semestre 

7975 8069 8574 9094 9569 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG. 

 

Com o uso dos dados institucionais apresentados acima, o desempenho 

da UNEMAT no TAG_CN pode ser observado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Resultados do TAG_CN da graduação 
presencial na UNEMAT de 2015 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_CN x1 52,99% 52,55% 52,22% 52,40% 52,71% 

TAG_CN x2 52,91% 52,15% 52,37% 52,55% 52,65% 

TAG_CN 52,95% 52,35% 52,29% 52,47% 52,68% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados institucionais para o TAG_CN, os quais são superiores aos 

cinquenta por cento em todos os semestres do intervalo temporal mensurado, 

demonstra a importância dos cursos noturnos para a sociedade mato-grossense, 

permitindo que uma parcela da população que trabalha em horário comercial possa 

frequentar as cadeiras no ensino superior. 
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5.1.7 Taxa de alunos de minorias étnicas matriculados em cursos de graduação 

presencial – TAG_ME  

 

Este indicador propõe a verificação da taxa de alunos na graduação 

presencial que pertencem a minorias étnicas.  

No Brasil formou-se um consenso sobre a forte relação entre 

desigualdades socioeconômicas e a origem étnico racial dos indivíduos, e com base 

neste entendimento foram criadas várias políticas públicas inclusivas, dentre elas os 

programas de cotas de vagas nas universidades públicas (NEVES e LIMA, 2007). 

Para Bezerra e Gurgel (2012) as cotas tentam minimizar a característica excludente 

das universidades pública brasileiras. Sendo o programa de cotas uma política 

pública, lançada sob forma da Lei 12.711 de 2012, é evidente a importância de 

monitoramento do número de alunos de minorias étnicas para a gestão das IES 

públicas. 

Ao analisar a forma com que outras IES tratam dos números sobre os 

alunos de minorias étnicas observou-se que não há uniformidade na apresentação 

dos dados. Foram comparados os anuários estatísticos da UFMT, da UFC e da UNB 

em sua última publicação disponível em novembro de 2020. Verificou-se que a UNB 

apresenta o número de alunos cotistas étnicos regularmente matriculados em 

separado das demais cotas (UNB, 2019). Já a UFC e a UFMT não informam o número 

de alunos os cotistas matriculados (UFC, 2020; UFMT, 2020).  

O indicador TAG_ME propõe a comparação da quantidade de alunos de 

minorias étnicas em relação ao total de alunos regularmente matriculados na 

graduação presencial. O valor percentual é calculado através de uma relação ente o 

número de alunos deste grupo específico e o total de aluno matriculados na graduação 

presencial. A taxa anual é composta pela média de duas notas parciais referentes ao 

primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por TAG_MEx1 e 

TAG_MEx2, respectivamente. Para este indicador o resultado é positivo caso seu valor 

seja maior ou igual o percentual de vagas ofertadas no programa de cotas para este 

grupo social. Seu cálculo se dá através da seguinte fórmula: 

 

TAG_ME =
[(

AMEx1

ARMx1) ∗ 100] + [(
AMEx2

ARMx2) ∗ 100]

2
 

Em que: 
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 AME corresponde ao número de alunos de minorias étnicas; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano; 

 

Com base nos dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2019 

UNEMAT (2019), bem como informações coletadas junto a PROEG, os números 

referentes aos alunos de minorias étnicas e alunos regularmente matriculados da 

graduação presencial podem ser observados na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Alunos regularmente matriculados na graduação e alunos de 
minorias étnicas entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre 

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

AMEx1 

Alunos de Minorias 
Étnicas, 
Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre) 

1476 2021 2646 3687 4633 

AMEx2 

Alunos de Minorias 
Étnicas, 
Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

1740 2240 3084 4133 5076 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Ao inserir na fórmula proposta os dados das variáveis dispostas na tabela 

18, foram obtidos os resultados da UNEMAT, conforme se observa na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Resultados do TAG_ME da graduação presencial na 
UNEMAT de 2015 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_MEx1 9,92% 12,97% 16,90% 21,99% 26,55% 

TAG_MEx2 11,54% 14,48% 18,84% 23,88% 27,93% 

TAG_ME 10,73% 13,72% 17,87% 22,94% 27,24% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Os resultados do TAG-ME apontam o aumento da inclusão de alunos de 

minorias étnicas em todos os anos da série histórica utilizada na pesquisa. Conforme 

apresentado no Anuário Estatístico 2019 da UNEMAT, trinta por cento das vagas 

ofertadas em 2018 fizeram parte dos programas de cotas de vagas destinadas a 

população de indivíduos pardos e pretos, e a indígenas (UNEMAT, 2019). O resultado 

do indicador demonstra a importância do programa de cotas adotado pela UNEMAT 

para que esta parcela da população tenha acesso ao ensino superior, evidenciada 

pelo crescimento da taxa durante toda a série histórica utilizada nesta pesquisa. 

É possível a utilização do TAG_ME para revelar o percentual de alunos de 

minorias étnicas nas demais modalidades de ensino ofertadas pela UNEMAT 

utilizando da mesma fórmula, desde que sejam utilizadas as respectivas variáveis. 

 

5.1.8 Taxa de novos alunos de minorias étnicas nos cursos de graduação – 

TAG_NME 

 

Este indicador tem como funcionalidade informar qual o percentual das 

vagas ofertadas é ocupado por pessoas pertencentes às minorias étnicas. Enquanto 

o indicador TAG_ME busca mensurar a parcela da população acadêmica pertencente 

às minorias étnicas, o TAG_NME busca identificar o percentual de admissão de 

alunos das minorias étnicas em cada processo seletivo. 

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB, disponível em novembro de 2020 verificou-se que A UFC apresenta o 

detalhamento de número de ingressantes de cada tipo de cota, de forma que o número 

de ingressantes de minorias étnicas são informados em separado dos demais (UFC, 

2020). A UFMT apresenta o número de ingressantes cotistas em uma única categoria, 

não sendo possível identificar o número de novos alunos de minorias étnicas (UFMT, 

2020). Já a UNB não publicou o número de novos alunos cotistas (UNB, 2019). Ao 

consultar o rol de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-se a 

presença de um indicador composto para esta finalidade, o qual mensura o percentual 

de ingressantes cotistas dentre o total de ingressantes (FORPLAD , 2015). 

Diferentemente do indicador proposto pelo FORPLAD, o TAG_NME busca 

medir o preenchimento das vagas reservadas por meio das cotas étnicas. Para isso, 

utiliza como variáveis o número de novos alunos de minorias étnicas e o número de 

vagas ofertadas. O Resultado anual é composto pela média de duas notas parciais 
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referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por 

TAG_NMEx1 e TAG_NMEx2, respectivamente. O cálculo do indicador pode ser 

realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_NME =
[(

NMEx1

VOx1 ) ∗ 100] + [(
NMEx2

VOx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NME corresponde ao número novos alunos de minorias étnicas; 

 VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora se conheça o número de vagas ofertadas, não foi possível obter o 

número de novos alunos de minorias étnicas nos anuários estatísticos, ou junto à 

gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste 

indicador. Contudo, este indicador pode ser considerado relevante pois revela se os 

programas de cotas de vagas destinadas a este público estão apresentando 

relevância social. 

 

5.1.9 Taxa de alunos de graduação presencial oriundos de escola pública – 

TAG_EP 

 

O TAG_EP tem como objetivo mensurar qual o percentual do conjunto de 

alunos da graduação presencial estudou em escolas públicas.  

Tal qual observado no caso das cotas para minorias étnicas, o 

acompanhamento dos números referentes aos alunos oriundos das escolas públicas 

é relevante pois trata do atendimento a Lei 12.711 de 2012, a qual dispõe sobre o 

programa de cotas de vagas nas IFES (Brasil 2012a). Bezerra e Gurgel (2012) 

reforçam o papel de inclusão social que o programa de cotas tem para as IES. 

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB observou-se que as três IES tratam as informações de forma distintas. A UNB 

apresenta informações sobre o número de alunos regularmente matriculados que 

foram admitidos por meio de cotas para alunos de escolas públicas em separado das 

demais (UNB, 2019). Já a UFC e a UFMT não apresentam o número de cotistas 
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oriundos de escolas públicas que compõe o quadro discente (UFC, 2020; UFMT, 

2020). O FORPLAD por sua vez propõe um indicador de desempenho composto para 

cálculo do percentual de qualquer modalidade de cotas em relação ao total de 

ingressantes (FORPLAD , 2015). Tal indicador de desempenho não fora incluído nos 

anuários estatísticos das IFES citadas acima. 

O TAG_EP utiliza como variáveis o número de alunos oriundos de escolas 

públicas e o número de alunos regularmente matriculados, ambos referentes ao 

ensino de graduação presencial. Seu resultado, apresentado na forma de 

porcentagem, indica a capacidade da IES em acolher alunos das classes sociais 

menos favorecidas. A taxa anual é composta pela média de duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por 

TAG_EPx1 e TAG_EPx2, respectivamente. Seu cálculo é realizado através da seguinte 

fórmula: 

 

TAG_EP =
[(

AEPx1

ARMx1) ∗ 100] + [(
AEPx2

ARMx2) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 AEP corresponde ao número de alunos oriundos de escolas 

públicas; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis para cálculo do indicador obtidos junto à PROEG 

são apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Alunos da graduação oriundos de escola pública, e alunos 
regularmente matriculados da graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código Variáveis Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AEPx1 

Alunos de Graduação 
Oriundos de Escola 
Pública Matriculados no 
1º Semestre 

13157 13259 12791 14065 14155 

AEPx2 

Alunos de Graduação 
Oriundos de Escola 
Pública Matriculados no 
2º Semestre 

13304 12768 14319 14244 14598 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG. 

 

Ao se utilizar dos dados institucionais apresentados acima, o desempenho 

da UNEMAT no TAG_EP pode ser observado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Resultados do TAG_EP da graduação presencial 
na UNEMAT de 2015 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_EP x1 88,44 85,11 81,71 83,89 81,13 

TAG_EP x2 88,27 82,51 87,45 82,30 80,32 

TAG_EP 88,36 83,81 84,58  83,10  80,72 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados do TAG_EP na UNEMAT revelam que mais de 80% de seus 

alunos são egressos de escolas públicas, e que, portanto, a IES tem uma grande 

relevância social. Parte deste resultado se deve ao fato da UNEMAT estar localizada 

apenas no interior do Estado, garantindo acesso ao ensino superior em localidades 

em que as federais, e em alguns casos até mesmo as IES privadas, não atuam. A 

título de conhecimento, e base de comparação, o programa de cotas da UNEMAT 

destina trinta por cento de suas vagas anuais para alunos de escolas públicas 

conforme informações disponíveis no Anuário Estatístico 2019 da UNEMAT. 
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5.1.10 Taxa pessoas com deficiência nos cursos de graduação – TAG_PcD 

 

Este indicador objetiva mensurar o percentual de alunos deficientes em 

relação ao conjunto total de alunos. Esta informação é relevante no tocante à 

capacidade da IES em acolher e manter alunos deficientes.  

A inclusão de alunos deficientes nas universidades é tema da Lei nº 13.409 

de 2016 que alterou a Lei nº 12.711 de 2012, conhecida como lei das cotas, sendo 

que após a garantia do acesso recai à universidade o desafio de que haja condições 

de permanência com qualidade (COSTA e NEVES, 2020; VAN PETTEN, ROCHA e 

BORGES, 2018). Embora a lei supracitada se destine as IES federais, a aprovação 

da lei demonstra a relevância social da inclusão de pessoas com deficiência (PcD) no 

ensino superior, tornando pertinente sua observância pela gestão das univerisidades 

públicas. Tal afirmação pode ser constatada pelo fato de mesmo sem obrigatoriedade 

legal, a UNEMAT, através da Resolução nº 011/2019-CONEP incluiu cotas para PcD 

no seu programa de ações afirmativa (UNEMAT, 2019a). 

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponível em novembro de 2020, verificou-se que a UNB apresenta o número 

de alunos cotistas deficientes que compõe o corpo discente da IES (UNB, 2019). A 

UFC não apresentou esta informação (UFC, 2020). Já a UFMT apresentou o número 

de alunos cotistas vinculados admitidos por todas as modalidades de cotas de forma 

agrupada, não sendo possível portanto inferir o número de alunos PcD regularmente 

matriculados. No que se refere aos discentes PcD, o FORPLAD não propôs um 

indicador para acompanhamento desta parcela da população universitária 

(FORPLAD, 2015). 

Utilizando de duas variáveis, a saber, o número de alunos deficientes, e o 

número de alunos regularmente matriculados, num mesmo ano e semestre, e 

modalidade de ensino, o TAG_PcD caracteriza-se como indicador composto. O 

resultado do indicador se dá em forma de percentual, e a taxa anual é composta pela 

média de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano 

letivo, representados por TAG_PcDx1 e TAG_PcDx2, respectivamente. O cálculo do 

indicador pode ser realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_PcD =
[(

APcDx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
APcDx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
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Em que: 

 APcD corresponde ao número alunos deficientes; 

 VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Este indicador pode apresentar a taxa de alunos deficientes nas diversas 

modalidades de ensino ofertadas pela UNEMAT, desde que sejam utilizados os 

respectivos dados.  

Embora a informação sobre o número de alunos regularmente matriculados 

seja consolidada semestralmente na UNEMAT, não foi possível obter o número de 

alunos deficientes junto à gestão da IES ou nos seus anuários estatísticos. Por este 

motivo não foi possível realizar o cálculo do indicador. No que tange à inclusão social, 

é importante que se possa acompanhar quantitativamente a capacidade da 

universidade em manter seus alunos deficientes nos bancos escolares. 

 

5.1.11 Taxa de novos alunos deficientes nos cursos de graduação – TAG_NPcD 

 

O TAG_NPcD tem como objetivo fornecer aos gestores a taxa de novos 

alunos deficientes, sendo uma informação relevante no que se refere a capacidade 

da IES em acolher esta parcela da população. Assim como no TAG_PcD, o 

TAG_NPcD tem sua relevância baseada na Lei nº 13.409 de 2016 (BRASIL, 2016), 

no entanto, enquanto o primeiro trata de evidenciar a população PcD dentre o total de 

alunos de graduação, o TAG_NPcD permite a verificação da entrada de alunos PcD 

a cada processo seletivo. O resultado deste indicador é relevante pois permite 

identificar a entrada de pessoas com deficiência na universidade independente do 

programa de cotas. Assim, a estrada de alunos com este perfil pode requerer 

investimentos, contratação de profissionais para funções especiais para demandas 

específicas. 

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponíveis em novembro de 2020 verificou-se que a UFC informou o número 

de vagas ofertadas para cada modalidade de cotas, mas não informou o número de 

ingressantes (UFC, 2020). A UFMT publicou o número de ingressantes de todas as 

cotas de forma agrupada, não sendo possível identificar a quantidade de cada 
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modalidade de cotas (UFMT, 2020). Já a UNB não informou o número de novos alunos 

PcD em seu anuário estatístico (UNB, 2019). Ao consultar o rol de indicadores de 

desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-se a existência de um indicador 

composto, identificado como “Índice de Ingressantes Cotistas”, de dedicado a 

mensuração do ingresso de alunos cotistas, capaz de ser aplicado para cada 

modalidade de cotas (FORPLAD , 2015). No entanto, o referido indicador não consta 

nos anuários da IES citadas. 

O indicador utiliza como variáveis o número de novos alunos deficientes, e 

o número de vagas ofertadas, num mesmo ano e semestre, e modalidade de ensino. 

O resultado do TAG_NPcD se dá na forma de percentual, e a taxa anual é composta 

pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada 

ano letivo, representados por TAG_NPcDx1 e TAG_NPcDx2, respectivamente. O 

cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_NPcD =
[(

NAPcDx1

VOx1 ) ∗ 100] + [(
NAPcDx2

VOx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAPcD corresponde ao número novos alunos deficientes; 

 VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora se conheça o número de vagas ofertadas, o número de novos 

alunos deficientes não foi possível obter nos anuários estatísticos, ou junto à gestão 

da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste 

indicador. Havendo informações das duas variáveis, nas modalidades de ensino 

ofertadas, é possível avaliar a capacidade da UNEMAT em atrair este público em cada 

modalidade de ensino. 

 

5.1.12 Taxa de alunos da graduação com bolsas de iniciação científica – 

TAG_BIC 

 

Este indicador tem como proposta informar o percentual de alunos da 

graduação que recebem bolsas de iniciação científica (IC), e reflete a capacidade da 

IES em captar e oferecer este tipo de incentivo estudantil.  
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A IC é relacionada fortemente com o desenvolvimento de pesquisadores e 

de conhecimento nas universidades, tendo como efeito do processo a tendência de 

diminuição de evasão, aumento do engajamento dos alunos partícipes, fortalecimento 

da relação aluno/professor, aceleração de ingresso na pós-graduação, (FIORI e 

BEZERRA, 2018; MASSI e QUEIROZ, 2015). De acordo com o exposto percebe-se a 

importância da da IC para as IES, e como consequência, o monitoramento da oferta 

de bolsas por parte dos gestores. 

Ao consultar a última versão disponível em novembro de 2020 dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB, verificou-se que a a UFC apresenta o número de 

bolsas IC concedidas anualmente, a UFMT apresenta o número de bolsas IC 

concedidas no ano base do anuário explicitando as agências financiadoras, e a UNB 

apresenta o número de bolsas IC concedidas nos dois semestres do ano base do 

anuário, detalhando se remuneradas ou não (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-

se a existência de um idicador composto denominano “Taxa de Cobertura de Bolsas 

de Iniciação Ciêntífica”. O indicador relaciona o número de bolsas IC e o número de 

projetos de pesquisa (FORPLAD , 2015). 

Diferentemente do indicador proposto pelo FORPLAD o TAG_BIC 

relaciona o número de bolsas IC e o número alunos regularmente matriculados. O 

resultado do indicador composto é apresentado na forma de taxa. Na interpretação do 

resultado considera-se que quanto maior for o valor mensurado, melhor. O resultado 

anual é composto pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo 

semestre de cada ano letivo, representados por TAG_BICx1 e TAG_BICx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte 

fórmula: 

 

TAG_BIC =
[(

NBICx1

ARMx1) ∗ 100] + [(
NBICx2

ARMx2) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NBIC corresponde ao número alunos com bolsas de iniciação 

científica; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 
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Os dados institucionais da UNEMAT para as variáveis obtidas no Anuário 

Estatístico 2019, bem como junto à PROEG estão disponíveis na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Número de bolsas de iniciação científica, e alunos regularmente 
matriculados na graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

NBICx1 
Alunos com Bolsas de 
Iniciação Científica no 
1º Semestre 

340 422 219 221 231 

NBICx2 
Alunos com Bolsas de 
Iniciação Científica no 
2º Semestre 

340 422 219 221 231 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Conforme observado na Tabela 22, as informações e os dados das duas 

variáveis utilizadas para o cálculo do indicador e a periodicidade de apuração dos 

dados são diferentes, ou seja, enquanto os dados sobre a quantidade de alunos 

regulamente matriculados são coletados semestralmente, o número de bolsas IC 

foram registrados nos anuários estatísticos e apresentado em período anual. 

Utilizando-se dos dados acima, os resultados do TAG_BIC da UNEMAT é 

apresentado na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Resultados do TAG_BIC da graduação presencial na UNEMAT de 2015 
a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_BIC x1 2,29% 2,71% 1,40% 1,32% 1,32% 

TAG_BIC x2 2,26% 2,73% 1,34% 1,28% 1,27% 

TAG_BIC 2,27% 2,72% 1,37% 1,30% 1,30% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dada a diferença de periodicidade de apresentação dos dados das 

variáveis que compõe o indicador, o resultado acima não deve ser interpretado como 

valor absoluto, e sim uma aproximação da realidade. Ao analisar os números obtidos, 
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observa-se que a partir do ano de 2017 o indicador apresenta estabilidade nos seus 

resultados, no entanto, os valores dos anos de 2017 a 2019 representam 

aproximadamente cinquenta por cento do valor apurado para 2016, indicando assim 

uma redução brusca no desempenho. 

 

5.1.13 Taxa de alunos de graduação com bolsas de monitoria – TAG_BM 

 

O TAG_BM tem como objetivo revelar qual o percentual de alunos da 

graduação é contemplado com bolsas de monitoria.  

A monitoria é uma atividade de grande importância pois colabora tanto com 

a melhoria do ensino de graduação, quanto com a formação profissional do aluno e 

do professor orientador (DANTAS, 2014; NUNES, 2007). Ao consultar a última 

publicação dos  anuários estatísticos da UNB, UFMT e UFC disponível em novembro 

de 2020, verificou-se que, a UNB apresenta os números detalhados por cursos 

informando o total de bolsas remuneradas e não remuneradas, a UFMT publica 

apenas o número de bolsas por campus e curso, e a UFC apresentou informações 

sobre o número de bolsas de monitoria concedidas a cada ano (UFC, 2020; UFMT, 

2020; UNB, 2019). Ao consultar o conjunto de indicadores de desempenho proposto 

pelo FORPLAD não foi encontrado um idicador destinado ao acompanhamento das 

bolsas monitoria (FORPLAD , 2015). 

O indicador TAG_BM proposto nesta pesquisa utiliza duas variáveis, a 

saber, o número de alunos da graduação presencial que são bolsistas monitores, e o 

número de alunos regularmente matriculados na graduação presencial, sendo, 

portanto, um indicador composto. O resultado apresentado na forma de percentual é 

melhor quanto maior for. O cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte 

fórmula: 

 

TAG_BM =
[(

NABMx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NABMx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NABM corresponde ao número alunos com bolsa monitoria; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 
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Na UNEMAT as bolsas de monitoria estão vinculadas ao Programa de 

Formação de Células Cooperativas (FOCCO), criado pela Resolução nº 038/2012 Ad 

referendum do CONEPE, o qual oferece bolsas a alunos da graduação atuarem como 

monitores (UNEMAT, 2012). Os dados da variável NABM foram obtidos nos anuários 

estatísticos publicados pela UNEMAT. No entanto, observou-se que nos anuários de 

2015 a 2018, as informações referentes às bolsas FOCCO foram agrupadas com 

outras duas modalidades de bolsas, sendo, portanto, impossível realizar a 

mensuração do indicador com base nestes dados. A outra variável do indicador, que 

trata do número de alunos regularmente matriculados no ensino presencial regular 

foram obtidos junto à PROEG. Ambos são apresentados na Tabela 24. 

 
Tabela 24 - Número de bolsas FOCCO, e alunos regularmente matriculados na 
graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

NABMx1 
Alunos com Bolsas 
de Monitoria no 1º 
Semestre 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

145 

NABMx2 
Alunos com Bolsas 
de Monitoria no 2º 
Semestre 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

145 

ARMx1 

Alunos 
Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos 
Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico 
Unemat (2019). 

 

Com base nas informações acima apresentadas, observa-se o resultado 

do indicador para o ano de 2019, na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Resultados do TAG_BM da graduação presencial na UNEMAT de 2019 

Indicador de 
desempenho  

2019 

TAG_BM x1 0,83 

TAG_BM x2 0,80 

TAG_BM 0,81 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 



 

94 

Assim como ocorrido em outros indicadores propostos nesta pesquisa, 

verificou-se a diferença de periodicidade da apresentação dos dados das variáveis, 

visto que o número de alunos regularmente matriculados é apresentado em intervalo 

semestral, e o número de bolsistas FOCCO é apresentado em intervalo anual. Assim, 

o resultado do indicador não deve ser interpretado como um valor absoluto. 

 

5.1.14 Taxa de alunos de graduação partícipes de projetos de pesquisa – 

TAG_PP 

 

O TAG_PP tem como objetivo revelar o percentual de participação dos 

alunos de graduação presencial em projetos de pesquisa institucionalizados.  

A participação de alunos de graduação em projetos de pesquisa se mostra 

como uma importante ferramenta na articulação da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. As atividades de pesquisa são um elemento importante no 

processo de ensino/aprendizagem e detêm a característica da produção do 

conhecimento, não apenas sua reprodução, (LAMPART, 2008; Severino, 2007). 

Assim, mensurar a taxa de participação dos alunos de graduação em projetos de 

pesquisa permite a gestão avaliar as suas ações e políticas institucionais 

relacionadas. 

Em consulta da última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT, 

e UNB disponíveis em novembro de 2020 verificou-se que, a UNB apresenta o número 

de bolsas de pesquisa concedidas a alunos de graduação (UNB, 2019). A UFC 

informa o número de alunos vinculados aos grupos de pesqusia (UFC, 2020),e a 

UFMT apresenta o número de alunos bolsistas nos programas relacionados a 

iniciação científica (UFMT, 2020), não havendo portanto uniformidade na divulgação 

das informações sobre os projetos de pesquisa. Ao consultar o rol de indicadores de 

desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-se que não foi incluido um indicador 

dedicado a acompanhar o número de alunos de graduação partícipes de projetos de 

pesquisa (FORPLAD, 2015).  

Embora não se conheça um intervalo que indique se o resultado do 

indicador está satisfatório, entende-se que quanto maior for seu valor, melhor. O 

cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte fórmula: 
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TAG_PP =
[(

NAPPx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NAPPx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAEL corresponde ao número alunos em partícipes de projetos de 

pesquisa; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 X1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 X2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora se conheça o número de alunos regularmente matriculados, não 

foi possível obter o número de alunos de graduação vinculados a projetos de pesquisa 

nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da UNEMAT, não sendo possível assim 

mensurar o desempenho da IES neste indicador. 

 

5.1.15 Taxa de alunos de graduação com participação em reuniões científicas na 

UNEMAT – TAG_RC 

 

Este indicador tem como objetivo fornecer informações sobre a proporção 

de acadêmicos que participaram de reuniões científicas na UNEMAT, visando 

identificar a capacidade da IES em promover este tipo de evento, bem como atrair 

seus alunos. 

Os eventos científicos são importantes na formação dos alunos por 

realizarem a comunicação e disseminação de novos conhecimentos científicos, bem 

como possibilitar a criação de redes de relacionamentos de pesquisadores com 

interesses de áreas de conhecimento comuns (LACERDA, WEBER, et al., 2008). 

Além dos pontos apresentados, Hayashi e Guimarães (2016, p. 163) afirmam que os 

“eventos acadêmicos revelam frentes de pesquisa e oferecem oportunidades para 

identificar resultados atualizados de pesquisas científicas”.  

Em consulta as últimas publicações dos anuários estatísticos da UFC, 

UFMT e UNB disponíveis no ano de 2020 verificou-se que em nenhum dos 

documentos os dados referentes ao número de alunos partícipes de reuniões 

científicas foram disponibilizados (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). Da mesma 

forma, não foi localizado dentre o rol de indicadores de desempenho proposto pelo 
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FORPLAD um indicador relacionado a participação dos alunos de graduação em 

eventos acadêmicos. 

O indicador TAG_RC proposto nesta pesquisa utiliza duas variáveis, a 

saber, o número de alunos da graduação presencial que participaram dos eventos 

científicos, e o número de alunos regularmente matriculados na graduação presencial. 

O resultado do indicador composto é apresentado na forma de percentual, sendo 

melhor quanto maior for. O cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte 

fórmula: 

 

TAG_RC =
[(

NARCx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NARCx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

 

Em que: 

 NARC corresponde ao número alunos participantes de reuniões 

científicas; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 X1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 X2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora se conheça o número de alunos regularmente matriculados, não 

foi possível obter o número de alunos participantes de reuniões científicas nos 

anuários estatísticos, ou junto à gestão da UNEMAT, não sendo possível assim 

mensurar o desempenho da IES neste indicador. Contudo, este indicador pode ser 

considerado relevante pois revela se o esforço da IES em propiciar formação além 

das salas de aula, visto que os eventos de caráter científico auxiliam na integração do 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.1.16 Taxa de alunos de graduação em mobilidade internacional – TAG_MI 

 

O TAG_MI é um indicador dedicado a informar o percentual de alunos 

participando do programa de mobilidade em universidade estrangeiras, e revela a 

capacidade institucional de promover a inclusão de alunos no ambiente universitário 

internacional. 
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A mobilidade acadêmica internacional se mostra uma necessidade para as 

IES no contexto do mundo globalizado, pois a inserção internacional dos alunos, além 

de propiciar a compreensão sociocultural, tem potencial de geração de inovação 

tecnológica e científica quando do seu retorno ao país de origem, tendo caráter de 

aprimoramento de capital social e intelectual (FAGUNDES, LUCE e SILVEIRA, 2019; 

PROLO, VIEIRA, et al., 2019). 

Ao consultar a última publicação disponível em novembro de 2020 dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB, verificou-se que a UFC e a UFMT não 

publicaram dados sobre a mobilidade internacional (UFC, 2020; UFMT, 2020). A UNB 

por sua vez publicou o número de alunos estrangeiros matriculados em seus cursos 

como única informação relacionada a mobilidade internacional (UNB, 2019). Ao 

consultar o rol de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-se a 

inesistência de um indicador que tenha relação com a mobilidade internacional 

(FORPLAD , 2015). 

O TAG_MI, ao utilizar o número de alunos em mobilidade internacional e o 

número de alunos regularmente matriculados na graduação presencial como variáveis 

caracteriza-se como um indicador composto. Seu resultado é apresentado na forma 

de percentual, e não possui intervalo definido que indique uma condição ótima. O 

cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_MI =
[(

NAMIx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NAMIx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAMI corresponde ao número alunos em mobilidade internacional; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 X1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 X2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

Embora se conheça o número de alunos regularmente matriculados, não 

foi possível obter o número de alunos em mobilidade nos anuários estatísticos, ou 

junto à gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da 

IES neste indicador. 
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5.1.17 Taxa de alunos de graduação em mobilidade nacional – TAG_MN 

 

O TAG_MN é um indicador dedicado a informar o percentual de alunos 

participando do programa de mobilidade nacional.  

A mobilidade acadêmica no âmbito nacional tem se tornado uma das 

atividades mais importantes de cooperação internacional, pois tem potencial de 

promover aperfeiçoamento educacional, profissional, sociocultural dos estudantes, 

efeitos que podem causar impacto positivo nas instituições envolvidas (PETRILLI, 

2018).  

No que se refere a mobilidade nacional, observam-se duas iniciativas de 

intercâmbio interinstitucionais, uma promovida pela ANDIFES, e outra pela 

Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM). O Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica (PAMA) prevê a 

mobilidade entre as 63 IFES participantes; o Programa de Mobilidade Nacional (PMN) 

da ABRUEM possibilita o intercâmbio entre as IES municipais e estaduais afiliadas 

(PETRILLI, 2018; ABRUEM, [2018?]). 

Ao consultar a última publicação disponível em novembro de 2020 dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB, verificou-se que estas não publicaram 

dados sobre a mobilidade nacional (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). Ao 

consultar o conjunto de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD não foi 

encontrada menção sobre a mobilidade nacional (FORPLAD , 2015). 

O TAG_MN utiliza como variáveis o número de alunos em mobilidade em 

IES nacionais e o número de alunos regularmente matriculados na graduação 

presencial, sendo, portanto, um indicador composto. Seu resultado é apresentado na 

forma de percentual, e não possui intervalo definido que indique uma condição ótima. 

O cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_MN =
[(

NAMNx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NAMNx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAMN corresponde ao número alunos em mobilidade nacional; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 X1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 X2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 
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Embora se conheça o número de alunos regularmente matriculados, não 

foi possível obter o número de alunos em mobilidade nos anuários estatísticos, ou 

junto à gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da 

IES neste indicador.  

 

5.1.18 Taxa de alunos de graduação em efetivo exercício laboral – TAG_EL 

 

O TAG_EL tem como objetivo informar qual o percentual de acadêmicos 

que dividem seu tempo entre os estudos e o trabalho. 

Vargas e Paula (2013) afirmam que a presença de alunos/trabalhadores 

(ou trabalhadores/estudantes) representa um grande passo na democratização do 

ensino superior, uma vez que esta característica é comum dentre as classes sociais 

menos favorecidas. Já Kamlot (2015) afirma que a conclusão do curso superior é fator 

para ascensão profissional com impacto em ocupação de melhores cargos ou 

empregos, e aumento de renda. Assim, um indicador para este fim é relevante por 

permitir que a gestão da IES possa mensurar um dos fatores relacionados a inclusão 

social e democratização do ensino.  

Ao consultar a última publicação disponível em novembro de 2020 dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB, verificou-se que estas não publicaram 

dados sobre a alunos em exercício laboral (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). Da 

mesma forma, não consta no rol de indicadores do FORPLAD um indicador voltado 

para mensurar resultados sobre alunos trabalhadores (FORPLAD , 2015). 

Para cálculo do TAG_EL utilizam-se como variáveis o número de alunos 

em efetivo exercício laboral e o número de alunos regularmente matriculados. O 

resultado do indicador é apresentado na forma de percentual, e seu cálculo pode ser 

realizado através da seguinte fórmula: 

 

TAG_EL =
[(

NAELx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
NAELx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 NAEL corresponde ao número alunos em efetivo exercício laboral; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente matriculados; 

 X1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 X2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 
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Embora se conheça o número de alunos regularmente matriculados, não 

foi possível obter o número de alunos em efetivo exercício laboral nos anuários 

estatísticos, ou junto à gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o 

desempenho da IES neste indicador. 

 

5.1.19 Relação entre alunos de graduação e docentes permanentes – RAD1 

 

O RAD1 tem como objetivo evidenciar a relação quantitativa 

aluno/professor. 

A relação entre o número de alunos e professores está ligada a eficiência 

do gasto público, e se mostra como um indicador de produtividade docente 

(SCHWARTZMAN, 1994). Além disso, quando do lançamento do REUNI, o valor 

fixado para este indicador foi de dezoito alunos por professor (BRASIL, 2007a). 

Considerando que a UNEMAT, por não ser uma IES federal, não tenha sido submetida 

ao REUNI, e que possui características próprias em seu regime de carga horária dos 

seus docentes, é necessário que se tenha claro que o valor fixado pelo REUNI não se 

aplica à IES em questão. No entanto, a fixação de um valor alvo para as IFES 

demonstra a relevância do indicador bem como a necessidade de que seja estudado 

um valor adequado para o caso da UNEMAT. 

Ao consultar a última publicação disponível em novembro de 2020 dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB, verificou-se que a UFMT e a UNB 

apresentam informações sobre a quantidade de alunos e docentes de forma 

separada, ou seja, não apresentam um indicador que informe a proporção entre os 

dois segmentos da comunidade acadêmica (UFMT, 2020; UNB, 2019). Já a UFC 

apresenta um indicador composto, proposto pelo TCU, calculado através da divisão 

do número de alunos matriculados em cursos de tempo integral pelo número de 

professor equivalente (UFC, 2020). O FORPLAD propõe o uso de um indicador 

denominado “Relação de Aluno por Professor”, utilizando para isso o número de 

matrículas projetadas e uma medida ajustada do corpo docente (FORPLAD , 2015). 

O RAD1 por sua vez, tendo como característica ser um indicador composto, 

utiliza de duas variáveis, a saber, o número de alunos da graduação presencial 

regular, e o número de docentes permanentes do quadro da IES. O resultado do 

indicador é um coeficiente, cujo valor representa a proporção de entre os dois 

segmentos da comunidade acadêmica. A taxa anual é composta pela média de duas 
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notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, 

representados por RAD1x1 e RAD1x2, respectivamente. Seu cálculo é realizado 

através da seguinte fórmula: 

 

RAD1 =
(

ARMx1

DPx1 ) + (
ARMx2

DPx2 )

2
 

Em que: 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 DP corresponde ao número de docentes permanentes; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis para cálculo do indicador obtidos junto à Pró-

Reitoria de Administração (PRAD), e à PROEG são apresentados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Alunos regularmente matriculados na graduação presencial e 
docentes permanentes entre 2015 e 2019 

Código Variáveis Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

DPx1 
Docentes Permanentes 
no 1º Semestre  

841 841 831 809 793 

DPx2 
Docentes Permanentes 
no 2º Semestre 

841 832 820 801 778 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e da PRAD. 

 

Ao se utilizar dos dados institucionais apresentados acima, o desempenho 

da UNEMAT no RAD1 pode ser observado na Tabela 27, a seguir. 
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Tabela 27 - Resultados do RAD1 da graduação presencial na UNEMAT de 2015 a 
2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RAD1 x1 17,69 18,52 18,84 20,72 22,00 

RAD1 x2 17,92 18,60 19,97 21,61 23,36 

RAD1 17,80 18,56 19,40  21,17  22,68 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

No tocante ao RAD1, cabe ressaltar que o número total de docentes é 

diferente do número de docentes permanentes, visto que a UNEMAT possui uma 

quantidade considerável de docentes temporários. Neste sentido, caso a nota 

apresentada neste indicador venha a apresentar uma redução no coeficiente no 

futuro, o resultado poderá ser interpretado como positivo, visto que poderá indicar o 

aumento no número de docentes permanentes. Além disso, é necessário que se 

compreenda que não é conhecido o intervalo de otimização que represente a melhor 

situação possível da realidade específica da UNEMAT. No entanto, a relação 

aluno/professor estabelecido pelo governo federal através do Reuni é de 18 alunos 

para cada docente (BRASIL, 2007a). Embora o Reuni aplique-se apenas as IFES, 

pode-se considerar o valor fixado pelo Governo Federal como um valor de referência.  

 

5.1.20 Relação entre alunos de graduação presencial e docentes – RAD2 

 

Enquanto o RAD1 apresenta a relação quantitativa entre os alunos da 

graduação presencial e os docentes permanentes, o RAD2 trata da relação entre as 

quantidades de alunos da graduação presencial e de todos os docentes, ou seja, 

considera tanto os professores permanentes quanto os temporários. O resultado do 

indicador é um coeficiente, cujo valor representa a proporção de alunos em relação 

aos professores da IES. A taxa anual é composta pela média de duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por 

RAD2x1 e RAD2x2, respectivamente. Seu cálculo é realizado com a seguinte fórmula: 

 

RAD2 =
(

ARMx1

DPx1+DTx1) + (
ARMx2

DPx2+DTx2)

2
 

Em que: 
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 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 DP corresponde ao número de docentes permanentes; 

 DT corresponde ao número de docentes temporários; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis para cálculo do indicador obtidos junto à Pró-

Reitoria de Administração (PRAD), e à PROEG são apresentados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 - Alunos regularmente matriculados na graduação presencial, docentes 
permanentes e docentes temporários entre 2015 e 2019 

Código Variáveis Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

DPx1 
Docentes Permanentes 
no 1º Semestre  

841 841 831 809 793 

DPx2 
Docentes Permanentes 
no 2º Semestre 

841 832 820 801 778 

DTx1 
Docentes Temporários 
no 1º Semestre  

490 553 636 675 682 

DTx2 
Docentes Temporários 
no 2º Semestre  

543 562 611 666 725 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e da PRAD. 

 

Ao se utilizar dos dados institucionais apresentados acima, o desempenho 

da UNEMAT no RAD2 pode ser observado na Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Resultados do RAD2 da graduação presencial na UNEMAT de 2015 a 
2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RAD2 x1 11,18 11,18 10,67 11,30 11,83 

RAD2 x2 10,89 11,10 11,44 11,80 12,09 

RAD2 11,03 11,14 11,06  11,55  11,96 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Os resultados apresentados no RAD2 mostram coeficientes com valores 

consideravelmente menores. Considerando que a base de dados referente ao número 

de alunos é a mesma utilizada para o cálculo de RAD1, é possível verificar que a 

UNEMAT possui em seu quadro docente um elevado número de professores 

temporários. 

Assim como no caso do RAD1, não se tem conhecimento de um intervalo 

que se possa concluir como otimizada para RAD2. No entanto, quanto mais próximos 

forem os valores de RAD1 e RAD2, melhor será o resultado, pois indicará um maior 

número de servidores docentes efetivos, e consequentemente, menor dependência 

de recursos humanos externos. 

 

5.1.21 Relação entre número de exemplares bibliográficos e número de alunos 

de graduação – RAG_BIB 

 

O RAG_BIB tem como objetivo comparar a quantidade de livros e número 

de alunos. A gestão das bibliotecas é fator de grande importância, fator revelado pela 

avaliação institucional realizada pelo SINAES cita especificamente as bibliotecas 

como objeto de verificação (BRASIL, 2004).  

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UNB, UFC e 

UFMT observou-se que as três IES apresentam os números referentes ao seu acervo 

bibliográfico na forma de número total, não relacionando-o ao número de alunos (UFC, 

2020; UFMT 2020; UNB 2019). Ao consultar o rol de indicadores de desempenho 

proposto pelo FORPLAD verificou-se que não consta indicador relacionado ao acervo 

bibliográfico físico. 

A proposição do RAG_BIB foi pensada na forma de indicador composto por 

duas variáveis a saber, número de exemplares bibliográficos e número de alunos 

regularmente matriculados no ensino de graduação presencial. O valor do indicador 

se dá na forma de coeficiente resultante da divisão das duas variáveis citadas. O 

coeficiente anual é composto pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro 

e segundo semestre de cada ano letivo, representados por RAG_BIBx1 e RAG_BIBx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado através da seguinte 

fórmula: 
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RAG_BIB =
(

NEBx1

ARMx1) + (
NEBx2

ARMx2)

2
 

Em que: 

 NEB corresponde ao número de exemplares bibliográficos físicos; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os valores das variáveis necessários para o cálculo do indicador foram 

obtidos junto a PROEG e anuários estatísticos publicados no site da UNEMAT, os 

quais podem ser conferidos na Tabela 30.  

 

Tabela 30 - Número de exemplares bibliográficos físicos, e alunos regularmente 
matriculados na graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

NEBx1 
Exemplares 
Bibliográficos no 1º 
Semestre  

291.190 356.455 355.131 316.120 418,044 

NEBx2 
Exemplares 
Bibliográficos no 2º 
Semestre  

291.190 356.455 355.131 316.120 418,044 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e Anuário Estatístico Unemat 
(2019). 

 

Com base nas informações obtidas junto à PROEG, e nos anuários 

estatísticos da UNEMAT, os resultados do indicador podem ser observados na Tabela 

31. 

 
Tabela 31 - Resultados do RAG_BIB da graduação presencial na UNEMAT de 2015 
a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RAG_BIB x1 19,57 22,88 22,68 18,85 23,96 

RAG_BIB x2 19,32 23,04 21,69 18,27 23,00 

RAG_BIB 19,45 22,96 22,19  18,56  23,48 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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É importante observar que a base se dados das variáveis necessárias para 

o cálculo do RAG_BIB apresenta periodicidade de mensuração distintas. Enquanto o 

número de alunos regularmente matriculados é computado em intervalo semestral, o 

número de exemplares bibliográficos é computado em intervalo anual. Devido a este 

fato, os resultados apresentados pelo indicador devem ser considerados como uma 

aproximação da realidade. Para a correta utilização do indicador, é necessário que a 

periodicidade de apuração das variáveis seja igual para as duas variáveis em questão. 

 

5.1.22 Relação entre número livros eletrônicos e número de alunos de 

graduação – RAG_LE 

 

Semelhante ao RAG-BIB, o RAG_LE é um indicador destinado a mensurar 

a disponibilidade de livros eletrônicos em relação aos alunos, e seu resultado é um 

coeficiente entre as duas variáveis.  

Os livros eletrônicos têm feito parte da realidade das bibliotecas 

universitárias visto que a universidade precisa acompanhar as mudanças culturais e 

tecnológicas sofridas pela sociedade. Assim, o campo de gestão deste tipo de material 

tem se mostrado um novo desafio para as bibliotecas das universidades, 

principalmente nos processos realizados antes da disponibilização dos livros 

eletrônicos aos usuários das bibliotecas (SANTOS, 2018; MAGALHÃES e 

CERAVOLO, 2015). 

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UNB, UFC e 

UFMT disponíveis em novembro de 2020, observou-se que as três IES apresentam 

os números referentes ao seu acervo bibliográfico na forma de número total, não 

relacionando-os ao número de alunos (UFC, 2020; UFMT 2020; UNB 2019). Em 

consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD verificou-se 

o “Número de Obras no Acervo Bibliográfico disponível em meio eletrônico” na forma 

de indicador simples (FORPLAD , 2015). 

O RAG_LE ao utilizar de duas variáveis caracteriza-se como indicador 

composto. Seu resultado anual é composto pela média de duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, representados por 

RAG_LEx1 e RAG_LEx2, respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado 

através da seguinte fórmula: 
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RAG_LE =
(

NLEx1

ARMx1) + (
NLEx2

ARMx2)

2
 

Em que: 

 NLE corresponde ao número de livros eletrônicos; 

 ARM corresponde ao número de alunos regularmente da 

matriculados; 

 x1corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

Os valores das variáveis necessários para o cálculo do indicador foram 

obtidos junto a PROEG e anuários estatísticos publicados no site da UNEMAT, os 

quais podem ser conferidos na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Número de livros eletrônicos, e alunos regularmente matriculados na 
graduação presencial entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

NLEx1 
Livros Eletrônicos no 1º 
Semestre  

0 0 8.000 8.000 14.576 

NLEx2 
Livros Eletrônicos no 2º 
Semestre  

0 0 8.000 8.000 14.576 

ARMx1 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 
Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 
Semestre 

15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PROEG e anuários estatísticos da 

UNEMAT. 

 

Com base nas informações obtidas junto à PROEG, e nos anuários 

estatísticos da UNEMAT, os resultados do indicador podem ser observados na Tabela 

33. 

 

Tabela 33 - Resultados do RAG_LE da graduação presencial na UNEMAT de 2017 a 
2019 

Indicador de 
desempenho  

2017 2018 2019 

RAG_LE x1 0,51 0,48 0,84 

RAG_LE x2 0,49 0,46 0,80 

RAG_LE 0,50  0,47  0,82 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Conforme observado na tabela 28, as informações sobre livros eletrônicos 

estão disponíveis apenas a partir do ano de 2017, reduzindo assim o intervalo que se 

pode mensurar. Assim como ocorreu com o RAG_BIB, o RAG_LE apresenta 

informações não precisas, visto que a periodicidade de apuração dos dados é 

diferente, ou seja, enquanto os dados sobre à quantidade de alunos regulamente 

matriculados é são coletados semestralmente, o número de livros eletrônicos 

disponíveis foi informado em período anual. 

Embora o número de livros eletrônicos seja muito inferior ao número de 

alunos, há de se observar que um livro eletrônico pode ser acessado simultaneamente 

por vários alunos, diferentemente do acervo físico. Os números apresentados pelo 

indicador revelam que a IES investiu na aquisição de exemplares eletrônicos, tendo 

aumento considerável de 2017 a 2019. 

 

5.2 Indicadores da Pós-Graduação 

 

5.2.1 Taxa de oferta de vagas de pós-graduação – TOF_PG 

 

A TOF_PG permite verificar o aumento ou diminuição do número de novas 

vagas ofertadas na pós-graduação em uma série histórica, através da comparação de 

resultados de um ano em relação do ano anterior.  

Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UNB, UFC e 

UFMT disponíveis em novembro de 2020, observou-se que a UNB apresenta o 

número de vagas ofertadas em cada programa, fazendo distinção entre mestrado e 

doutorado (UNB, 2019); a UFC apresentou o número de vagas ofertadas para os 

cursos de mestrado e doutorado distinguindo se acadêmico, profissional ou 

institucional (UFC, 2020); já a UFMT apresentou o número de vagas ofertadas para 

os cursos de mestrado acadêmico, profissional e profissional em rede e cursos de 

doutorado (UFMT, 2020). Ao consultar o conjunto de indicadores de desempenho 

proposto pelo FORPLAD verificou-se que não consta uma proposta de indicador para 

a finalidade proposta pelo TOF_PG (FORPLAD , 2015). 

O TOF_PG propõe mensuração da oferta de novas vagas através da 

comparação de um ano em relação do ano anterior, e cálculo do percentual que a 

diferença representa. Considerando que a UNEMAT realiza a oferta de vagas 

anualmente, sugere-se que a mensuração seja realizada em período equivalente. Seu 
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resultado é expresso em um valor percentual, positivo para aumento, e negativo para 

redução no número de vagas ofertadas. Seu cálculo é proposto através do uso da 

seguinte fórmula: 

 

TOF_PG = [(
VOPGx

VOPGx−1
) ∗ 100] − 100 

 

Em que: 

 VOPG corresponde ao número de vagas ofertadas na pós-

graduação; 

 x corresponde ao determinado ano, e; 

 x-1 corresponde ao ano anterior. 

 

Considerando os dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 

2020UNEMAT(2020), os números referentes a oferta de vagas para cursos de pós-

graduação podem ser observados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Número de vagas ofertadas na pós-graduação da UNEMAT entre 
2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

VOPG 
Vagas Ofertadas na 

Pós-Graduação 
226 294 339 380 339 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Ao utilizar os números registrados pela UNEMAT para cálculo do indicador, 

os valores do TOF_PG podem ser observados na Tabela 35: 

 

Tabela 35 - Resultados do TOF_PG da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TOF_PG 30,09% 15,31% 12,09% -10,79% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os valores obtidos no indicador demonstram o aumento no número de 

vagas ofertadas no intervalo entre os anos de 2016 e 2018, e uma pequena redução 

em 2019. Cabe observar que não foi possível apurar valores do indicador e para o ano 
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de 2015, visto que para tal seriam necessários os dados referentes ao ano de 2014, 

cujos valores estão fora do intervalo temporal utilizado nesta pesquisa.  

Este indicador de desempenho pode ser utilizado para observar partes 

distintas do universo de oferta de vagas da pós-graduação na UNEMAT, como por 

exemplo, vagas em cursos de mestrado, doutorado, programas em rede etc. Para isso 

basta que o indicador seja alimentado com os dados específicos da modalidade que 

se quer mensurar  

 

5.2.2 Taxa de matrícula de alunos de mestrado– TMPG_M 

 

A TMPG_M tem como objetivo revelar a progressão da quantidade de 

mestrandos entre dois anos subsequentes.  

Em consulta ao conjunto de indicadores de desempenho construído pelo 

FORPLAD, observa-se que o grupo de trabalho que o idealizou apontou a 

necessidade de acompanhamento no número de alunos matriculados, propondo para 

isso um indicador simples (FORPLAD , 2015). O indicador simples pode ser 

encontrado na forma proposta pelo FORPLAD nos anuários estatísticos da UFMT, 

UFC e UNB (UFMT, 2020; UFC, 2020; UNB, 2019). 

O indicador TMPG_M proposto nesta pesquisa tem como objetivo 

apresentar a taxa anual de mestrandos, visando facilitar a percepção da variação de 

um período com relação ao período anterior. O resultado deste indicador apresenta o 

percentual de aumento ou diminuição de alunos matriculado, caracterizados por 

números positivos ou negativos, respectivamente. Neste contexto, quanto maior o 

valor obtido, melhor. Seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula: 

 

TMPG_M = [(
AMRMx

AMRMx−1
) ∗ 100] − 100 

 

Em que: 

 AMRM corresponde ao número de alunos de mestrado regularmente 

matriculados; 

 x corresponde ao determinado ano, e; 

 x-1 corresponde ao ano anterior. 
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Com base nos dados institucionais obtidos no Anuário Estatístico 2020 

UNEMAT (2020) os números referentes aos alunos matriculados da graduação 

presencial podem ser observados na Tabela 36. 

 

Tabela 36 - Alunos de mestrado regularmente matriculados entre 2015-2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Considerando os números registrados pela UNEMAT necessários para 

cálculo do indicador, os valores do seu TMPG_M podem ser observados na Tabela 

37. 

 

Tabela 37 - Resultados do TMPG_M da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TMPG_M 20,86% 22,47% 21,70% 4,60% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

O considerável aumento acumulado no período de 2015 a 2019 se dá pelo 

aumento no número de cursos de mestrado, partido de 13 no ano de 2015 para 21 em 

2019. Cabe observar que não foi possível apurar o valor do indicador e para o ano de 

2015, visto que para tal seriam necessários os dados referentes ao ano de 2014, cujos 

valores estão fora do intervalo temporal utilizado nesta pesquisa. 

 

5.2.3 Taxa de matrícula de alunos de doutorado – TMPG_D 

 

O TMPG_D tem como objetivo revelar a progressão da quantidade de 

doutorandos entre dois anos subsequentes.  

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD, observa-se que o grupo de trabalho que o idealizou apontou a 

necessidade de acompanhamento no número de alunos matriculados nos cursos de 

doutorado, propondo para isso um indicador simples (FORPLAD , 2015). O indicador 
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simples pode ser encontrado na forma proposta pelo FORPLAD nos anuários 

estatísticos da UFMT, UFC e UNB (UFMT, 2020; UFC, 2020; UNB, 2019). 

O indicador TMPG_D proposto nesta pesquisa tem como objetivo 

apresentar a taxa anual de doutorandos matriculados visando facilitar a percepção da 

variação de um período com relação ao período anterior. O resultado deste indicador, 

apresenta o percentual de aumento ou diminuição de alunos matriculado, 

caracterizados por números positivos ou negativos, respectivamente. Neste contexto, 

quanto maior o valor obtido, melhor. Seu cálculo é realizado através da seguinte 

fórmula: 

 

TMPG_D = [(
ADRMx

ADRMx−1
) ∗ 100] − 100 

 

Em que: 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados; 

 x corresponde ao determinado ano, e; 

 x-1corresponde ao ano anterior. 

 

Com base nas informações obtidas no Anuário Estatístico 2020 UNEMAT 

(2020), os dados referentes ao número de doutorandos matriculados entre os anos de 

2015 e 2019 podem ser observados na tabela 38. 

 

Tabela 38 - Número de alunos de doutorado regularmente matriculados de 
2015-2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

regularmente 
matriculados 

68 109 133 173 196 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando dos valores acima apresentados na fórmula do indicador 

proposto observam-se os seguintes números de desempenho, conforme Tabela 39. 
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Tabela 39 - Resultados do TMPG_D da UNEMAT de 2016 a 2019 

Indicador de 
desempenho  

2016 2017 2018 2019 

TMPG_D 60,29% 22,02% 30,08% 13,29% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Diferentemente do ocorrido no caso do mestrado, em que houve aumento 

no número de cursos ofertados, o número de cursos de doutorado ofertados não 

sofreu alteração no período de 2015 a 2019, enquanto o número de doutorandos 

registrou aumento de 288% acumulado no mesmo período. Assim, é necessário que 

se verifique se o aumento do número de doutorandos é decorrente apenas do 

aumento da oferta de vagas. 

 

5.2.4 Taxa de concluintes nos cursos de mestrado TCPG_M 

 

O TCPG_M tem como objetivo mensurar o percentual de concluintes dos 

cursos de mestrado em relação ao total de alunos regularmente matriculados neste 

mesmo nível de pós-graduação. 

Em consulta ao conjunto de indicadores proposto pelo FORPLAD verificou-

se um indicador composto denominado “Taxa de sucesso do Curso de Mestrado”, o 

qual utiliza como variáveis o número de dissertações defendidas e aprovadas em um 

determinado ano, e o número de dissertações apresentadas no período estipulado no 

mesmo ano (FORPLAD, 2015). Ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UNB, UFC e UFMT disponível em novembro de 2020 verificou-se que 

as três IES apresentam o número total de concluintes, caracterizando-se assim como 

um indicador simples, e não utilizando o indicador proposto pelo FORPLAD (UFC, 

2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TCPG_M sendo um indicador composto propõe que a mensuração do 

desempenho seja realizada com base no número de concluintes e o número de 

mestrandos matriculados de um determinado ano. O resultado apresentado na forma 

de percentual indica números positivos e negativos para aumento e diminuição da 

proporção, respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da 

seguinte fórmula: 

TCPG_M = (
CCMx

AMRMx
) ∗ 100 
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Em que: 

 CCM corresponde ao número de concluintes nos cursos de 

mestrado; 

 ADRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), os quais podem ser observados na Tabela 40. 

 

Tabela 40 - Número de concluintes nos cursos de mestrado e alunos de 
mestrado regularmente matriculados na UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

CCM 
Concluintes nos 

Cursos de Mestrado 
144 114 174 206 215 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentados, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 41. 

 

Tabela 41 - Resultado do TCPG_M da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TCPG_M 47,68% 31,23% 38,93% 37,87% 37,79% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados pelo TCPG_M devem ser analisados tendo em 

conta que não se trata da taxa de sucesso, que indicaria o percentual de concluintes 

de cada turma, o qual teria um resultado ótimo se igual a 100%. Considerando que o 

valor apurado compara o número de concluintes e o número de matriculados, o 

aumento do número de matriculados e das vagas ofertadas, conforme observa-se no 

TOF_PG e no TMPG_M, explica o desempenho apresentado pelo TCPG_M. 
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5.2.5 Taxa de concluintes nos cursos de doutorado TCPG_D 

 

O TCPG_D tem como objetivo mensurar o percentual de concluintes dos 

cursos de doutorado em relação ao total de alunos regularmente matriculados neste 

mesmo nível de pós-graduação. 

Em consulta ao conjunto de indicadores proposto pelo FORPLAD verificou-

se um indicador composto denominado “Taxa de sucesso do Curso de Doutorado”, o 

qual utiliza como variáveis o número de teses defendidas e aprovadas em um 

determinado ano, e o número de teses apresentadas no período estipulado no mesmo 

ano (FORPLAD , 2015). Ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da 

UNB, UFC e UFMT disponível em novembro de 2020 verificou-se que as três IES 

apresentam o número total de concluintes, caracterizando-se assim como um 

indicador simples, e não utilizando o indicador proposto pelo FORPLAD (UFC, 2020; 

UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TCPG_D sendo um indicador composto propõe que a mensuração do 

desempenho seja realizada com base no número de concluintes e o número de 

doutorandos matriculados de um determinado ano. O resultado apresentado na forma 

de percentual indica números positivos e negativos para aumento e diminuição da 

proporção, respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da 

seguinte fórmula: 

 

TCPG_D = (
CCDx

ADRMx
) ∗ 100 

Em que: 

 CCD corresponde ao número de concluintes nos cursos de 

doutorado; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), os quais podem ser observados na Tabela 42. 
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Tabela 42 - Número de concluintes nos cursos de doutorado e alunos de 
doutorado regularmente matriculados na UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

CCD 
Concluintes nos 

Cursos de Doutorado 
0 12 7 12 23 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

Regularmente 
Matriculados 

68 109 133 173 196 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentado, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 43. 

 

Tabela 43 - Resultado do TCPG_D da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TCPG_D 0,00% 11,01% 5,26% 6,94% 11,73% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

A interpretação do valor apresentado pelo indicador requer cautela, pois 

embora o percentual de concluintes seja baixo, deve-se considerar que o fator de 

comparação não é o total de alunos que ingressaram num mesmo ano, como seria o 

caso de uma taxa de sucesso proposto pelo FORPLAD. Assim verifica-se que 

aumento expressivo no número de vagas observado no período em questão tem 

impacto direto no resultado do TCPG_D, e que não é conhecido um intervalo de 

resultados que indique a situação de otimização para o caso específico da UNEMAT. 

 

5.2.6 Taxa de alunos de mestrado com bolsas de fomento à pesquisa TAM_BP 

 

O TAM_BP propõe-se a revelar o percentual de alunos de mestrado 

contemplados com bolsas de fomento à pesquisa. 

Ao consultar o conjunto de indicadores proposto pelo FORPLAD verificou-

se a existência de um indicador simples voltado para revelar a quantidade de bolsas 

de mestrado nos programas de pós-graduação (FORPLAD , 2015). Em consulta a 

última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em 

novembro de 2020 verificou-se que a UNB apresenta o número de bolsas de mestrado 
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concedidas na forma de indicador simples; enquanto UFC e UFMT não publicaram a 

referida informação (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAM_BP sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de bolsas de fomento à pesquisa concedidas a mestrandos e o número de mestrandos 

regularmente matriculados. Seu resultado é apresentado na forma de percentual. O 

cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TAM_BP = (
AMBPx

AMRMx
) ∗ 100 

Em que: 

 AMBP corresponde ao número alunos de mestrado com bolsa de 

fomento à pesquisa; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), bem como junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG), os quais podem ser observados na Tabela 44 abaixo: 

 

Tabela 44 - Número de alunos de mestrado com bolsa de fomento à pesquisa e 
alunos de mestrado regularmente matriculados na UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMBP 
Alunos de Mestrado 

com Bolsa de Fomento 
à Pesquisa 

178 202 211 221 93 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário Estatístico 2020 da UNEMAT e dados da PRPPG. 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentado, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 45. 
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Tabela 45 - Resultado do TAM_BP da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAM_BP 58,94% 55,34% 47,20% 40,63% 16,34% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Embora não se tenha conhecimento de um intervalo que represente uma 

situação ótima para a realidade da UNEMAT, observa-se que a oferta de bolsas de 

fomento à pesquisa anos de 2015 e 2016 era superior a 50% do número de matrículas. 

No período de 2017 a 2019 houve uma queda drástica na oferta de bolsas em relação 

ao número de matriculados.  

 

5.2.7 Taxa de alunos de doutorado com bolsas de fomento à pesquisa TAD_BP 

 

O TAD_BP propõe-se a revelar o percentual de alunos de doutorado 

contemplados com bolsas de fomento à pesquisa. 

Ao consultar o conjunto de indicadores proposto pelo FORPLAD verificou-

se a existência de um indicador simples voltado para revelar a quantidade de bolsas 

de doutorado nos programas de pós-graduação (FORPLAD , 2015). Em consulta a 

última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em 

novembro de 2020 verificou-se que a UNB apresenta o número de bolsas de 

doutorado concedidas na forma de indicador simples; enquanto UFC e UFMT não 

publicaram a referida informação (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAD_BP sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de bolsas de fomento à pesquisa concedidas a mestrandos e o número de mestrandos 

regularmente matriculados. Seu resultado é apresentado na forma de percentual. O 

cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TAD_BP = (
ADBPx

ADRMx
) ∗ 100 

Em que: 

 ADBP corresponde ao número alunos de doutorado com bolsa de 

fomento à pesquisa; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados, e; 
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 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), bem como junto a PRPPG, os quais podem ser observados 

na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Número de alunos de doutorado com bolsa de fomento à pesquisa e 
alunos de doutorado regularmente matriculados na UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMBP 
Alunos de Doutorado 

com Bolsa de Fomento 
à Pesquisa 

12 20 88 79 56 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

Regularmente 
Matriculados 

68 109 133 173 196 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PRPPG e Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentado, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 47: 

 

Tabela 47 - Resultado do TAD_BP da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAD_BP 17,65% 18,35% 66,17% 45,66% 28,57% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

O TAD_BP apresentou alta variação no período de 2015 a 2019, tendo 

acentuado aumento de 2017 em relação aos dois anos anteriores, tornando a sofrer 

redução nos dois anos seguintes. Observa-se ainda que, mesmo com a queda de 

desempenho apresentada pelo indicador em 2018 e 2019 em relação a 2017, o 

percentual de alunos de doutorado contemplados com bolsas de pesquisa em 2019 

ainda apresenta valor maior que os anos iniciais da série histórica. 
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5.2.8 Taxa de alunos de mestrado com participação em encontros científicos 

nacionais – TAM_ECN 

 

O TAM_ECN tem como objetivo informar o percentual de alunos de 

mestrado partícipes de encontros científicos realizados no Brasil. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD, foi contatada a inexistência de um indicador de desempenho relacionado 

ao nível de participação de mestrandos em evento científicos (FORPLAD , 2015). Ao 

consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponível em novembro de 2020 verificou-se que nenhuma das IFES apresenta 

dados referentes ao número de mestrandos partícipes de encontros científicos (UFC, 

2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAM_ECN sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de mestrandos partícipes de encontros científicos nacionais e o número de 

mestrandos regularmente matriculados. Seu resultado é apresentado na forma de 

percentual. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TAM_ECN = (
AMECNx

AMRMx
) ∗ 100 

Em que: 

 AMECN corresponde ao número alunos de mestrado partícipes de 

encontros científicos nacionais; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de alunos de mestrado regularmente matriculados seja 

um dado conhecido, não foi possível obter o número alunos de mestrado partícipes 

de encontros científicos nacionais nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 

Quando da disponibilidade de informações referentes a participação de 

mestrandos em eventos científicos nacionais e internacionais, o indicador TAM_ECN 

pode ser modificado para apresentar o percentual de mestrandos partícipes de 

encontros científicos internacionais, podendo ser denominado TAM_ECI, sendo 
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necessário apenas a utilização dos dados dos alunos participantes de encontros 

internacionais ao invés dos encontros nacionais. 

 

5.2.9 Taxa de alunos de doutorado com participação em encontros científicos 

nacionais – TAD_ECN 

 

O TAD_ECN tem como objetivo informar o percentual de alunos de 

doutorado partícipes de encontros científicos realizados no Brasil. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD, foi constatada a inexistência de um indicador de desempenho relacionado 

ao nível de participação de doutorandos em evento científicos (FORPLAD , 2015). Ao 

consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponível em novembro de 2020 verificou-se que nenhuma das IFES apresenta 

dados referentes ao número de doutorandos partícipes de encontros científicos (UFC, 

2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAD_ECN sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de alunos de doutorado partícipes de encontros científicos nacionais e o número de 

doutorandos regularmente matriculados. Seu resultado é apresentado na forma de 

percentual. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TAD_ECN = (
ADECNx

ADRMx
) ∗ 100 

Em que: 

 ADECN corresponde ao número alunos de doutorado partícipes de 

encontros científicos nacionais; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de alunos de doutorado regularmente matriculados seja 

um dado conhecido, não foi possível obter o número alunos de doutorado partícipes 

de encontros científicos nacionais nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 
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Quando da disponibilidade de informações referentes a participação de 

doutorandos em eventos científicos nacionais e internacionais, o indicador TAD_ECN 

pode ser modificado para apresentar o percentual de doutorandos partícipes de 

encontros científicos internacionais, podendo ser denominado TAD_ECI, sendo 

necessário apenas a utilização dos dados dos alunos participantes de encontros 

internacionais ao invés dos encontros nacionais. 

 

5.2.10 Taxa de alunos da pós-graduação partícipes de projetos de pesquisa – 

TAPG_PP 

 

O TAPG_PP tem como objetivo revelar o percentual de alunos de mestrado 

e doutorado que participam de projetos de pesquisa institucionalizados. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificado a existência de um indicador dedicado verificação do 

percentual de alunos participantes de atividades de pesquisa denominado “Índice de 

Participação de alunos em Atividades de Pesquisa/IPAAtPq” o qual utiliza como 

variáveis o número de alunos bolsistas e o número de alunos doutores (FORPLAD , 

2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que 

as três IFES não apresentam o uso do indicador proposto pelo FORPLAD, e 

apresentam informações sobre os alunos partícipes de projetos de pesquisa, sem que 

seja possível identificar sua vinculação à pós-graduação(UFC, 2020; UFMT, 2020; 

UNB, 2019). 

O TAPG_PP proposto nesta pesquisa utiliza como variáveis o número de 

mestrandos e doutorandos participes de projetos de pesquisa e o número de alunos 

de mestrado e doutorado regularmente matriculados. Seu resultado é expresso na 

forma de percentual. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte 

fórmula: 

 

TAPG_PP = (
AMPPx + ADPPx

AMRMx + ADRM
) ∗ 100 

Em que: 

 AMPP corresponde ao número de alunos de mestrado partícipes de 

projetos de pesquisa; 
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 ADPP corresponde ao número alunos de doutorado partícipes de 

projetos de pesquisa; 

 AMRM corresponde ao número de alunos de mestrado regularmente 

matriculados; 

 ADRM corresponde ao número de alunos de doutorado 

regularmente matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de alunos de mestrado e doutorado regularmente 

matriculados seja um dado conhecido, não foi possível obter o número mestrando e 

doutorandos partícipes de projetos de pesquisa nos anuários estatísticos, ou junto à 

gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste 

indicador. 

 

5.2.11 Taxa de alunos da pós-graduação partícipes de projetos de extensão – 

TAPG_PE 

 

O TAPG_PE tem como objetivo revelar o percentual de alunos de mestrado 

e doutorado que participam de projetos de extensão institucionalizados. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado verificação do 

percentual de alunos da pós-graduação participantes de atividades de extensão 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que as IFES apresentam informações sobres os alunos partícipes de 

projetos de extensão, sem que seja possível identificar sua vinculação à pós-

graduação(UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAPG_PE proposto nesta pesquisa utiliza como variáveis o número de 

mestrando e doutorando partícipes de projetos de extensão e o número de alunos de 

mestrado e doutorado regularmente matriculados. Seu resultado é expresso na forma 

de percentual. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

TAPG_PE = (
AMPEx + ADPEx

AMRMx + ADRM
) ∗ 100 

Em que: 
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 AMPE corresponde ao número de alunos de mestrado partícipes de 

projetos de extensão; 

 ADPE corresponde ao número alunos de doutorado partícipes de 

projetos de extensão; 

 AMRM corresponde ao número de alunos de mestrado regularmente 

matriculados; 

 ADRM corresponde ao número de alunos de doutorado 

regularmente matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de alunos de mestrado e doutorado regularmente 

matriculados seja um dado conhecido, não foi possível obter o número mestrando e 

doutorandos partícipes de projetos de extensão nos anuários estatísticos, ou junto à 

gestão da UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste 

indicador. 

 

5.2.12 Relação de alunos de pós-graduação e docentes permanentes doutores – 

RAD_PG 

 

O RAD_PG tem como objetivo evidenciar a relação quantitativa de alunos 

da pós-graduação stricto sensu e professores doutores pertencentes ao quadro de 

servidores efetivos da IES. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado a estabelecer a 

relação aluno/professor na pós-graduação (FORPLAD , 2015). No que se refere a 

outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que as três IFES apresentam 

informações sobre a quantidade de docentes doutores permanentes, bem como o 

número de alunos de mestrado e doutorado, sem que, no entanto fossem estruturadas 

na forma de um indicador composto (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O RAD_PG sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de alunos de mestrado, o número de alunos de doutorado e o número de docentes 

permanentes doutores. Seu resultado é apresentado na forma de coeficiente. O 

cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 
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RAD_PG =
ADRMx + AMRMx

DPDx
 

Em que: 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados; 

 DPD corresponde ao número de docentes permanentes doutores, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), os quais podem ser observados na Tabela 48. 

 

Tabela 48 - Número de alunos de mestrado e doutorado, e número de docentes 
permanentes doutores da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

Regularmente 
Matriculados 

68 109 133 173 196 

DPD 
Docentes Permanentes 

Doutores 
390 399 432 432 493 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentados, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 49. 

 

Tabela 49 - Resultado do RAD_PG da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAD_BP 0,95 1,19 1,34 1,66 1,55 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

O desempenho apresentado pelo indicador revela que embora tenha 

ocorrido crescimento no período analisado, e mesmo não sendo conhecido um 

intervalo que represente uma situação de otimização no caso da UNEMAT, a 
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proporção de alunos da pós-graduação stricto sensu em relação ao número de 

docentes permanentes doutores da IES pode ser considerada baixa. 

 

5.2.13 Taxa de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de 

pesquisa – TDPD_PP 

 

O TDPD_PP tem como objetivo evidenciar o percentual de professores 

doutores pertencentes ao quadro de servidores efetivos da IES que participam de 

projetos de pesquisa institucionalizados. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado a verificar o 

percentual de professor doutores permanentes partícipes de projetos de pesquisa 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que as três IFES apresentam informações sobre a quantidade de 

docentes doutores permanentes, porém não apresentam informações sobre a 

participação destes em projetos de pesquisa (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O indicador TDPD_PP proposto nesta pesquisa, sendo um indicador 

composto, utiliza como variáveis o número de docentes permanentes doutores e o 

número de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de pesquisa. Seu 

resultado é expresso na forma de percentual. O cálculo do indicador pode ser 

realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TDPD_PP = (
DPDPPx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DPDPP corresponde ao número de docentes permanentes doutores 

partícipes de projetos de pesquisa; 

 DPD corresponde ao número de docentes permanentes doutores, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja um dado 

conhecido, não foi possível obter o número de docentes permanentes doutores 
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partícipes de projetos de pesquisa nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 

 

5.2.14 Taxa de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de 

extensão – TDPD_PE 

 

O TDPD_PE tem como objetivo evidenciar o percentual de professores 

doutores pertencentes ao quadro de servidores efetivos da IES que participam de 

projetos de extensão institucionalizados. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado a verificar o 

percentual de professor doutores permanentes partícipes de projetos de extensão 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que as três IFES apresentam informações sobre a quantidade de 

docentes doutores permanentes, porém não apresentam informações sobre a 

participação destes em projetos de extensão (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O indicador TDPD_PP proposto nesta pesquisa, sendo um indicador 

composto, utiliza como variáveis o número de docentes permanentes doutores e o 

número de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de pesquisa. Seu 

resultado é expresso na forma de percentual. O cálculo do indicador pode ser 

realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TDPD_PE = (
DPDPEx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DPDPP corresponde ao número de docentes permanentes doutores 

partícipes de projetos de extensão; 

 DPD corresponde ao número de docentes permanentes doutores, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja um dado 

conhecido, não foi possível obter o número de docentes permanentes doutores 
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partícipes de projetos de extensão nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 

 

5.2.15 Taxa de docentes permanentes doutores com bolsas de produtividade 

em pesquisa – TDPD_BPP 

 

O TDPD_BPP tem como objetivo revelar o percentual de docentes doutores 

pertencentes ao quadro de servidores efetivos da IES contemplados com bolsas de 

produtividade em pesquisa do CNPq. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado verificação do 

percentual de docentes permanentes doutores contemplados com bolsas de 

produtividade em pesquisa (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao 

consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que das três IFES citadas apenas a 

UFC apresenta o número de docentes com bolsas de produtividade em pesquisa, 

sendo que a informação é apresentada na forma de um indicador simples(UFC, 2020; 

UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPD_BPP sendo um indicador composto utiliza como variáveis o 

número de docentes doutores permanentes e o número de docentes contemplados 

com bolsa de produtividade em pesquisa. Seu resultado é expresso na forma de 

percentual, e sua interpretação é melhor quão maior for. O cálculo do indicador pode 

ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TDPD_BPP = (
DBPPx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DBPP corresponde ao número de docentes contemplados com 

bolsa de produtividade em pesquisa; 

 DPD corresponde ao número de docentes doutores permanentes, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 
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Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020 UNEMAT (2020), bem como junto à PRPPG, os quais podem ser observados 

na Tabela 50. 

 

Tabela 50 - Número de docentes contemplados com bolsa de produtividade em 
pesquisa, e número de docentes permanentes doutores da UNEMAT entre 2015 e 
2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

DBPP 
Docentes com Bolsa 

Produtividade em 
Pesquisa 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

3 6 

DPD 
Docentes 

Permanentes 
Doutores 

390 399 432 432 493 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PRPPG e Anuário Estatístico UNEMAT 
(2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentados, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 51. 

 

Tabela 51 - Resultado do TDPD_BPP da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2018 2019 

TDPD_BPP 0,69% 1,22% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Observa-se que a informação sobre o número de docentes com bolsas de 

produtividade em pesquisa nos anos de 2015, 2016 e 2017 não estavam disponíveis 

quando da realização deste estudo. Quanto aos anos de 2018 e 2019 os valores 

apurados nos indicadores revelam um baixo desempenho ainda que não se conheça 

um intervalo de valores que apresente uma situação satisfatória adequada ao caso 

específico da UNEMAT. A título de comparação, caso se apliquem os dados das 

variáveis da UFC no indicador em questão o resultado é de 17,66%. 
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5.2.16 Taxa de docentes permanentes doutores com bolsas de 

desenvolvimento tecnológico – TDPD_BDT 

 

O TDPD_BDT tem como objetivo revelar o percentual de docentes doutores 

pertencentes ao quadro de servidores efetivos da IES contemplados com bolsas de 

desenvolvimento tecnológico do CNPq. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador dedicado verificação do 

percentual de docentes permanentes doutores contemplados com bolsas de 

desenvolvimento tecnológico (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao 

consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que as três IFES citadas não 

informaram o número de docentes com bolsas de produtividade em pesquisa(UFC, 

2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPD_BDT sendo um indicador composto utiliza como variáveis o 

número de docentes doutores permanentes e o número de docentes contemplados 

com bolsa de desenvolvimento tecnológico. Seu resultado é expresso na forma de 

percentual, e sua interpretação é melhor quão maior for. O cálculo do indicador pode 

ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TDPD_BDT = (
DBDTx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DBDT corresponde ao número de docentes contemplados com 

bolsa de desenvolvimento tecnológico; 

 DPD corresponde ao número de docentes doutores permanentes, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja um dado 

conhecido, não foi possível obter o número de docentes contemplados com bolsa de 

desenvolvimento tecnológico nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 
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5.2.17 Taxa de docentes permanentes doutores com publicações em periódicos 

nacionais com Qualis A – TDPD_PQA 

 

O TDPD_PQA tem como objetivo mensurar o percentual de docentes 

permanentes doutores com publicações em periódicos nacionais com Qualis A dentre 

o total de docentes doutores permanentes da IES. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a existência de um indicador denominado “Número de 

Publicações em Periódicos” o qual não considera Qualis, ou autoria de docentes ou 

discentes (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que as três IFES citadas a UFC e a UNB publicaram as 

informações nos moldes propostos pelo FORPLAD, enquanto a UFMT não 

apresentou a referida informação(UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPD_PQA, sendo um indicador composto utiliza como variáveis o 

número de docentes permanentes doutores e o número de docentes permanentes 

doutores com publicações em periódicos nacionais com Qualis A. O resultado do 

indicador é expresso na forma de percentual, e sua interpretação considera melhor 

quão maior for o valor apresentado. O cálculo do indicador pode ser realizado com 

uso da seguinte fórmula: 

 

TDPD_PQA = (
DPQAx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DPQA corresponde ao número de docentes doutores com 

publicações em periódicos nacionais com Qualis A; 

 DPD corresponde ao número de docentes doutores permanentes, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja um dado 

conhecido, não foi possível obter o número docentes doutores com publicações em 

periódicos nacionais com Qualis A nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da 

UNEMAT, não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 
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5.2.18 Taxa de docentes permanentes doutores com publicações em 

periódicos internacionais – TDPD_PIN 

 

O TDPD_PIN tem como objetivo mensurar o percentual de docentes 

permanentes doutores com publicações em periódicos internacionais dentre o total de 

docentes doutores permanentes da IES. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a existência de um indicador denominado “Número de 

Publicações em Periódicos” o qual não distinguindo nacionalidade do periódico, ou 

autoria de docentes ou discentes (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, 

ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que as três IFES citadas a UFC e a 

UNB publicaram as informações nos moldes propostos pelo FORPLAD, enquanto a 

UFMT não apresentou a referida informação(UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPD_PIN, sendo um indicador composto utiliza como variáveis o 

número de docentes permanentes doutores e o número de docentes permanentes 

doutores com publicações em periódicos internacionais. O resultado do indicador é 

expresso na forma de percentual, e sua interpretação considera melhor quão maior 

for o valor apresentado. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte 

fórmula: 

 

TDPD_PIN = (
DPINx

DPDx
) ∗ 100 

Em que: 

 DPIN corresponde ao número de docentes doutores com 

publicações em periódicos internacionais; 

 DPD corresponde ao número de docentes doutores permanentes, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja um dado 

conhecido, não foi possível obter o número docentes doutores com publicações em 

periódicos internacionais nos anuários estatísticos, ou junto à gestão da UNEMAT, 

não sendo possível assim mensurar o desempenho da IES neste indicador. 
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5.2.19 Relação entre número de alunos de pós-graduação e número de 

exemplares bibliográficos – RAPG_BIB 

 

O RAPG_BIB tem como objetivo comparar a quantidade de livros e número 

de alunos de mestrado e doutorado. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD foi verificada a inexistência de um indicador relacionado ao acervo 

bibliográfico de itens físicos (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao 

consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que as três IFES apresentam os 

números referentes ao seu acervo bibliográfico na forma de número total, não o 

relacionando ao número de alunos(UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O RAPG_BIB foi concebido na forma de indicador composto utilizando-se 

de três variáveis, a saber, o número de alunos matriculados nos cursos de mestrado, 

o número de alunos matriculados nos cursos de doutorado, e o número de exemplares 

bibliográficos no acervo físico da IES. O resultado do indicador é expresso na forma 

de coeficiente, e sua interpretação considera melhor quão maior for o valor 

apresentado. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

RAPG_BIB =
NEBx

(AMRMx + ADRMx)
 

Em que: 

 NEB corresponde ao número de exemplares bibliográficos; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020, UNEMAT (2020), bem como junto à PRPPG, os quais podem ser observados 

na Tabela 52. 
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Tabela 52 - Número de alunos de mestrado e doutorado, e número exemplares 
bibliográficos da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

Regularmente 
Matriculados 

68 109 133 173 196 

NEB 
Número Exemplares 

Bibliográficos 
291.190 356.455 355.131 316.120 418.044 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PRPPG e Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentados, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na tabela 53. 

 

Tabela 53 - Resultado do RAPG_BIB da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RAPG_BIB 787 752,01 612,29 440,89 546,46 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados obtidos mostram que o número de exemplares bibliográficos 

por aluno de pós-graduação tem reduzido na série histórica de 2015 a 2018, e voltou 

a crescer em 2019. Tal situação se explica pelo fato de o crescimento do número de 

alunos ter sido maior que o aumento no número livros. Embora não se conheça uma 

quantidade de livros por aluno de pós-graduação que apresente uma situação 

satisfatória pode-se considerar que o desempenho da UNEMAT é adequado. A título 

de comparação, a UFMT divulgou em seu Anuário Estatístico 2020 disponibilizar de 

400.689 exemplares, e 1.033 alunos de pós-graduação no ano de 2019(UFMT, 2020). 

Utilizando estes dados para alimentação do RAPG_BIB o valor obtido é de 387,89 e, 

portanto, a UNEMAT apresenta um desempenho superior neste indicador. 

 

5.2.20 Relação entre número de alunos de graduação e número de livros 

eletrônicos – RAPG_LE 

 

O RAPG_LE é um indicador destinado a mensurar a disponibilidade de 

livros eletrônicos em relação ao número de alunos de mestrado e doutorado. 
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Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a presença de um indicador denominado “Número de Obras 

no Acervo Bibliográfico disponível em meio eletrônico” o qual trata apenas do número 

de livros eletrônicos sem relacionar com outras variáveis, sendo assim um indicador 

simples (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que as três IFES apresentam os números referentes ao número 

de livros eletrônicos disponíveis na forma de indicador simples(UFC, 2020; UFMT, 

2020; UNB, 2019). 

O RAPG_LE tendo como característica ser um indicador composto utiliza 

como variáveis o número de alunos matriculados nos cursos de mestrado, o número 

de alunos matriculados nos cursos de doutorado e o número de livros eletrônicos 

disponibilizados pela IES. O resultado do indicador é expresso na forma de 

coeficiente, e sua interpretação considera melhor quão maior for o valor apresentado. 

O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

RAPG_LE =
NLEx

(AMRMx + ADRMx)
 

Em que: 

 NLE corresponde ao número de exemplares bibliográficos; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Os dados das variáveis do indicador foram obtidos no Anuário Estatístico 

2020, UNEMAT (2020), os quais podem ser observados na Tabela 54. 
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Tabela 54 - Número de alunos de mestrado e doutorado, e número livros 
eletrônicos da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

AMRM 
Alunos de Mestrado 

Regularmente 
Matriculados 

302 365 447 544 569 

ADRM 
Alunos de Doutorado 

Regularmente 
Matriculados 

68 109 133 173 196 

NLE 
Número Exemplares 

Bibliográficos 
0 0 8.000 8.000 14.576 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Utilizando-se dos dados acima apresentados, o desempenho da UNEMAT 

no indicador em questão é apresentado na Tabela 55. 

 

Tabela 55 - Resultado do RAPG_LE da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RAPG_LE 0,00 0,00 13,79 11,16 19,05 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os dados revelam que a UNEMAT iniciou a aquisição de livros eletrônicos 

recentemente. O indicador revela um resultado considerável menor que o resultado 

do indicador relacionado aos físicos. No entanto há de se observar que os livros 

digitais adquiridos pela UNEMAT podem ser acessados simultaneamente por vários 

usuários. Por último, não é conhecido um intervalo numérico deste indicador que 

represente uma situação satisfatória para UNEMAT. 

 

5.2.21 Relação entre número de alunos de pós-graduação e número de 

empréstimos bibliográficos – RAPG_EB 

 

O RAPG_EB é um indicador destinado a mensurar a demanda dos alunos 

da pós-graduação por livros e livros eletrônicos. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a inexistência de um indicador destinado ao acompanhamento 

do número de empréstimos de exemplares físicos ou acessos a livros eletrônicos 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 
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dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que a UNB apresenta o número de empréstimos não distinguindo livros 

impressos de digitais ou perfil do usuário (UNB, 2019); a UFC apresenta o número de 

consultas ao acervo digital e o empréstimos de itens físicos sem indicar o perfil dos 

usuários (UFC, 2020); já a UFMT não apresentou o número de empréstimos ou 

acessos à biblioteca digital (UFMT, 2020). 

O RAPG-EB sendo um indicador composto utiliza de quatro variáveis: o 

número de exemplares físicos tomados em empréstimo por alunos da pós-graduação; 

número de livros digitais acessados por alunos da pós-graduação; número de alunos 

de mestrado; e número de alunos de doutorado. O resultado do indicador é expresso 

na forma de coeficiente, e sua interpretação considera que quão maior for o resultado 

mais relevante a biblioteca é para os alunos de pós-graduação e, portanto, quanto 

maior melhor. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

RAPG_EB =
(NEEBx + NALEx)

(AMRMx + ADRMx)
 

Em que: 

 NEEB corresponde ao número de empréstimos de exemplares 

bibliográficos realizados por alunos da pós-graduação; 

 NALE corresponde ao número de acesso a livros eletrônicos, 

realizado por alunos da pós-graduação; 

 ADRM corresponde ao número alunos de doutorado regularmente 

matriculados; 

 AMRM corresponde ao número alunos de mestrado regularmente 

matriculados, e; 

 x corresponde ao determinado ano. 

 

Embora o número de alunos de mestrado e doutorado regularmente 

matriculados seja um dado conhecido, os dados sobre acessos a livros digitais e 

empréstimos de livros físicos realizados por alunos da pós-graduação não foram 

obtidos nos anuários estatísticos e gestão da UNEMAT. Dado a este motivo não foi 

possível mensurar o desempenho da IES neste indicador. 
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5.3 Indicadores da Extensão 

 

5.3.1 Taxa de participação de alunos de graduação em projetos de extensão 

institucionalizados– TAG_PEX 

 

O TAG_PEX tem como objetivo verificar o percentual de alunos da 

graduação que participaram de projetos de extensão em cada semestre.  

Em consulta ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD foi encontrado 

um indicador denominado “Taxa de Alunos Extensionistas / TAEx” cujo propósito é 

expressar o grau de envolvimento dos alunos da graduação com a extensão. O 

referido indicador utiliza como variáveis o número de alunos executores de ações de 

extensão e o total de alunos da graduação (FORPLAD , 2015). 

No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que as três IFES citadas apresentam o número total de alunos de 

graduação que atuaram na extensão, sem relacionar com outra variável assumindo 

assim a forma de um indicador simples (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAG_PEX proposto nesta pesquisa utiliza como variáveis o número de 

alunos de graduação envolvidos nos projetos de extensão institucionalizados e o 

número alunos matriculados na graduação. Cabe ressaltar que o TAG_PEX é 

exatamente o mesmo indicador TAEx proposto pelo FORPLAD. Seu resultado 

expresso na forma de percentual deve ser interpretado melhor quão maior for. A taxa 

anual é composta pela média de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo 

semestre de cada ano letivo, representadas por TAG_PEXx1 e TAG_PEXx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador pode ser realizado com uso da seguinte 

fórmula: 

 

TAG_PEX =
[(

APPEXx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
APPEXx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

 

Em que: 

 APPEX corresponde ao número de alunos de graduação partícipes 

de projetos de extensão; 
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 ARM corresponde ao número alunos de graduação regularmente 

matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora os dados referentes ao número de alunos regularmente 

matriculados na graduação seja um dado conhecido, não foi possível obter junto nos 

anuários estatísticos da UNEMAT ou junto a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) as informações sobre o número de alunos da graduação partícipes de 

projetos de extensão em cada semestre. 

 

5.3.2 Taxa de participação de alunos da graduação em reuniões extensionistas 

na UNEMAT – TAG_REX 

 

O TAG_REX visa mensurar o percentual de participação de alunos da 

graduação em reuniões e eventos de extensão promovidos pela UNEMAT. 

Ao consultar o rol de indicadores de desempenho proposto pelo FORPLAD 

foi constatada a não existência de um indicador de desempenho para o mesmo fim ou 

finalidade parecida com o TAG_REX (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras 

IES, ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB 

disponíveis em novembro de 2020 verificou-se que nenhuma das três IFES apresenta 

o número de alunos que participaram de reuniões e eventos de extensão (UFC, 2020; 

UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAG_REX proposto neste trabalho sendo um indicador composto utiliza 

o número de alunos regularmente matriculados na graduação presencial e o número 

de alunos de graduação partícipes de reuniões extensionistas como suas duas 

variáveis. Seu resultado é expresso na forma de percentual e deve ser interpretado 

como melhor quão maior for. A taxa anual é composta por duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por 

TAG_REXx1e TAG_REXx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por 

meio da seguinte fórmula: 

 

TAG_REX =
[(

APREXx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
APREXx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
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Em que: 

 APREX corresponde ao número de alunos de graduação partícipes 

de reuniões de extensão; 

 ARM corresponde ao número alunos de graduação regularmente 

matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de alunos regularmente matriculados na graduação seja 

uma informação conhecida, o número de alunos de graduação partícipes de reuniões 

extensionistas não foi obtido nos anuários estatísticos publicados pela UNEMAT ou 

junto a PROEC, não sendo possível mensurar os resultados do indicador. 

 

5.3.3 Taxa de alunos de graduação com bolsas de extensão – TAG_BEX 

 

O TAG_BEX objetiva mensurar o percentual de alunos da graduação que 

recebem bolsas de extensão. 

Em consulta ao conjunto de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a existência de um indicador denominado “TABEx” para a 

mesma finalidade do indicador proposto nesta pesquisa. O TABEx utiliza como 

variáveis o número de alunos da graduação com bolsas de extensão e o número de 

alunos matriculados na instituição, não especificando se deve considerar apenas os 

alunos da graduação, ou não. 

No que se refere à outras IES nacionais, ao consultar a última versão dos 

anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020 

verificou-se que a UFC publicou o número de alunos de graduação com bolsas de 

extensão na forma indicador simples (UFC, 2020). Já a UFMT e a UNB não publicaram 

o número de bolsistas (UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TAG_BEX utiliza como variáveis o número de alunos da graduação com 

bolsas de extensão e o número de alunos de graduação regularmente matriculados 

sendo, portanto, um indicador composto. Seu resultado é apresentado na forma de 

percentual, e sua interpretação é melhor quão maior for. A taxa anual é composta pela 

média de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano 



 

141 

letivo, representadas por TAG_BEXx1 e TAG_BEXx2, respectivamente. O cálculo do 

indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TAG_BEX =
[(

ABEXx1

ARMx1 ) ∗ 100] + [(
ABEXx2

ARMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 ABEX corresponde ao número de alunos de graduação com bolsas 

de extensão; 

 ARM corresponde ao número alunos de graduação regularmente 

matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis citadas necessárias para cálculo do indicador foram 

obtidos junto à PROEG e no Anuário Estatístico 2020 UNEMAT (2020) e podem ser 

observados na Tabela 56. 

 

Tabela 56 - Número de alunos da graduação regularmente matriculados e número de 
alunos da graduação com bolsas de extensão de 2015 a 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

ARMx1 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 1º 

Semestre 
14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 

Semestre 
15072 15474 16373 17307 18175 

ABEXx1 

Alunos de Graduação 
com Bolsa de 

Extensão no 1º 
Semestre 

108 144 158 158 173 

ABEXx2 

Alunos de Graduação 
com Bolsa de 

Extensão no 2º 
Semestre 

108 144 158 158 173 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PRPPG e Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 

 

Com base nos dados das variáveis apresentadas na tabela acima o 

resultado do TAG_BEX da UNEMAT pode ser observado na Tabela 57. 
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Tabela 57 - Resultado do TAG_BEX da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TAG_BEXx1 0,73% 0,92% 1,01% 0,94% 0,99% 

TAG_BEXx2 0,72% 0,93% 0,97% 0,91% 0,95% 

TAG_BEX 0,72% 0,93% 0,99% 0,93% 0,97% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

É importante observar que a base se dados das variáveis necessárias para 

o cálculo do TAG_BEX apresenta periodicidade de mensuração distintas. Enquanto o 

número de alunos regularmente matriculados é computado em intervalo semestral, o 

número de bolsas de extensão concedidas a alunos de graduação é computado em 

intervalo anual. Devido a este fato, os resultados apresentados pelo indicador devem 

ser considerados como uma aproximação da realidade. Para a correta utilização do 

indicador, é necessário que a periodicidade de apuração das variáveis seja igual para 

as duas variáveis em questão.  

 

5.3.4 Taxa de participação de servidores técnicos-administrativos permanentes 

em projetos de extensão – TTA_PEX 

 

O TTA_PEX visa mensurar o percentual de participação de técnicos-

administrativos permanentes em projetos de pesquisa. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORLPAD não foi encontrado nenhum indicador de desempenho destinado a 

mensurar o mesmo objeto, ou objeto parecido ao do TTA_PEX proposto nesta 

pesquisa (FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que a UFMT e a UNB informaram o número de técnicos-

administrativos participantes de projetos de extensão na forma de indicador simples, 

enquanto a UFC não apresentou a informação em seu anuário (UFC, 2020; UFMT, 

2020; UNB, 2019). 

O TTA_PEX sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de técnicos-administrativos envolvidos em projetos e extensão e o número de 

técnicos-administrativos permanentes. Seu resultado é expresso na forma de 

percentual, e interpretado melhor quão maior for. A taxa anual é composta pela média 
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de duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano letivo, 

representadas por TTA_PEXx1 e TTA_PEXx2, respectivamente. O cálculo do 

indicador pode ser realizado com uso da seguinte fórmula: 

 

TTA_PEX =
[(

TAPEXx1

TAPx1 ) ∗ 100] + [(
TAPEXx2

TAPx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 TAPEX corresponde ao número técnicos-administrativos partícipes 

de projetos de extensão; 

 TAP corresponde ao número de técnicos-administrativos 

permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de servidores técnicos-administrativos permanentes seja 

uma informação conhecida, o número de técnicos-administrativos partícipes de 

projetos de extensão não foi publicado nos anuários estatísticos da UNEMAT e não 

foi possível obter a informação junto à PROEC. 

 

5.3.5 Taxa de participação de técnicos-administrativos em reuniões 

extensionistas na UNEMAT – TTA_REX 

 

O TTA_REX tem como objetivo mensurar o percentual de técnicos-

administrativos que participaram de reuniões extensionistas da UNEMAT. 

Em consulta ao conjunto de indicadores proposto pelo FORPLAD foi 

constatada a inexistência de um indicador para a finalidade proposta pelo TTA_REX 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020 

verificou-se que nenhuma das três IFES apresenta o número de técnicos 

administrativos que participaram de reuniões e eventos de extensão (UFC, 2020; 

UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TTA_REX proposto neste trabalho sendo um indicador composto utiliza 

o número de técnicos-administrativos permanentes da UNEMAT e o número de 

técnicos-administrativos partícipes de reuniões extensionistas na UNEMAT como 
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suas duas variáveis. Seu resultado é expresso na forma de percentual e deve ser 

interpretado como melhor quão maior for. A taxa anual é composta por duas notas 

parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por 

TTA_REXx1e TTA_REXx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por 

meio da seguinte fórmula: 

 

TTA_REX =
[(

TAPREXx1

TAPx1 ) ∗ 100] + [(
TAPREXx2

TAPx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 TAPREX corresponde ao número de técnicos-administrativos 

partícipes de reuniões de extensão; 

 TAP corresponde ao número técnicos-administrativos 

permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de técnicos-administrativos permanentes seja uma 

informação conhecida, o número de técnicos-administrativos partícipes de reuniões 

extensionistas não foi obtido nos anuários estatísticos publicados pela UNEMAT ou 

junto a PROEC, não sendo possível mensurar os resultados do indicador. 

 

5.3.6 Taxa de participação de docentes permanentes em projetos de extensão 

TDP_PEX 

 

O TDP_PEX tem como objetivo mensurar a participação dos docentes 

permanentes da UNEMAT em projetos de extensão institucionalizados. 

Para as universidades a participação de docentes em projetos de 

extensão... Já para a UNEMAT a LC 320...  

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD foi verificada a inexistência de um indicador voltado para mensuração da 

taxa de participação de docentes permanentes em projetos de extensão (FORPLAD , 

2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que 
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as três IFES citadas informaram o número de docentes participantes de projetos de 

extensão na forma de indicador simples (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDP_PEX sendo um indicador composto utiliza do número de docentes 

permanentes e o número de docentes permanentes partícipes de projetos de 

extensão institucionalizados como suas duas variáveis. Seu resultado é expresso na 

forma de percentual e deve ser interpretado como melhor quão maior for. A taxa anual 

é composta por duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de 

cada ano representadas por TDP_PEXx1e TDP_PEXx2, respectivamente. O cálculo 

do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

TDP_PEX =
[(

DPPEXx1

DPx1 ) ∗ 100] + [(
DPPEXx2

DPx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 DPPEX corresponde ao número de docentes permanentes 

partícipes de projetos de extensão; 

 DP corresponde ao número docentes permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de técnicos-administrativos permanentes seja uma 

informação conhecida, o número de técnicos-administrativos partícipes de reuniões 

extensionistas não foi obtido nos anuários estatísticos publicados pela UNEMAT ou 

junto a PROEC, não sendo possível mensurar os resultados do indicador. 

 

5.4 Indicadores da Gestão de Pessoas 

 

5.4.1 Taxa de docentes permanentes doutores afastados para qualificação – 

TDPD_AQ 

 

O TDPD_AQ visa mensurar o percentual de docentes permanentes 

doutores que se afastaram para qualificação ou formação.  

Em consulta ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD foi verificada 

a inexistência de um indicador de desempenho dedicado ao acompanhamento do 

número de afastamentos para qualificação e formação dos docentes(FORPLAD , 
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2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que 

nenhuma das três IFES citadas informou o número de docentes afastados para 

qualificação (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPD_AQ sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número 

de docentes permanentes doutores afastados para qualificação e número de docentes 

permanentes doutores. Seu resultado é expresso na forma de percentual e não é 

conhecido o valor de referência que represente uma condição adequada à realidade 

específica da UNEMAT. A taxa anual é composta por duas notas parciais referentes 

ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por TDPD_AQx1 e 

TDPD_AQx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da 

seguinte fórmula: 

 

TDPD_AQ =
[(

DPDAQx1

DPDx1 ) ∗ 100] + [(
DPDAQx2

DPDx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 DPDAQ corresponde ao número de docentes permanentes 

doutores afastados para qualificação; 

 DPD corresponde ao número de docentes permanentes 

doutores; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes doutores seja uma informação 

conhecida, o número de decentes doutores afastados para a qualificação, a qual pode 

ser considerada uma variável bastante específica, não foi obtida nos anuários 

estatísticos ou junto à Pró-Reitoria de Administração (PRAD). Devido a este motivo 

não foi possível realizar a mensuração de desempenho do indicado. 

 

5.4.2 Taxa de docentes permanentes mestres afastados para qualificação – 

TDPM_AQ 

 

O TDPM_AQ tem como objetivo mensurar o percentual de docentes 

permanentes mestres estão afastados para qualificação.  
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Em consulta ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD foi verificada 

a inexistência de um indicador de desempenho dedicado ao acompanhamento do 

número de afastamentos para qualificação e formação dos docentes(FORPLAD , 

2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que 

nenhuma das três IFES citadas informou o número de docentes afastados para 

qualificação (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TDPM_AQ sendo um indicador composto utiliza como variáveis o 

número de docentes permanentes mestres afastados para qualificação e número de 

docentes permanentes mestres. Seu resultado é expresso na forma de percentual e 

não é conhecido o valor de referência que represente uma condição adequada à 

realidade específica da UNEMAT. A taxa anual é composta por duas notas parciais 

referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por 

TDPM_AQx1 e TDPM_AQx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por 

meio da seguinte fórmula: 

TDPM_AQ =
[(

DPMAQx1

DPMx1 ) ∗ 100] + [(
DPMAQx2

DPMx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 DPMAQ corresponde ao número de docentes permanentes 

mestres afastados para qualificação; 

 DPM corresponde ao número docente permanente mestres; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o número de docentes permanentes mestres seja uma informação 

conhecida, o número de docentes doutores afastados para a qualificação, a qual pode 

ser considerada uma variável bastante específica, não foi obtida nos anuários 

estatísticos ou junto à gestão a PRAD. Devido a este motivo não foi possível realizar 

a mensuração de desempenho do indicado. 

 

5.4.3 Taxa de docentes afastados para qualificação – TD_AQ 

 

O TD_AQ visa mensurar o percentual de docentes permanentes afastados 

para qualificação. 
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Em consulta ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD foi verificada 

a inexistência de um indicador de desempenho dedicado ao acompanhamento do 

número de afastamentos para qualificação e formação dos docentes (FORPLAD, 

2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários 

estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que 

nenhuma das três IFES citadas informaram o número de docentes afastados para 

qualificação (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TD_AQ, na qualidade de indicador composto, utiliza duas variáveis, a 

saber; número de docentes permanentes e número de docentes afastados para 

qualificação. Seu resultado é apresentado na forma de percentual e não é conhecido 

o intervalo que represente uma situação adequada à realidade da UNEMAT. A taxa 

anual é composta por duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre 

de cada ano representadas por TD_AQx1 e TD_AQx2, respectivamente. O cálculo do 

indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

TD_AQ =
[(

DPAQx1

DPx1 ) ∗ 100] + [(
DPAQx2

DPx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 DPAQ corresponde ao número de docentes permanentes 

afastados para qualificação; 

 DPM corresponde ao número de docentes permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

Os dados das variáveis necessárias para cálculo do indicador proposto 

foram obtidos junto à PRAD em podem ser observados da Tabela 58. 
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Tabela 58 - Docentes permanentes e docentes afastados para qualificação da 
UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

DPx1 

Docentes 
Permanentes no 1º 

Semestre 
841 841 831 809 793 

DPx2 

Docentes 
Permanentes no 2º 

Semestre 
841 832 820 801 778 

DPAQ1 

Docentes 
Permanentes 

Afastados para 
Qualificação no 1º 

Semestre 

18 18 24 39 17 

DPAQx2 

Docentes 
Permanentes 

Afastados para 
Qualificação no 2º 

Semestre 

19 10 21 10 11 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 58 observam-se os 

resultados do TD_AQ na Tabela 59. 

 

Tabela 59 - Resultado do TD_AQ da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TD_AQ x1 2,14% 2,14% 2,89% 4,82% 2,14% 

TD_AQ x2 2,26% 1,20% 2,56% 1,25% 1,41% 

TD_AQ 2,20% 1,67% 2,72% 3,03% 1,78% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados aferidos por meio do TD_AQ revelam que um pequeno 

percentual de docentes permanentes da UNEMAT esteve afastado para qualificação 

entre 2015 e 2019. Esta informação pode significar que a maioria dos docentes 

permanentes já é qualificada ou que há uma baixa procura dos servidores por 

qualificação. Conforme publicado no Anuário Estatístico 2020 UNEMAT(2020) em 

2019 62,8% dos docentes permanentes da IES já possuíam a titulação de doutor. 
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5.4.4 Taxa de docentes temporários – TD_TEMP 

 

O TD_TEMP visa mensurar o percentual de docentes temporários atuando 

na IES. 

Em consulta ao conjunto de indicadores do FORPLAD verificou-se que não 

foi proposto nenhum indicador destinado a mensurar a presença de docentes 

temporários nas IES. Em consulta a última publicação dos anuários estatísticos da 

UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020 verificou-se que as três IFES 

citadas publicaram as informações relacionadas a presença de docentes temporários 

na forma de indicador simples. 

O TD_TEMP, sendo um indicador composto, utiliza como variáveis o 

número de docentes permanentes e o número de docentes temporários. O resultado 

do indicador é apresentado na forma de percentual. Embora não se tenha 

conhecimento do valor que represente uma situação adequada a situação da 

UNEMAT, o valor é melhor quão menor for. A taxa anual é composta por duas notas 

parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por 

TD_TEMPx1e TD_TEMPx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por 

meio da seguinte fórmula: 

 

TD_TEMP =
{[

DTx1

(DTx1+DPx1)
] ∗ 100} + {[

DTx2

(DTx2+DPx2)
] ∗ 100}

2
 

Em que: 

 DT corresponde ao número de docentes temporários; 

 DP corresponde ao número docente permanente; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis necessárias para cálculo do indicador proposto 

foram obtidos junto à PRAD em podem ser observados da Tabela 60. 

 

 



 

151 

Tabela 60 - Número de docentes permanentes e número de docentes 
temporários da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

DPx1 

Docentes 
Permanentes no 1º 

Semestre 
841 841 831 809 793 

DPx2 

Docentes 
Permanentes no 2º 

Semestre 
841 832 820 801 778 

DTx1 
Docentes Temporários 

no 1º Semestre 
490 553 636 675 682 

DTx2 Docentes Temporários 
no 2º Semestre 

543 562 611 666 725 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD. 

 

Utilizando das informações tabela 60 observam-se os resultados o 

TD_TEMP na Tabela 61. 

 

Tabela 61 - Resultado do TD_TEMP da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TD_TEMP x1 36,81% 39,67% 43,35% 45,49% 46,24% 

TD_TEMP x2 39,23% 40,32% 42,70% 45,40% 48,24% 

TD_TEMP 38,02% 39,99% 43,03% 45,44% 47,24% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados pelo TD_TEMP demonstram a alta 

dependência de docentes temporários visto que os valores têm aumentado durante 

toda a série histórica observada neste estudo. A necessidade de docentes 

temporários é gerada por fatores como afastamentos para qualificação, licenças para 

tratamento de saúde, atuação de docentes na gestão, abertura de novos campi e/ou 

novos cursos, entre outros. Assim, pode-se intuir que o TD_TEMP e TD_AQ produzem 

informações úteis à gestão, mas que são necessárias informações complementares 

para que se saibam os motivos que geraram a situação representada pelo indicador. 
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5.4.5 Taxa de técnicos-administrativos permanentes afastados para formação 

TTA_AQ 

 

O TTA_AQ visa mensurar o percentual de técnicos-administrativos 

afastados para a qualificação. 

Em consulta ao rol de indicadores propostos pelo FORPLAD foi verificada 

a inexistência de um indicador de desempenho dedicado ao acompanhamento do 

número de afastamentos para qualificação e formação dos técnicos-

administrativos(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que dentre as três IFES citadas o número de técnicos-

administrativos afastados para qualificação foi publicado apenas pela UNB (UFC, 

2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TTA_AQ utiliza como variáveis o número de técnicos-administrativos 

permanentes afastados para qualificação e número de técnicos-administrativos 

permanentes. Seu resultado é expresso na forma de percentual e não é conhecido o 

valor de referência que represente uma condição adequada à realidade específica da 

UNEMAT. A taxa anual é composta por duas notas parciais referentes ao primeiro e 

segundo semestre de cada ano representadas por TTA_AQx1e TTA_AQx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

TTA_AQ =
[(

TAPAQx1

TAPx1 ) ∗ 100] + [(
TAPAQx2

TAPx2 ) ∗ 100]

2
 

Em que: 

 TAPAQ corresponde ao número de técnicos-administrativos 

permanentes mestres afastados para qualificação; 

 TAP corresponde ao número técnicos-administrativos 

permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis necessárias para cálculo do indicador proposto 

foram obtidos junto à PRAD em podem ser observados da Tabela 58. 
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Tabela 62 - Técnicos-administrativos permanentes e técnicos-administrativos 
afastados para qualificação entre 2015 e 2019 na UNEMAT 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

TAPx1 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 1º 
Semestre 

648 639 626 620 613 

TAPx2 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 2º 
Semestre 

639 634 626 619 608 

TAPAQx1 

Técnicos-
Administrativos 
Afastados para 

qualificação no 1º 
Semestre  

7 9 22 9 2 

TAPAQx2 

Técnicos-
Administrativos 
Afastados para 

Qualificação no 2º 
Semestre 

0 4 1 4 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD. 

 

De posse dos dados das variáveis que compõe o indicador seu resultado 

pode ser observado na Tabela 59. 

 

Tabela 63 - Resultado do TTA_AQ da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TTA_AQx1 1,08 1,41 3,51 1,45 0,33 

TTA_AQXx2 0,00 0,63 0,16 0,65 0,16 

TTA_AQ 0,54 1,02 1,84  1,05  0,25 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Embora não seja conhecido um valor que represente uma situação ótima 

para a UNEMAT pode-se intuir que o percentual de servidores afastados para 

qualificação é bastante baixo. Há de se considerar dois fatores que podem influenciar 

tal resultado. Em primeiro lugar, a UNEMAT tem seus campi universitários espalhados 

pelo interior do Estado, o que pode dificultar o acesso dos servidores a cursos de pós-

graduação stricto sensu. Em segundo lugar, a Lei Complementar 321/2008 sofreu 

uma alteração no ano de 2013 reduzindo a exigência de pós-graduação stricto sensu 

para pós-graduação lato sensu para ascensão à mais alta classe do plano de cargos 

e carreira para a categoria dos servidores que ingressaram em cargos de nível médio. 
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Mesmo os servidores técnicos-administrativos que ingressaram nos cargos de ensino 

superior podem optar por uma pós-graduação stricto sensu ou duas lato sensu (MATO 

GROSSO, 2013). Assim, o atual plano de carreira dos servidores técnicos facilitou a 

ascensão na carreira em detrimento de estimular a qualificação em nível stricto sensu, 

a única qualificação que garante afastamento aos técnicos-administrativos além do 

afastamento de 30 dias para qualificação para confecção de trabalho monográfico 

quando matriculado em sua primeira graduação(UNEMAT, 2011). 

 

5.4.6 Taxa de técnicos-administrativos temporários – TTA_TEMP 

 

O TTA_TEMP tem como objetivo revelar o percentual de técnicos-

administrativos temporários na IES. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD foi verificada a inexistência de um indicador de desempenho cuja 

funcionalidade seja o acompanhamento do percentual de técnicos-administrativos 

temporários(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que nenhuma das três IFES citadas o número de técnicos-

administrativos temporários (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

O TTA_TEMP utiliza como variáveis o número de técnicos-administrativos 

permanentes e o número de técnicos-administrativos temporário, caracterizando-se 

assim como um indicador composto. O resultado é expresso na forma de percentual, 

e embora não se conheça um valor que possa ser considerado ótimo pode-se 

interpretar que seja melhor quão menor for, desde que o número de técnicos-

administrativos seja compatível com as necessidades da IES. A taxa anual é 

composta por duas notas parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada 

ano representadas por TTA_TEMPx1e TTA_TEMPx2, respectivamente. O cálculo do 

indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

TTA_TEMP =
{[

TATx1

(TATx1+TAPx1)
] ∗ 100} + {[

TATx2

(TATx2+TAPx2)
] ∗ 100}

2
 

Em que: 

 TAT corresponde ao número de técnicos-administrativos 

temporários; 



 

155 

 TAP corresponde ao número técnicos-administrativos 

permanentes; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis necessárias para cálculo do indicador proposto 

foram obtidos junto à PRAD em podem ser observados da Tabela 62. 

 

Tabela 64 - Número de técnicos administrativos permanentes e técnicos 
administrativos temporários na UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

TAPx1 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 1º 
Semestre 

648 639 626 620 613 

TAPx2 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 2º 
Semestre 

639 634 626 619 608 

TATx1 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 1º 
Semestre 

50 42 56 55 173 

TATx2 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 2º 
Semestre 

44 52 59 166 167 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD 

 

Com base nas informações apresentadas na tabela 62 o resultado do 

indicador pode ser observado na Tabela 63. 

 

Tabela 65 - Resultado do TTA_TEMP da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TTA_TEMPx1 7,16% 6,17% 8,21% 8,15% 22,01% 

TTA_TEMPx2 6,44% 7,58% 8,61% 21,15% 21,55% 

TTA_TEMP 6,80% 6,87% 8,41% 14,65% 21,78% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados pelo TTA_TEMP indicam uma alta 

dependência de mão-de-obra de técnicos-administrativos temporários, o que pode 
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significar que a quantidade de servidores permanentes é insuficiente para a 

manutenção das atividades administrativas básicas da UNEMAT. Assim, o percentual 

de técnicos-administrativos temporários pode ser compreendido como um termômetro 

para a necessidade de realização de concursos públicos para a captação de 

servidores permanentes. 

 

5.4.7 Relação entre técnicos-administrativos e alunos da graduação - RTAA 

 

O RTAA tem como objetivo revelar qual a proporção entre alunos de 

graduação e técnicos-administrativos permanentes. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD foi verificada a existência de um indicador de desempenho denominado 

“Relação Aluno Equivalente por Funcionário Equivalente” cuja finalidade é muito 

parecida com o RTAA. No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que a UNB e a UFMT apresentam informações sobre o número de alunos 

e de técnicos-administrativos na forma de indicadores simples, ou seja, sem que uma 

variável fosse relacionada com a outra (UFMT, 2020; UNB, 2019). A UFC por sua vez 

apresenta um indicador composto relacionando o número de alunos em tempo integral 

e técnicos-administrativos (UFC, 2020). 

O RTAA, na condição de indicador composto, utiliza como variáveis o 

número de alunos de graduação presencial de oferta regular e o número de técnicos-

administrativos. Seu resultado é expresso na forma de coeficiente que representa o 

número de alunos por técnico-administrativo. O intervalo de valores que apresente 

equilíbrio entre estes dois grupos que compõe a comunidade acadêmica não é 

conhecido. A taxa anual é composta por duas notas parciais referentes ao primeiro e 

segundo semestre de cada ano representadas por RTAAx1e RTAAx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

RTAA =
(

ARMx1

TAPx1 ) + (
ARMx2

TAPx2 )

2
 

Em que: 

 TAP corresponde ao número de técnicos-administrativos 

permanentes; 
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 ARM corresponde ao número alunos de graduação 

regularmente matriculados; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis que compõe o indicador foram obtidos junto a 

PRAD e PROEG e podem ser observados na Tabela 66. 

 

Tabela 66 - Número de técnicos-administrativos permanentes e alunos regularmente 
matriculados na graduação presencial da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

TAPx1 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 1º 
Semestre 

648 639 626 620 613 

TAPx2 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 2º 
Semestre 

639 634 626 619 608 

ARMx1 
Alunos Regularmente 

Matriculados no 1º 
Semestre  

14876 15578 15655 16766 17448 

ARMx2 

Alunos Regularmente 
Matriculados no 2º 

Semestre 
15072 15474 16373 17307 18175 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD e da PROEG. 

 

Com base nas informações apresentadas na tabela 66 o resultado do 

indicador pode ser observado na Tabela 67. 

 

Tabela 67 - Resultado do RTAA da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RTAAx1 22,96 24,38 25,01 27,04 28,46 

RTAAx2 23,59 24,41 26,15 27,96 29,89 

RTAA 23,27 24,39 25,58 27,50 29,18 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados pelo RTAA demonstram o crescimento da 

quantidade de alunos em relação ao número de técnicos-administrativos durante toda 

a série histórica utilizada na pesquisa. Embora não se conheça um intervalo de valores 
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que possa representar um equilíbrio entre os dois segmentos da comunidade 

acadêmica da UNEMAT, é possível intuir que os valores apresentados pelo indicador 

são demasiadamente altos. É necessário, portanto, que seja estabelecido um valor de 

referência para este indicador. Uma opção para isso é a utilização de benchmark, ou 

seja, a comparação com o resultado de outras organizações que atuam no mesmo 

segmento (BRASIL, 2009a). Neste sentido, com base nos dados sobre o número de 

alunos e técnicos-administrativos publicados nos anuários estatísticos da UFMT e 

UFC para o ano de 2019, os resultados do RTAA da UFMT são de 13,51, e da UFC é 

de 8,47 alunos por cada técnico-administrativo(UFC, 2020; UFMT, 2020). 

O RTTA pode ser utilizado ainda para comparar a diferença de lotação de 

técnicos-administrativos entre diferentes campi, visto que o RTAA se for calculado 

individualmente para cada campus poderá apresentar coeficientes ainda mais altos 

que o resultado geral da UNEMAT. 

 

5.4.8 Relação entre técnicos-administrativos e docentes RTAD 

 

O RTAD visa mensurar a proporção entre técnicos-administrativos e 

professores. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a proposição de um indicador denominado “Relação 

Funcionário por Professor” o qual tem a mesma função proposta pelo RTAD 

(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última publicação 

dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro de 2020, 

verificou-se que a UNB e a UFMT apresentam informações sobre o número de 

docentes e de técnicos-administrativos na forma de indicadores simples, ou seja, sem 

que uma variável fosse relacionada com a outra (UFMT, 2020; UNB, 2019). A UFC 

por sua vez apresenta um indicador composto relacionando o número de docentes e 

técnicos-administrativos conforme proposto pelo FORPLAD (UFC, 2020). 

O RTAD, sendo um indicador composto, utiliza como variáveis o número 

de docentes permanentes, o número de docentes temporários, o número de técnicos-

administrativos permanentes e o número de técnicos-administrativos temporários. Seu 

resultado é expresso na forma de coeficiente que representa o número de técnicos-

administrativos por professor em determinado ano. O intervalo de valores que 

apresente equilíbrio entre estes dois grupos que compõe a comunidade acadêmica 
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não é conhecido. A taxa anual é composta por duas notas parciais referentes ao 

primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por RTADx1e RTADx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

RTAD =
(

TAPx1 +TATx1 

DPx1+DTx1 ) + (
TAPx2 +TATx2 

DPx2+DTx2 )

2
 

Em que: 

 TAP corresponde ao número de técnicos-administrativos 

permanentes; 

 TAT corresponde ao número de técnicos-administrativos 

temporários; 

 DP corresponde ao número docente permanente; 

 DT corresponde ao número docente temporário; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis necessários para o cálculo do indicador foram 

obtidos junto à PRAD e podem ser observados na Tabela 68.  
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Tabela 68 - Número de técnicos-administrativos permanentes e temporários, e 
número de docentes permanentes e temporários da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

TAPx1 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 1º 
Semestre 

648 639 626 620 613 

TAPx2 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 2º 
Semestre 

639 634 626 619 608 

TATx1 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 1º 
Semestre 

50 42 56 55 173 

TATx2 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 2º 
Semestre 

44 52 59 166 167 

DPx1 
Docentes 

Permanentes no 1º 
Semestre  

841 841 831 809 793 

DPx2 

Docentes 
Permanentes no 2º 

Semestre 
841 832 820 801 778 

DTx1 
Docentes Temporários 

no 1º Semestre  
490 553 636 675 682 

DTx2 
Docentes Temporários 

no 2º Semestre  
543 562 611 666 725 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD. 

 

Utilizando dos dados apresentados na Tabela 68 os resultados do RTAD 

podem ser conferidos na Tabela 69. 

 

Tabela 69 - Resultado do RTAD da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

RTADx1 0,52 0,49 0,46 0,45 0,53 

RTADx2 0,49 0,49 0,48 0,54 0,52 

RTAD 0,51 0,49 0,47  0,49  0,52 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Os resultados apresentados pelo RTAD demonstram que a variação na 

proporção de técnicos-administrativos para cada docente é muito pequena. Embora 

não se conheça um intervalo de valores que possa representar um equilíbrio entre 

estes dois segmentos da comunidade acadêmica da UNEMAT, é possível intuir que 

os valores apresentados pelo indicador são demasiadamente baixos. Assim como no 
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caso do RTAA, é importante que seja estabelecido um valor de referência para o 

RTAD. Uma opção para isso é a utilização de benchmark, ou seja, a comparação com 

o resultado de outras organizações que atuam no mesmo segmento(BRASIL, 2009a). 

Neste sentido, com base nos dados sobre o número de alunos e técnicos-

administrativos publicados nos anuários estatísticos da UNB referente ao ano de 2018 

e da UFC para o ano de 2019, os resultados do RTA da UNB é de 1,23, e da UFC é 

de 1,45 cada técnico-administrativo para cada docente(UFC, 2020; UNB, 2019). 

O RTAD pode ser utilizado ainda para comparar a diferença de lotação de 

técnicos-administrativos entre diferentes campi, visto que se o indicador for calculado 

individualmente para cada campus poderá a presentar coeficientes ainda mais baixos 

que o resultado geral da UNEMAT. 

 

5.4.9 Taxa servidores vítimas de acidentes de trabalho – TSVAT 

 

O TSVAT tem como objetivo mensurar o percentual anual de servidores da 

UNEMAT que foram vítimas de acidentes de trabalho. 

Em consulta ao conjunto de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a inexistência de um indicador destinado ao fim proposto pelo 

TSVAT(FORPLAD , 2015). No que se refere a outras IES, ao consultar a última 

publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT e UNB disponíveis em novembro 

de 2020, verificou-se que apenas a UFMT apresentou informações sobre o número 

de vítimas de acidentes de trabalho forma de indicadores simples, ou seja, sem que 

uma variável fosse relacionada com a outra (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 2019). 

Por ser um indicador composto o TSVAT utiliza como variáveis o número 

de técnicos-administrativos permanentes, técnicos-administrativos temporários, 

docentes permanentes, docentes temporários e o número de servidores vítimas de 

acidentes de trabalho. Seu resultado é expresso na forma de percentual e o valor deve 

ser interpretado melhor quão menor for. A taxa anual é composta por duas notas 

parciais referentes ao primeiro e segundo semestre de cada ano representadas por 

TSVATx1e TSVATx2, respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da 

seguinte fórmula: 

TSVAT =
(

SVATx1 

TAPTx1 +DPTx1) + (
SVATx2 

TAPTx2 +DPTx2)

2
 

Em que: 



 

162 

 SVAT corresponde ao número de servidores vítimas de 

acidentes de trabalho; 

 TAPT corresponde ao número de técnicos-administrativos 

permanentes e temporários; 

 DPT corresponde ao número de docentes permanentes e 

temporários; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Os dados das variáveis necessários para cálculo do indicador foram obtidos 

junto à PRAD e podem ser conferidos na Tabela 70. 

 

Tabela 70 - Número de técnicos-administrativos permanentes e temporários, docentes 
permanentes e temporários, e o número de servidores vítimas de acidentes de 
trabalho da UNEMAT de 2015 a 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

TAPx1 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 1º 
Semestre 

648 639 626 620 613 

TAPx2 

Técnicos-
Administrativos 

Permanentes no 2º 
Semestre 

639 634 626 619 608 

TATx1 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 1º 
Semestre 

50 42 56 55 173 

TATx2 

Técnicos-
Administrativos 

Temporários no 2º 
Semestre 

44 52 59 166 167 

DPx1 
Docentes 

Permanentes no 1º 
Semestre  

841 841 831 809 793 

DPx2 

Docentes 
Permanentes no 2º 

Semestre 
841 832 820 801 778 

DTx1 
Docentes Temporários 

no 1º Semestre  
490 553 636 675 682 

DTx2 
Docentes Temporários 

no 2º Semestre  
543 562 611 666 725 

SVATx1 
Servidores Vítimas de 
Acidente de Trabalho, 

no 1º Semestre 
0 0 0 0 0 

SVATx2 

Servidores Vítimas de 
Acidente de Trabalho, 

no 2º Semestre 
0 0 0 2 1 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da PRAD. 
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Tabela 71 - Resultado do TSVAT da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Indicador de 
desempenho  

2015 2016 2017 2018 2019 

TSVAT x1 0% 0% 0% 0% 0% 

TSVAT x2 0% 0% 0% 0,09% 0,04% 

TSVAT 0% 0% 0%  0,04% 0,02% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O TSVAT da UNEMAT traz a percepção de que a IES apresenta um 

ambiente de trabalho seguro. Observar os resultados do indicador pode ser útil para 

que caso os valores apresentem um crescimento se realize uma investigação de 

possíveis causas e fatores que possam ter contribuído para sua ocorrência. 

Utilizando dos dados das variáveis apresentados na Tabela 70 os 

resultados do TSVAT da UNEMAT podem ser observados na Tabela 71. 

5.4.10 Índice de qualificação do corpo docente – IQCD 

 

O IQCD tem por objetivo fornecer informações sobre o grau de qualificação 

do corpo docente a partir do quantitativo de docentes graduados, especialistas, 

mestres e doutores. 

Em consulta ao conjunto de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD verificou-se a existência de um indicador homônimo e destinado ao mesmo 

fim proposto ao IQCD proposto nesta pesquisa(FORPLAD , 2015). No que se refere 

a outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que a UFMT e a UNB 

apresentaram as informações sobre o quantitativo de docentes em cada grau de 

qualificação na forma de indicador simples, ou seja, sem que uma variável fosse 

relacionada com a outra(UFMT, 2020; UNB, 2019). Já a UFC apresenta um indicador 

denominado IQCD (UFC, 2020).  

O IQCD sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número de 

docentes graduados, o número de docentes especialistas, o número de docentes 

mestres e o número de docentes doutores. Para cada nível de formação citado é 

fixado um peso a ser multiplicado pelo quantitativo correspondente conforme 

explicitado na Tabela 72. 
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Tabela 72 - Pesos das variáveis do IQCD 

Níveis de 
formação 

Pesos 

Doutor 4,5 

Mestre 3,0 

Especialista 1,5 

Graduado 1,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O valor do IQCD é expresso na forma de índice, o que segundo Brasil 

(2009a) representa o valor do indicador em determinado período. A interpretação do 

índice considera os seguintes intervalos de valores: 

a) Valores > 3,5 = Elevada Qualificação; 

b) Valores entre 2,6 e 3,5 = Adequada Qualificação; 

c) Valores < 2,5 = Razoável Qualificação 

 

O índice anual é composto por duas notas parciais referentes ao primeiro 

e segundo semestre de cada ano representadas por IQCDx1 e IQCDx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

IQCDx1 =
[(DPD + DTD) ∗ 4,5] + [(DPM + DTM) ∗ 3] + [(DPE + DTE) ∗ 1,5] + [(DPG + DTG) ∗ 1]

DP + DT
 

 

IQCDx2 =
[(DPD + DTD) ∗ 4,5] + [(DPM + DTM) ∗ 3] + [(DPE + DTE) ∗ 1,5] + [(DPG + DTG) ∗ 1]

DP + DT
 

 

IQCD =
IQCDx1 + IQCDx2 

2
 

 

Em que: 

 DPD corresponde ao número de docentes permanentes 

doutores; 

 DTD corresponde ao número de docentes temporários 

doutores; 

 DPM corresponde ao número de docentes permanentes 

mestres; 

 DTM corresponde ao número de docentes temporários mestres; 
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 DPE corresponde ao número de docentes permanentes 

especialistas; 

 DTE corresponde ao número de docentes temporários 

especialistas; 

 DPG corresponde ao número de docentes permanentes 

graduados; 

 DTG corresponde ao número de docentes temporários 

graduados; 

 DP corresponde ao número docente permanente; 

 DT corresponde ao número docente temporário; 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

Os dados das variáveis necessários para o cálculo do indicador foram 

obtidos junto à PRAD e ao Anuário Estatístico 2020 UNEMAT (2020), e podem ser 

observados na Tabela 73. 

 

Tabela 73 - Número de docentes doutores, mestres, especialistas/graduados e 
número de docentes permanentes e temporários da UNEMAT entre 2015 e 2019 

Código 
Variáveis 

Variáveis 2015 2016 2017 2018 2019 

DPD 
Docentes 

Permanentes Doutores 
390 399 432 432 493 

DTD 
Docentes Temporários 

Doutores 
35 42 61 89 105 

DPM 
Docentes 

Permanentes Mestres 
380 385 364 364 250 

DTM 
Docentes Temporários 

Mestres 
200 192 227 280 266 

DPEG 

Docentes 
Permanentes 

Especialistas e 
Graduados 

93 82 64 64 42 

DTEG 
Docentes Temporários 

Especialistas e 
Graduados 

300 294 299 291 198 

DPx1 
Docentes 

Permanentes no 1º 
Semestre  

841 841 831 809 793 

DPx2 
Docentes 

Permanentes no 2º 
Semestre 

841 832 820 801 778 

DTx1 Docentes Temporários 
no 1º Semestre  

490 553 636 675 682 

DTx2 
Docentes Temporários 

no 2º Semestre  
543 562 611 666 725 

Fonte: Elaborado pelo autor com as informações da PRAD e Anuário Estatístico UNEMAT (2020). 
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Conforme se observa na Tabela 73, os dados das variáveis relacionadas 

ao quantitativo e qualificação dos docentes apresenta a parametrização quanto ao 

período diferente da desejada para aplicação no indicador, ou seja, apresenta valores 

referentes ao período anual. Além disso, em consulta ao Anuário Estatístico 2020 

UNEMAT (2020) foi verificado que variáveis referentes aos docentes graduados e 

especialistas foram agrupadas na publicação. Os dados destas variáveis também não 

foram obtidos junto à PRAD. Assim o cálculo do indicador tornou-se inviável, pois as 

variáveis são muito diferentes das requeridas pelo indicador proposto. 

 

5.4.11 Índice de qualificação do corpo técnico-administrativo - IQCTA 

 

O IQCTA tem como objetivo fornecer informações sobre o grau de 

qualificação do corpo técnico-administrativo a partir do quantitativo de servidores da 

referida categoria funcional portadores de diplomas de ensino médio, graduados, 

especialistas, mestres ou doutores. 

Em consulta ao rol de indicadores de desempenho proposto pelo 

FORPLAD foi constatada a existência de um indicador homônimo e com a mesma 

finalidade do IQCTA proposto nesta pesquisa (FORPLAD , 2015). No que se refere a 

outras IES, ao consultar a última publicação dos anuários estatísticos da UFC, UFMT 

e UNB disponíveis em novembro de 2020, verificou-se que das três IFES apenas a 

UFC e UFMT publicaram as informações sobre o quantitativo de técnicos-

administrativos em cada grau de qualificação na forma de indicador simples, ou seja, 

sem que uma variável fosse relacionada com a outra (UFC, 2020; UFMT, 2020; UNB, 

2019). 

O IQCTA sendo um indicador composto utiliza como variáveis o número de 

técnicos-administrativos com formação em nível médio, número de técnicos-

administrativos graduados, o número de técnicos-administrativos especialistas e o 

número de técnicos-administrativos mestres e doutores. Para cada nível de formação 

citado é fixado um peso a ser multiplicado pelo quantitativo correspondente conforme 

explicitado na Tabela 74. 
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Tabela 74 - Pesos das variáveis do IQCTA 

Níveis de 
formação 

Pesos 

Mestre e 
Doutor 

4,0 

Especialista 3,0 

Graduado 2,0 

Nível Médio 1,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O valor do IQCTA é expresso na forma de índice, o que segundo Brasil 

(2009a) representa o valor do indicador em determinado período. A interpretação do 

índice considera o seguinte intervalo de valores: 

a) Valores > 3,5 = Elevada Qualificação 

b) Valores entre 2,6 e 3,5 = Adequada Qualificação 

c) Valores < 2,5 = Razoável Qualificação 

 

O índice anual é composto por duas notas parciais referentes ao primeiro 

e segundo semestre de cada ano representadas por IQCTAx1 e IQCTAx2, 

respectivamente. O cálculo do indicador é realizado por meio da seguinte fórmula: 

 

IQCTAx1 =
(TTAMD ∗ 4) + (TTAE ∗ 3) + (TTAG ∗ 2) + (TTANM ∗ 1)

TTA
 

 

IQCTAx2 =
(TTAMD ∗ 4) + (TTAE ∗ 3) + (TTAG ∗ 2) + (TTANM ∗ 1)

TTA
 

 

IQCTA =
IQCTAx1 + IQCTAx2 

2
 

 

Em que: 

 TTAMD corresponde ao total de técnicos-administrativos 

mestres doutores; 

 TTAE corresponde ao total de técnicos-administrativos 

especialistas; 

 TTAG corresponde ao total de técnicos-administrativos 

graduados; 
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 TTANM corresponde ao total de técnicos-administrativos com 

formação de nível médio, e; 

 TTA corresponde ao total de técnicos-administrativos. 

 x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano, e; 

 x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano. 

 

Embora o total de técnicos-administrativos seja uma informação conhecida 

não foi possível obter as informações sobre as variáveis relacionadas ao quantitativo 

de técnicos-administrativos com titulação de cada nível de formação junto à PRAD ou 

nos anuários estatísticos da IES. Assim, não foi possível realizar a mensuração do 

desempenho do IQCTA da UNEMAT.  
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a fase de validação do conjunto de indicadores de 

desempenho para cada uma das dimensões de graduação, pós-graduação, extensão 

e gestão de pessoas. O processo de validação ocorreu por meio do preenchimento 

de formulário eletrônico online da plataforma Google Forms, preenchido por um grupo 

de 5 especialistas selecionado para cada uma das áreas de gestão universitária 

abordadas nesta pesquisa.  

O formulário de validação forneceu aos avaliadores do conjunto de 

indicadores o nome do indicador, sua sigla, uma breve explicação sobre o objetivo do 

indicador, as variáveis envolvidas, e fórmula de cálculo. Após análise destas 

informações os especialistas das áreas de gestão responderam sobre sua percepção 

da presença de quatro propriedades essenciais inerentes a indicadores, a saber: a) 

utilidade; b) validade; c) confiabilidade e d) disponibilidade, as quais foram 

devidamente fundamentadas na apresentação do formulário. Sobre cada uma das 

propriedades foi solicitado que o respondente assinalasse o grau de concordância ou 

de discordância sobre as propriedades essenciais do indicador. O modelo utilizado 

nesta etapa pode ser conferido no “Apêndice A” desta dissertação.  

A validação dos indicadores de desempenho foi realizada considerando o 

percentual de concordância obtido nas respostas coletadas por meio do formulário de 

validação. Assim, indicadores que obtiveram percentual igual ou maior a 80% de 

respostas de “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” foram considerados 

válidos para uso na UNEMAT. 

Com base no parâmetro de validação apresentado acima os indicadores 

receberam o status de aprovado ou reprovado. Os indicadores de desempenho 

considerados aprovados apresentaram capacidade de apresentar resultados sobre o 

desempenho organizacional da UNEMAT compatível com a realidade e 

características institucionais. Os indicadores considerados reprovados não devem ser 

excluídos do processo de avaliação. Pelo contrário, devem ser utilizados como base 

para a criação de um indicador para mesma finalidade, corrigindo as falhas advindas 

da sua concepção. Para este processo de revisão é aconselhável a participação dos 

especialistas que realizaram a validação preliminar. 
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6.1 Validação dos indicadores de desempenho da dimensão Graduação 

 

Nesta seção foram apresentados os resultados da vaidação da dimensão 

Graduação. Para serem aprovados  os indicadores devem obter percentual igual ou 

maior a 80% de respostas de “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” 

quando somadas. 

 

6.1.1 Taxa de oferta de vagas de graduação nos cursos presenciais – TOF 

 

O resultado da validação do TOF, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Resultado da validação do TOF 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados registrados no Gráfico 1, no que se refere à Utilidade do 

indicador, mostram que 40% dos respondentes concordam totalmente, e 60% 

concordam parcialmente com a presença da propriedade. No que se refere à 

Validade, 40% concordam totalmente, 40% concordam parcialmente, e 20% 

discordam parcialmente da presença da propriedade. Quanto à Confiabilidade 40% 

concordam totalmente, 40% concordam parcialmente, e 20% discordam parcialmente 

da presença da propriedade. Em relação a Disponibilidade, 80% dos respondentes 

concordaram totalmente enquanto 20% concordaram parcialmente com a presença 

da propriedade.  
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Considerando que todas as propriedades apresentaram grau de 

concordância total e parcial igual ou superior a 80% quando somadas pode-se 

considerar o TOF como um indicador validado para uso na UNEMAT. 

 

6.1.2 Taxa de ocupação de vagas de graduação– TOC 

 

O resultado da validação do TOC, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Resultado da validação do TOC 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 2 revelaram que 80% dos 

especialistas partícipes da pesquisa concordaram totalmente com a utilidade do TOC, 

enquanto os outros 20% discordaram parcialmente. Quanto à Validade, 80% dos 

respondentes responderam que concordam totalmente com a presença da 

propriedade, e 20% discordaram parcialmente. No que se refere à Confiabilidade do 

indicador proposto, 80% dos especialistas afirmaram concordar totalmente, e 20% 

concordaram parcialmente da presença da propriedade. Por último, ao avaliar a 

presença a propriedade Disponibilidade, 100% dos partícipes da pesquisa 

concordaram totalmente. 

Dados os resultados iguais ou superiores a 80% de aprovação dos 

pesquisados em todas as propriedades apresentadas, considera-se que o TOC é 

válido para mensuração de resultados da UNEMAT. 
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6.1.3 Taxa de matrícula – TM 

 

O resultado da validação do TM, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Resultado da validação do TM 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Conforme observável no Gráfico 3, 80% dos partícipes da pesquisa 

responderam que concordam totalmente com a Utilidade do TM, enquanto 20% 

afirmaram concordar parcialmente. No que se refere à Validade, 60% optaram por 

“concordo totalmente”, 20% por “concordo parcialmente e 20% optaram por “discordo 

parcialmente”. Quanto a Confiabilidade, o TM obteve 60% de respostas classificadas 

como “concordo totalmente” e 40% “concordo parcialmente”. Já sobre a propriedade 

da Disponibilidade 100% dos respondentes afirmaram que concordam totalmente com 

sua presença no indicador. 

Considerando que nenhuma das propriedades apresentou percentual 

inferior a 80% de concordância conforme parâmetro apresentado no início deste 

capítulo, considera-se que o TM é válido para mensuração de resultados na UNEMAT. 

 

6.1.4 Taxa de concluintes da graduação – TCG 

 

O resultado da validação do TCG, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 4 
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Gráfico 4 - Resultado da validação do TCG 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 4 apresenta as informações coletadas no processo de validação 

do TCG. Conforme apresentado, o indicador obteve 60% dos respondentes afirmando 

que concordam totalmente, 20% concordam parcialmente, e 20% discordam 

parcialmente da presença da Utilidade. No que se refere à Validade, o indicador 

recebeu 40% das respostas informando total concordância, 20% concordaram 

parcialmente, e outros 40% discordaram parcialmente da presença da propriedade. 

Quando à Confiabilidade, 60% optaram por “concordo totalmente”, 20% por “concordo 

parcialmente” e os demais 20% por “discordo parcialmente”. Por sua vez a 

propriedade da Disponibilidade registrou 80% de respostas na opção “concordo 

totalmente” e 20% na opção “concordo parcialmente. 

Considerando as opiniões dos especialistas apresentando variação 

considerável, bem como o baixo resultado de aprovação quanto a validade do 

indicador, considera-se que o indicador não é válido para a mensuração de resultados 

na UNEMAT.  

A respeito do índice de aprovação do atributo Validade, Uchoa (2013) 

afirma que esta é a propriedade mais importante de um indicador, visto que de nada 

vale um indicador que possua todas as demais propriedades essenciais e 

complementares se não for capaz de representar adequadamente o objeto ou 

realidade que se pretende mensurar. 

Uma das possíveis causas do baixo nível de concordância sobre a validade 

do TCG refere-se ao fato de que, diferentemente do indicador “Taxa de sucesso na 

Graduação – TSG” proposto pelo TCU, o TCG não considera a diferença de duração 
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de diferentes cursos, fato que influencia diretamente o resultado de um indicador 

destinado ao fim proposto. 

 

6.1.5 Taxa de alunos de graduação sem matrícula regular – TAG_SM 

 

O resultado da validação do TAG_SM, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Resultado da validação do TAG_SM 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados apresentados do Gráfico 5 revelam que 60% dos partícipes 

da pesquisa assinalaram a opção “concordo totalmente” e 40% “concordo 

parcialmente” sobre a presença do atributo Utilidade. Sobre a Validade, 60% optaram 

por “concordo totalmente”, 20% por “concordo parcialmente” e 20% assinalaram 

“discordo parcialmente”. A avaliação da Confiabilidade revelou que 40% dos 

respondentes concordaram totalmente com a presença da propriedade, enquanto 

60% concordaram parcialmente. Por último, quanto a Disponibilidade houve consenso 

dos especialistas visto que 100% assinalaram a opção “concordo totalmente”. 

Dados os resultados apresentados e descritos, o TAG_SM pode ser 

considerado válido para mensuração de resultados da UNEMAT. No entanto, 

considerando o desempenho modesto do indicador na presença da propriedade da 

Confiabilidade é adequado que se consulte os especialistas para que melhorias sejam 

implementadas no indicador no que se refere a este quesito. 
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6.1.6 Taxa de alunos da graduação matriculados em cursos noturnos – TAG_CN 

 

O resultado da validação do TAG_CN, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Resultado da validação do TAG_CN 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O processo de validação do TAG_CN registrou os resultados apresentados 

no Gráfico 6. Conforme se observa, a propriedade da Utilidade apresentou 80% de 

respostas na opção “concordo totalmente”, e 20% na opção “concordo parcialmente”. 

A validade apresentou o mesmo desempenho na opinião dos especialistas, ou seja, 

80% concordaram totalmente e 20% concordaram parcialmente na presença da 

referida propriedade. Quando a Confiabilidade, 60% dos partícipes da pesquisa 

optaram por “concordo totalmente”, enquanto 40% optaram por “concordo 

parcialmente”. A Disponibilidade, última propriedade observada, registrou 100% de 

respostas na opção “concordo totalmente”. 

Os resultados da avaliação realizada pelo grupo de especialistas não 

registraram nenhuma resposta de discordância da presença das quatro propriedades 

essenciais no TAG_CN. Assim, considera-se que o indicador em questão é válido para 

a mensuração de desempenho na UNEMAT. 
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6.1.7 Taxa de alunos de minorias étnicas matriculados em cursos de graduação 

presencial – TAG_ME 

 

O resultado da validação do TAG_ME, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Resultado do TAG_ME 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A pesquisa para validação do TAG_ME revelou que sobre a Utilidade 60% 

dos partícipes responderam que concordam totalmente com a presença da 

propriedade, enquanto 20% responderam que concordam parcialmente, e 20% 

discordam parcialmente. Sobre a Validade do indicador 60% dos partícipes 

responderam que concordam totalmente com a presença da propriedade, enquanto 

20% responderam que concordam parcialmente, e 20% discordam parcialmente. No 

que se refere à Confiabilidade 60% optaram por “concordo totalmente”, 20% optaram 

por “concordo parcialmente” e 20% assinalaram a opção “discordo totalmente”. Já no 

que tange a Disponibilidade 60% dos respondentes optaram por “concordo 

totalmente” e 40% por “concordo parcialmente”. 

Considerando os resultados apresentado, os quais em todas as 

propriedades somam um percentual igual ou superior a 80% considerando as 

respostas da opção “concordo totalmente” e “concordo parcialmente” o TAG_ME é 

válido para a apuração de desempenho da UNEMAT. 
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6.1.8 Taxa de novos alunos de minorias étnicas nos cursos de graduação – 

TAG_NME 

 

O resultado da validação do TAG_NME, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Resultado da validação do TAG_NME 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAG_NME apurou que 60% dos especialistas concordaram 

totalmente com a presença da propriedade da Utilidade, enquanto 40% concordaram 

parcialmente. Sobre a Validade, 80% optaram por “concordo totalmente” enquanto 

20% optaram por “discordo totalmente”. A Confiabilidade registrou 60% de total 

concordância, 20% de concordância parcial, e 20% discordaram totalmente da 

presença da propriedade no indicador. Quanto a Disponibilidade, 80% concordaram 

totalmente, e 20% concordaram parcialmente. 

Considerando os resultados apurados, o TAG_MNE pode ser considerado 

válido para mensuração de resultados na UNEMAT. 

 

6.1.9 Taxa de alunos de graduação presencial oriundos de escola pública – 

TAG_EP 

 

O resultado da validação do TAG_EP, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Resultado da validação do TAG_EP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAG_EP registrou 80% de respostas “concordo totalmente” 

para as propriedades da Utilidade, Validade e Confiabilidade, e 20% das respostas 

registraram a opção “discordo parcialmente” para as três propriedades. Já sobre a 

Disponibilidade houve consenso entre os pesquisados visto que 100% dos 

especialistas optaram por responder “concordo totalmente”. 

Dados os resultados registrados o TAG_EP foi considerado válido para 

mensuração do desempenho na UNEMAT. 

 

6.1.10 Taxa pessoas com deficiência nos cursos de graduação – TAG_PcD 

 

O resultado da validação do TAG_PcD, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Resultado da validação do TAG_PcD 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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A validação do TAG_PcD na pesquisa realizada para seu uso na UNEMAT 

registrou 80% de respostas na opção “concordo totalmente” e 20% “concordo 

parcialmente” para a propriedade da Utilidade. As propriedades da Validade e da 

Confiabilidade apresentaram resultados iguais registrando 60% para “concordo 

totalmente” 20% para “concordo parcialmente” e 20% para “discordo parcialmente”. 

Já sobre a Disponibilidade, a percepção dos especialistas se mostrou dividida visto 

que 40% optaram por “concordo totalmente”, 40% responderam “concordo 

parcialmente” e 20% assinalaram a opção “discordo parcialmente”. 

Considerando os resultados da validação do TAG_PcD descritos, os quais 

registraram percentuais iguais ou superiores na soma das opções de respostas 

“concordo totalmente” e “concordo parcialmente”, o indicador é válido para a 

mensuração de desempenho da UNEMAT.  

 

6.1.11 Taxa de novos alunos deficientes nos cursos de graduação – TAG_NPcD 

 

O resultado da validação do TAG_NPcD, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Resultado da validação do TAG_NPcD 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados da validação do TAG-NPcD revelaram que, sobre a Utilidade, 

80% dos respondentes optaram por “concordo totalmente” enquanto 20% optaram por 

“concordo parcialmente”. As propriedades Validade e Confiabilidade apresentaram 

resultados iguais visto que 60% optaram por “concordo totalmente” e 40% optaram 

por “concordo parcialmente”. No que se refere à Disponibilidade, 40% dos 



 

180 

especialistas responderam “concordo totalmente”, 40% responderam “concordo 

parcialmente” e 20% discordo parcialmente. 

Considerando os resultados apresentados, o TAG_NPcD é considerado 

válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.1.12 Taxa de alunos da graduação com bolsas de iniciação científica – 

TAG_BIC 

 

O resultado da validação do TAG_BIC, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Resultado da validação do TAG_BIC 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAG_BIC registrou respostas idênticas para três das 

propriedades, a saber, Utilidade, Confiabilidade e Disponibilidade, as quais receberam 

80% das respostas na opção “concordo totalmente” e 20% das respostas registraram 

a opção “concordo parcialmente”. A Validade registrou 60% das respostas na opção 

“concordo totalmente” e 40% das respostas na opção “concordo parcialmente”. Não 

havendo percentuais de respostas nas opções de discordância o indicador é 

considerado válido para uso na UNEMAT. 

 

6.1.13 Taxa de alunos de graduação com bolsas de monitoria – TAG_BM 

 

O resultado da validação do TAG_BM, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Resultado da validação do TAG_BM 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os dados da validação do TAG_BM apresentados no Gráfico 13 revelam 

que quanto a Utilidade 40% dos respondentes concordaram totalmente, 40% 

concordaram parcialmente, e 20% discordaram parcialmente sobre a presença da 

referida propriedade. No que se refere à Validade 60% dos especialistas concordaram 

totalmente, e 40% concordaram parcialmente. Sobre a Confiabilidade 60% dos 

avaliadores optaram por “concordo totalmente”, 20% responderam que “concordo 

parcialmente” e outros 20% “discordo parcialmente”. Por último, a Disponibilidade 

obteve 60% das respostas informaram concordar totalmente, 20% concordaram 

parcialmente, e 20% discordaram parcialmente. 

Em virtude dos percentuais somados das respostas em “concordo 

totalmente” e “concordo parcialmente” ser iguais ou superiores a 80% o TAG_BM é 

considerado válido para utilização na UNEMAT. 

 

6.1.14 Taxa de alunos de graduação partícipes de projetos de pesquisa – 

TAG_PP 

 

O resultado da validação do TAG_PP, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 - Resultado da validação do TAG_PP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

As informações apresentadas no Gráfico 14 registraram a validação do 

indicador TAG_PP. Sobre a Utilidade, houve consenso entre os especialistas e 100% 

assinalaram a opção “concordo totalmente”. Sobre a Validade 60% responderam 

“concordo totalmente”, 20% “concordo parcialmente” e 20% discordo totalmente. No 

que se refere à propriedade Confiabilidade e Disponibilidade 60% dos especialistas 

optaram por “concordo totalmente”, 20% optaram por “concordo parcialmente” e 20% 

assinalaram a opção “discordo parcialmente”. 

Considerando as respostas obtidas na pesquisa representadas pelo 

Gráfico 14 e descritas acima o TAG_PP é considerado válido para ser utilizado na 

UNEMAT. 

 

6.1.15 Taxa de alunos de graduação com participação em reuniões científicas 

na UNEMAT – TAG_RC 

 

O resultado da validação do TAG_RC, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 15. 



 

183 

Gráfico 15 - Resultado da validação do TAG_RC 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

No processo de validação o TAG_RC reuniu as opiniões sobre a presença 

das propriedades essenciais explicitadas no Gráfico 15. Conforme observado, a 

Utilidade teve 60% das respostas dos especialistas na opção “concordo totalmente”, 

20% na opção “concordo parcialmente e 20% na opção “discordo parcialmente”. 

Sobre a Validade 40% das opiniões afirmaram concordar totalmente, 40% concordar 

parcialmente e outros 20% discordaram totalmente. No que se refere à Confiabilidade 

20% dos especialistas concordaram totalmente, 20% concordaram parcialmente, 40% 

discordaram parcialmente, e 20% discordaram totalmente. A Disponibilidade obteve 

20% de respostas na opção “concordo totalmente”, 20% “concordo parcialmente” e 

60% na opção “discordo parcialmente”. 

O TAG_RC apresentou resultados favoráveis à sua utilização na UNEMAT 

no que se refere à Utilidade e Validade visto que computaram 80% de respostas 

concentradas nas opções “concordo totalmente” e concordo parcialmente”. No 

entanto, no que se refere às propriedades Confiabilidade e Disponibilidade o indicador 

foi reprovado pelo conjunto de especialistas na área da Graduação. Assim, caso a 

UNEMAT opte por adotar um indicador de desempenho para verificar o nível de 

participação dos alunos de graduação em reuniões científicas o TAG_RC pode ser 

considerado um ponto de partida para a elaboração de um indicador que possa 

apresentar confiabilidade sobre os fatores metodológicos, de fontes de dados, 

processamento e transparência. Quanto à disponibilidade é necessário que a gestão 

realize um diagnóstico sobre as dificuldades ou empecilhos na obtenção dos dados 

das variáveis para que se possa tomar a decisão uma possível implementação. 
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6.1.16 Taxa de alunos de graduação em mobilidade internacional – TAG_MI 

 

O resultado da validação do TAG_MI, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Resultado da validação do TAG_MI 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAG_MI revelou que 80% dos especialistas optaram por 

“concordo totalmente” e 20% optaram por “discordo parcialmente” no que se refere à 

presença da propriedade Utilidade. Sobre a Validade houve consenso e 100% dos 

respondentes optaram por “concordo totalmente”. A confiabilidade marcou 80% de 

respostas em “concordo totalmente” e 20% “concordo parcialmente”. No que se refere 

à Disponibilidade as opiniões foram menos agrupadas visto que 40% dos 

respondentes afirmaram concordar totalmente, 40% afirmaram concordaram 

parcialmente, e 20% discordaram parcialmente. 

Dados os resultados apresentados e descritos, em que o TAG_MI não 

apresentou respostas na opção “discordo totalmente” e não houve respostas em 

percentual maior que 20% na opção “discordam parcialmente” para nenhuma das 

propriedades, o indicador foi aprovado pelos especialistas para uso na mensuração 

de resultados na UNEMAT. 

 

6.1.17 Taxa de alunos de graduação em mobilidade nacional – TAG_MN 

 

O resultado da validação do TAG_MN, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 17. 
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Gráfico 17 - Resultado da validação do TAG_MN 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

No processo de validação do indicador TAG_MN 60% dos especialistas 

afirmaram concordar totalmente, 20% afirmaram concordar parcialmente e 20% 

discordaram parcialmente sobre a presença da propriedade Utilidade. A Validade 

registrou 100% das respostas na opção “concordo totalmente”. A Confiabilidade 

obteve 80% das respostas na opção “concordo totalmente” e 20% em “concordo 

parcialmente”. Sobre a Disponibilidade, 60% dos respondentes informaram concordar 

totalmente enquanto outros 40% afirmaram concordar parcialmente. 

Considerando a concentração de respostas dos especialistas concentradas 

em percentual igual ou superior a 80% nas opções de concordância o TAG_MN foi 

aprovado para uso na UNEMAT. 

 

6.1.18 Taxa de alunos de graduação em efetivo exercício laboral – TAG_EL 

 

O resultado da validação do TAG_EL, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 - Resultado da validação do TAG_EL 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do indicador TAG_EL apresentou 60% das respostas dos 

especialistas na opção “concordo totalmente” e 40% na opção “concordo parcialmente 

para as propriedades Utilidade e Validade. Quanto a Confiabilidade 60% dos 

respondentes afirmaram concordar totalmente, 20% discordaram parcialmente e 

outros 20% discordaram totalmente. A propriedade Disponibilidade registrou 20% das 

respostas na opção “concordo totalmente”, 20% na opção “concordo parcialmente”, 

40% na opção “discordo parcialmente” e outros 20% na opção “discordo totalmente”. 

Considerando os resultados explicitados o TAG_EL foi aprovado pelos 

especialistas no que se refere à Utilidade e Confiabilidade, mas reprovado sobre a 

presença de Confiabilidade e Disponibilidade. É possível que o baixo nível de 

desempenho apresentado na validação sobre a Confiabilidade e Disponibilidade seja 

reflexo da inexistência na UNEMAT de uma metodologia de acompanhamento da vida 

profissional do corpo discente. Como sugestão, a implementação de um questionário 

socioeconômico no ato da matrícula poderia gerar as informações necessárias para 

que a Confiabilidade e Disponibilidade dos dados fossem alcançados permitindo a 

utilização do TAG_EL na mensuração de desempenho na UNEMAT.  

 

6.1.19 Relação entre alunos de graduação e docentes permanentes – RAD1 

 

O resultado da validação do RAD1, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 - Resultado da validação do RAD1 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do RAD1 representada no Gráfico 19 demonstra um alto nível 

de assertividade na sua proposição. Sobre a propriedade da Utilidade o indicador 

marcou 80% de respostas na opção “concordo totalmente” e 20% de respostas na 

opção “discordo parcialmente”. Para as propriedades Validade, Confiabilidade e 

Disponibilidade houve consenso entre os especialistas visto que 100% assinalaram a 

opção de resposta “concordo totalmente”. 

Dado o alto nível de concordância apresentado no processo de validação 

o RAD1 foi considerado válido para utilização na UNEMAT. 

 

6.1.20 Relação entre alunos de graduação presencial e docentes – RAD2 

 

O resultado da validação do RAD2, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Resultado da validação do RAD2 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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O processo de validação do RAD2 revelou unanimidade de opinião dos 

especialistas sobre a propriedade da Utilidade, sobre a qual 100% das respostas 

foram registradas na opção “concordo totalmente”. Sobre a Validade, 80% dos 

respondentes optaram por “concordo totalmente”, e 20% optaram por “concordo 

parcialmente”. Quanto a confiabilidade, 80% dos participantes da pesquisa optaram 

por “concordo totalmente” e 20% optaram por “discordo parcialmente”. Já a 

propriedade Disponibilidade obteve 80% das respostas na opção “concordo 

totalmente” e outros 20% na opção “concordo parcialmente”. 

 

6.1.21 Relação entre número de exemplares bibliográficos e número de alunos 

de graduação – RAG_BIB 

 

O resultado da validação do RAG_BIB, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Resultado da validação do RAG_BIB 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do RAG_BIB revelou que 40% dos especialistas optaram por 

“concordo totalmente”, 40% optaram por “concordo parcialmente” e outros 20% 

assinalaram a opção “discordo parcialmente” para a propriedade Utilidade. A Validade 

registrou 20% de respostas em “concordo totalmente” e 80% em “concordo 

parcialmente”. Sobre a Confiabilidade as respostas registraram 20% de concentração 

na opção “concordo totalmente”, 60% na opção “concordo parcialmente” e 20% na 

opção “discordo totalmente”. No que se refere à Confiabilidade 60% dos respondentes 

responderam “concordo totalmente”, 20% responderam “concordo parcialmente” e 

20% opinaram “discordo parcialmente”. 
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Com base nos resultados apresentados e descritos observa-se que o 

RAG_BIB dividiu bastante as opiniões dos especialistas. Embora o parâmetro 

apresentado no início deste capítulo, o qual prevê a aprovação de indicadores que 

somarem percentual igual ou superior a 80% de respostas nas opções “concordo 

totalmente” e “concordo parcialmente”, tenha sido atingido, observa-se que o 

percentual de respostas na opção “concordo parcialmente” foi maior que “concordo 

totalmente” para as propriedades Validade e Confiabilidade. Assim, embora o 

indicador possa ser considerado válido para aplicação na UNEMAT é prudente que 

em caso de implementação na IES o RAG_BIB seja submetido a uma revisão. 

 

6.1.22 Relação entre número livros eletrônicos e número de alunos de 

graduação – RAG_LE 

 
O resultado da validação do RAG_LE, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 22. 

 
Gráfico 22 - Resultado da validação do RAG_LE 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

A validação do RAG_LE apresentada no Gráfico 22 apresentou 60% das 

respostas dos especialistas agrupadas na opção “concordo totalmente” e 40% na 

opção “concordo parcialmente” para a propriedade Utilidade. A Validade registrou 

40% das respostas na opção “concordo totalmente” e 60%na opção “concordo 

parcialmente”. Sobre a Confiabilidade do indicador proposto, 60% dos respondentes 

assinalaram a opção “concordo totalmente”, 20%na opção “concordo parcialmente” 

e20%na opção “discordo parcialmente”. No que se refere à presença da propriedade 

Disponibilidade 60% dos participantes da pesquisa optaram por “concordo 
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totalmente”, 20%na opção “concordo parcialmente”, e20%na opção “discordo 

parcialmente”. 

Considerando os resultados apresentados para o RAG_LE temos uma 

situação análoga à observada pelo indicador RAG_BIB, ou seja, embora a soma do 

percentual das respostas de concordância seja igual ou superior a 80%, a propriedade 

da Validade, citada por Uchoa (2013) como a mais importante das propriedades, 

apresentou valor percentual maior na opção de resposta “concordo parcialmente”. 

Assim, embora o RAG_LE possa ser considerado válido, é salutar que ante sua 

implantação seja realizada uma revisão junto ao conjunto de especialistas para que 

possíveis ajustes sejam realizados. 

 

6.2 Validação dos indicadores de desempenho da dimensão Pós-Graduação 

 

Nesta seção foram apresentados os resultados da vaidação da dimensão 

Pós-Graduação utilizando-se dos mesmos parâmetros da seção anterior. 

 

6.2.1 Taxa de oferta de vagas de pós-graduação – TOF_PG 

 

O resultado da validação do TOF_PG, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 23. 

 

Gráfico 23 - Resultado da validação do TOF_PG 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

A avaliação do conjunto de especialistas a respeito do TOF_PG registrou 

60% de respostas na opção “concordo totalmente” e 40% de respostas na opção 

“concordo parcialmente” para a propriedade Utilidade. Sobre a Validade houve 
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consenso entre os partícipes da pesquisa uma vez que 100% optaram por “concordo 

totalmente”. Quanto à Confiabilidade e a Disponibilidade a pesquisa registrou 80% de 

respostas concentradas na opção “concordo totalmente” e 20% de respostas na opção 

“concordo parcialmente”. 

Considerando a inexistência de registro de respostas de discordância sobre 

a presença das quatro propriedades essenciais de indicadores o TOF_PG é 

considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.2 Taxa de matrícula de alunos de mestrado– TMPG_M 

 

O resultado da validação do TMPG_M, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Resultado da validação do TMPG_M 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado da pesquisa de validação do indicador TMPG_M sobre sua 

Utilidade apresentou 60% de respostas na opção “concordo totalmente” e 40% das 

respostas na opção “concordo parcialmente”. As propriedades Validade e 

Confiabilidade registraram o mesmo resultado sendo 80% das respostas na opção 

“concordo totalmente” e 20% na opção “concordo parcialmente”. Sobre a 

Disponibilidade 100% dos especialistas na Pós-Graduação da UNEMAT responderam 

“concordo totalmente”. 

Considerando os resultados apresentados, havendo percentuais de 

concordância acima do parâmetro mínimo fixado para aprovação, considera-se o 

TMPG_M válido para utilização no âmbito da UNEMAT. 
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6.2.3 Taxa de matrícula de alunos de doutorado – TMPG_D 

 

O resultado da validação do TMPG_PG, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 25. 

 

Gráfico 25 - Resultado da validação do TMPG_D 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TMPG_D, no tocante à propriedade Utilidade registrou 60% 

das respostas do conjunto de especialistas na opção “concordo totalmente” e 40% na 

opção “concordo parcialmente”. Sobre a Validade os resultados foram 80% de 

respostas em “concordo totalmente” e 20% na opção “concordo parcialmente”. No que 

se refere à Confiabilidade 60% dos respondentes assinalaram a opção “concordo 

totalmente” e 40% responderam “concordo parcialmente”. Por último, a 

Disponibilidade registrou o consenso dos especialistas visto que 100% optaram por 

“concordo totalmente”. 

O resultado da validação do TMPG_D apresentado neste tópico deixa claro 

que não houve respostas na escala que indica discordância, e, portanto, o indicador 

é considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

Cabe observar que o TMPG_D e TMPG_M são indicadores idênticos cuja 

diferença está no nível da pós-graduação stricto sensu – doutorado e mestrado, a ter 

seu desempenho avaliado. O resultado da validação dos dois indicadores foi 

ligeiramente diferente sobre a presença da propriedade “Confiabilidade”. Sendo os 

dois indicadores tão parecidos tendo a mesma origem da base de dados, fórmula, 

metodologia de aferição, torna curioso o fato de ter havido diferença na percepção 

dos especialistas sobre a propriedade em questão nos dois indicadores citados.  



 

193 

6.2.4 Taxa de concluintes nos cursos de mestrado TCPG_M 

 

O resultado da validação do TCPG_M, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 26. 

Gráfico 26 - Resultado da validação do TCPG_M 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 26 demonstra que o TCPG_M ao ser avaliado pelo conjunto de 

especialistas quanto a presença da propriedade Utilidade registrou 100% de respostas 

concentradas na opção “concordo totalmente”. A validade obteve 80% de respostas 

na opção “concordo totalmente” e outros 20% em “concordo parcialmente”. A 

confiabilidade registrou maior variação de percepção visto que 60% assinalaram 

“concordo totalmente”, 20% “concordo parcialmente” e 20% “discordo totalmente. 

Sobre a Disponibilidade 40% dos respondentes optaram por “concordo totalmente” 

enquanto os outros 60% assinalaram “concordo parcialmente”. 

Com base nos resultados apresentado o TCPG_M é considerado válido 

para a mensuração do desempenho da UNEMAT. Contudo é prudente ante a um 

possível processo de implementação que o indicador seja revisado com fito de tornar-

se mais consistente em termos de Confiabilidade e Disponibilidade. 

 

6.2.5 Taxa de concluintes nos cursos de doutorado TCPG_D 

 

O resultado da validação do TCPG_D, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 27. 
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Gráfico 27 - Resultado da validação do TCPG_D 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TCPG_M apresentado no Gráfico 27 demonstra a 

percepção do conjunto de especialistas quanto a presença das propriedades 

essenciais, em que a Utilidade registrou 100% de respostas concentradas na opção 

“concordo totalmente”. A validade obteve 80% de respostas na opção “concordo 

totalmente” e outros 20% em “concordo parcialmente”. A confiabilidade registrou 60% 

de respostas na opção “concordo totalmente”, 20% “concordo parcialmente” e 20% 

“discordo totalmente. Sobre a Disponibilidade 40% dos respondentes optaram por 

“concordo totalmente” enquanto os outros 60% assinalaram “concordo parcialmente”. 

Os resultados descritos qualificam o TCPG_M como válido para uso na 

UNEMAT segundo o critério de aprovação fixado no início deste capítulo. Contudo, 

em caso de implementação do indicador é válido uma revisão buscando aumento de 

sua confiabilidade e disponibilidade, o que talvez possa refletir não na alteração do 

indicador, mas em alguma atividade da gestão dos programas de pós-graduação 

stricto sensu. 

 

6.2.6 Taxa de alunos de mestrado com bolsas de fomento à pesquisa TAM_BP 

 

O resultado da validação do TAM_BP, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 28. 
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Gráfico 28 - Resultado da validação do TAM_BP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 28 apresenta o resultado da validação do TAM_BP quanto à 

presença das propriedades essenciais de indicadores de desempenho utilizados 

nesta pesquisa. O gráfico revela que as propriedades Utilidade, Validade e 

Confiabilidade registraram 80% das respostas obtidas na opção “concordo totalmente” 

e outros 20% na opção “concordo parcialmente”. Já a Disponibilidade registrou 

consenso na opinião dos especialistas ao receber 100% das respostas na opção 

“concordo totalmente”. 

Considerando a inexistência de registros de respostas dos especialistas na 

escala de discordância o TAN_BP foi considerado válido para uso na mensuração de 

desempenho da UNEMAT. 

 

6.2.7 Taxa de alunos de doutorado com bolsas de fomento à pesquisa TAD_BP 

 

O resultado da validação do TAD_BP, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 29. 
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Gráfico 29 - Resultado do TAD_BP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados obtidos no processo de validação do TAD_BP registrados no 

Gráfico 29 demonstram que sobre a Utilidade, Validade e Confiabilidade 80% dos 

especialistas responderam “concordo totalmente” e outros 20% responderam 

“concordo parcialmente”. Já a disponibilidade registrou 100% de respostas na opção 

“concordo totalmente”. 

Considerando os resultados apresentados e descritos o TAD_BP é válido 

para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.8 Taxa de alunos de mestrado com participação em encontros científicos 

nacionais – TAM_ECN 

 

O resultado da validação do TAM_ECN, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 30. 

 

Gráfico 30 - Resultado da validação do TAM_ECN 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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O resultado registrado no Gráfico 30 demostra maior variação de 

percepção da presença das quatro propriedades essenciais no TAM_ECN segundo a 

opinião dos especialistas. A Utilidade registrou 80% das respostas na opção 

“concordo totalmente” e outros 20% assinalaram “discordo totalmente” no extremo 

oposto da escala de concordância. A Validade e a Confiabilidade registraram 60% das 

respostas agrupadas na opção “concordo totalmente”, 20% na opção “concordo 

parcialmente”, e outros 20% na opção “discordo totalmente”. Por último, a avaliação 

da Disponibilidade registrou 40% de respostas na opção “concordo totalmente” e 60% 

na opção “concordo parcialmente”. 

Considerando o parâmetro para aprovação dos indicadores proposto no 

início deste capítulo, o qual estabelece que indicadores que somarem percentuais 

igual ou superior à 80% entre respostas nas opções “concordo totalmente” e 

“concordo parcialmente”, os resultados apresentados tornam o TAM_ECN válido para 

uso na UNEMAT. Considera-se, no entanto, que em caso de implementação do 

indicador pela IES, que seja realizada uma análise visando tornar o indicador mais 

consistente. 

 

6.2.9 Taxa de alunos de doutorado com participação em encontros científicos 

nacionais – TAD_ECN 

 

O resultado da validação do TAD_ECN, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 31. 

 

Gráfico 31 - Resultado da validação do TAD_ECN 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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O resultado do processo de validação do TAD_ECN representado no 

Gráfico 31 revela que, sobre a presença da propriedade Utilidade, 80% dos 

especialistas responderam “concordo totalmente” e 20% “discordo totalmente”. Sobre 

as propriedades Validade e Confiabilidade 60% das respostas se agruparam na opção 

“concordo totalmente”, 20% optaram por “concordo parcialmente” e outros 20% 

optaram por “discordo parcialmente”. Sobre a Disponibilidade os resultados 

registraram 40% das respostas na opção “concordo totalmente” e 60% das respostas 

foram contabilizadas na opção “concordo parcialmente”. 

Considerando o parâmetro para aprovação dos indicadores proposto no 

início deste capítulo, o qual estabelece que indicadores que somarem percentuais 

igual ou superior à 80% entre respostas nas opções “concordo totalmente” e 

“concordo parcialmente”, os resultados apresentados tornam o TAD_ECN válido para 

uso na UNEMAT. Considera-se, no entanto, que em caso de implementação do 

indicador pela IES, que seja realizada uma análise visando tornar o indicador mais 

consistente. 

 

6.2.10 Taxa de alunos da pós-graduação partícipes de projetos de pesquisa – 

TAPG_PP 

 

O resultado da validação do TAPG_PP, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 32. 

 

Gráfico 32 - Resultado da validação do TAPG_PP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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A validação do TAPG_PP revelou que 60% dos partícipes da pesquisa 

optaram por “concordo totalmente”, 20% optaram por “concordo parcialmente” e 

outros 20% optaram por “discordo parcialmente” sobre a presença da propriedade 

Utilidade. Sobre a Validade 80% dos especialistas assinalara “concordo totalmente” 

enquanto 20% “discordo parcialmente”. A propriedade Confiabilidade registrou 80% 

de respostas na opção “concordo totalmente” e outros 20% responderam “discordo 

totalmente”. Já a validação da propriedade Disponibilidade registrou 60% de resposta 

em “concordo totalmente”, 20% em “concordo parcialmente” e outros 20% em 

discordo totalmente. 

Considerando os resultados apresentados o TAPG_PP foi aprovado para 

uso na mensuração de desempenho da UNEMAT. 

 

6.2.11 Taxa de alunos da pós-graduação partícipes de projetos de extensão – 

TAPG_PE 

 

O resultado da validação do TAPG_PE, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 33. 

 

Gráfico 33 - Resultado da validação do TAPG_PE 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAPG_PE a respeito da Utilidade revela que 40% dos 

especialistas escolheram a opção de resposta “concordo totalmente”, 20% “concordo 

parcialmente”, 20% “discordo parcialmente” e outros 20% optaram por “discordo 

totalmente”. Sobre a Validade 60% assinalaram “concordo totalmente”, 20% “discordo 

parcialmente” e outros 20% responderam “discordo totalmente”. A confiabilidade 
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registrou 80% de respostas agrupadas na opção “concordo totalmente” e 20% 

“discordo totalmente”. Já a Disponibilidade registrou 60% das respostas na opção 

“concordo totalmente”, 20% na opção “concordo parcialmente” e 20%na opção 

“discordo totalmente”. 

Considerando o desempenho do TAPG_PE registrado na pesquisa 

realizada, em especial no que se refere à Utilidade e à Validade, o indicador foi 

reprovado pelo conjunto de especialistas. Assim, pode-se considerar que diante da 

necessidade da gestão de pós-graduação de monitorar a participação de seus alunos 

em ações de extensão dada a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, 

o TAPG_PE pode ser utilizado como base para a proposição de um indicador que 

atenda às necessidades dos gestores. 

 

6.2.12 Relação de alunos de pós-graduação e docentes permanentes doutores 

– RAD_PG 

 

O resultado da validação do RAD_PG, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 34. 

 

Gráfico 34 - Resultado da validação do RAD_PG 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

As informações apresentadas no Gráfico 34 representam a validação do 

RAD_PG realizada nesta pesquisa. Conforme se observa, a Utilidade e a Validade 

registraram 60% das respostas dos especialistas na opção “concordo totalmente”, 

enquanto 20% optaram por “concordo parcialmente” e outros 20% optaram por 

“discordo parcialmente”. Já a Confiabilidade e a Disponibilidade obtiveram 80% das 
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respostas agrupadas na opção “concordo totalmente” e outros 20% na opção 

“concordo parcialmente”. 

Considerando o desempenho do RAD_PG no processo de validação e 

observando o parâmetro de aprovação dos indicadores apresentado, o indicador é 

válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.13 Taxa de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de 

pesquisa – TDPD_PP 

 

O resultado da validação do TDPD_PP, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 35. 

 

Gráfico 35 - Resultado da validação do TDPD_PP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Conforme se observa no Gráfico 35, o processo de validação do TDPD_PP 

registrou 80% das respostas dos especialistas agrupadas na opção “concordo 

totalmente” e outros 20% na opção “discordo totalmente” no que se refere à 

propriedade Utilidade. A Validade obteve 80% das respostas na opção “concordo 

totalmente”, e 20% dos respondentes optaram por “discordo parcialmente”. Sobre a 

Confiabilidade do indicador, houve consenso dentre os especialistas visto que 100% 

das respostas foram registradas na opção “concordo totalmente”. Já a Disponibilidade 

teve 80% das respostas na opção “concordo totalmente” e 20% das respostas na 

opção “concordo parcialmente”. 
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Ao comparar os resultados da opção “concordo totalmente” em todas as 

propriedades avaliadas o TDPD_PP foi aprovado pelo conjunto de especialistas e 

considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.14 Taxa de docentes permanentes doutores partícipes de projetos de 

extensão – TDPD_PE 

 

O resultado da validação do TDPD_PE, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 36. 

 

Gráfico 36 - Resultado da validação do TDPD_PE 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 36 apresenta os resultados da validação do TDPD_PE. Sobre a 

Utilidade, Validade e Confiabilidade foram registrados 60% das respostas agrupadas 

na opção “concordo totalmente”, 20% na opção “concordo parcialmente, e outros 20% 

na opção “discordo parcialmente”. Sobre a Disponibilidade o indicador registrou 60% 

de respostas “concordo totalmente” e 40% de respostas “concordo parcialmente”. 

Assim com base na somatória dos percentuais da escala de concordância 

obtidos nas respostas do conjunto de especialistas o TDPD_PE é considerado válido 

para mensuração de desempenho da UNEMAT. 
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6.2.15 Taxa de docentes permanentes doutores com bolsas de produtividade 

em pesquisa – TDPD_BPP 

 

O resultado da validação do TDPD_BPP, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 37. 

 

Gráfico 37 - Resultado da validação do TDPD_BPP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado do processo de validação do TDPD_BPP torna explicito que o 

indicador proposto é bastante adequado. Sobre a Utilidade, 80% dos respondentes 

assinalaram a opção “concordo totalmente” e outros 20% optaram por “concordo 

parcialmente”. Sobre as demais propriedades, Validade, Confiabilidade e 

Disponibilidade, houve consenso dentre os especialistas ao contabilizar 100% das 

respostas na opção “concordo totalmente”. Assim o TDPD_BPP foi validado para uso 

na aferição de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.16 Taxa de docentes permanentes doutores com bolsas de 

desenvolvimento tecnológico – TDPD_BDT 

 

O resultado da validação do TDPD_BDT, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 38. 
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Gráfico 38 - Resultado da validação do TDPD_BDT 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TDPD_BDT apresentada no Gráfico 38 revelou resultados 

bastante consistentes. Sobre a presença da Utilidade, 80% dos partícipes da pesquisa 

opinaram “concordo totalmente” e outros 20% optaram por “concordo parcialmente”. 

No que se refere à Validade, Confiabilidade e Disponibilidade, 100% dos 

respondentes assinalaram a opção “concordo totalmente”. Assim o TDPD_BDT foi 

aprovado e considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.17 Taxa de docentes permanentes doutores com publicações em 

periódicos nacionais com Qualis A – TDPD_PQA 

 

O resultado da validação do TDPD_PQA, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 39. 

 

Gráfico 39 - Resultado da validação do TDPD_PQA 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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A validação do TDPD_PQA explicitada por meio do Gráfico 39 revelou que, 

sobre a Utilidade, 80% dos especialistas assinalaram a opção “concordo totalmente”, 

e 20% optaram por “concordo parcialmente”. A Validade registrou 60% de respostas 

agrupadas na opção “concordo totalmente” 20% em “discordo parcialmente” e outros 

20% na opção “discordo totalmente”. Sobre a Confiabilidade de contabilizou 80% de 

respostas em “concordo totalmente” e 20% em “discordo parcialmente”. A respeito da 

Disponibilidade o indicador dividiu opiniões ao registrar 40% de opiniões em “concordo 

totalmente”, 20% em “concordo parcialmente”, 20% em “discordo parcialmente” e 

outros 20% na opção “discordo totalmente”. 

No que se refere à Utilidade e Confiabilidade o indicador apresentou bom 

desempenho no processo de validação. No entanto, considerando os resultados 

referentes à Validade e Disponibilidade o TDPD_PQA não é válido para mensuração 

do desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.18 Taxa de docentes permanentes doutores com publicações em 

periódicos internacionais – TDPD_PIN 

 

O resultado da validação do TDPD_PIN, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 40. 

 

Gráfico 40 - Resultado da validação do TDPD_PIN 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do indicador TDPD_PIN apresentada no Gráfico 40 revelou alto 

nível de rejeição por parte dos especialistas partícipes da pesquisa. Sobre a Utilidade 

apenas 20% dos respondentes optaram por “concordo totalmente”, enquanto 60% 
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optaram por “concordo parcialmente” e outros 20% optaram por “discordo totalmente”. 

No que se refere à Validade 40% optaram por “concordo totalmente”, enquanto 20% 

por “concordo parcialmente”, 20% por “discordo parcialmente” e outros 20% na opção 

“discordo totalmente”. A Confiabilidade e Disponibilidade registraram 60% de 

respostas agrupadas na opção “concordo totalmente”, enquanto 20% por “concordo 

parcialmente”, e outros 20% por “discordo parcialmente”. 

Embora o parâmetro de aprovação tenha sido atingido pelas propriedades 

da Utilidade, Confiabilidade e Disponibilidade, ou seja, a soma do percentual das 

respostas “concordo totalmente” e “concordo parcialmente” tenha sido igual a 80%, 

há de se observar que a Utilidade teve apenas 20% de respostas “concordo 

totalmente”. No entanto, o principal indicativo que de o TDPD_PIN não seja válido 

para uso na UNEMAT trata do baixo nível de aprovação da propriedade Validade. 

Segundo Uchoa (2013), um indicador que possuir todas as demais propriedades, mas 

que não for capaz de representar adequadamente o objeto a ser mensurado, não será 

capaz de gerar informações válidas para o processo decisório. 

 

6.2.19 Relação entre número de alunos de pós-graduação e número de 

exemplares bibliográficos – RAPG_BIB 

 

O resultado da validação do RAPG_BIB, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 41. 

 

Gráfico 41 - Resultado da validação do RAPG_BIB 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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O resultado expresso no Gráfico 41, referente ao processo de validação do 

indicador RAPG_BIB apresentou alto nível de rejeição por parte do conjunto de 

especialistas da UNEMAT selecionados para participar desta pesquisa. Sobre a 

Utilidade e a Validade apenas 20% dos respondentes optaram por “concordo 

totalmente”, outros 20% optaram por “concordo parcialmente”, 20% assinalaram 

“discordo parcialmente” enquanto 40% optaram por “discordo totalmente”. A 

Confiabilidade registrou 20% das respostas na opção “concordo totalmente”, outros 

20% optaram por “concordo parcialmente”, 20% assinalaram “discordo parcialmente” 

enquanto 20% optaram por “discordo totalmente” e 20% não emitiram opinião. Sobre 

a Disponibilidade 60%, outros 20% optaram por “concordo parcialmente”, 20% 

assinalaram “discordo parcialmente”. 

Dadas às repostas registradas na escala de concordância o RAPG_BIB foi 

validado apenas no que se refere à Disponibilidade e, portanto, foi reprovado para uso 

na mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.2.20 Relação entre número de alunos de graduação e número de livros 

eletrônicos – RAPG_LE 

 

O resultado da validação do RAPG_LE, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 42. 

 

Gráfico 42 - Resultado da validação do RAPG_LE 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do indicador RAPG_LE apresentado no Gráfico 42 apresentou 

um baixo nível de aceitação por parte dos especialistas partícipes da pesquisa. Sobre 



 

208 

a Utilidade e a Validade 80% das respostas foram agrupadas na opção “concordo 

parcialmente” e 20% na opção “discordo totalmente”. Já a Confiabilidade e 

Disponibilidade contabilizaram 40% das respostas agrupadas na opção “concordo 

totalmente”, outros 40% agrupadas em “concordo parcialmente” e 20% assinalaram a 

opção “discordo totalmente”. 

O resultado da pesquisa revelou que nenhum avaliador concordou 

totalmente sobre a presença das propriedades Utilidades e Validade, ao mesmo 

tempo em que registraram 20% de total discordância. Assim, pode-se considerar que 

o RAPG_LE não está coeso o suficiente com as especificidades da UNEMAT, sendo 

indicado, portanto, que seja reconstruído junto aos gestores caso exista a intenção de 

implementação na IES. 

 

6.2.21 Relação entre número de alunos de graduação e número de 

empréstimos bibliográficos – RAPG_EB 

 

O resultado da validação do RAPG_EB, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 43. 

 

Gráfico 43 - Resultado da validação do RAPG_EB 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do RAPG_EB apresentada no Gráfico 43 demonstra alto nível 

de rejeição segundo a opinião dos avaliadores. Sobre a presença da propriedade 

Utilidade 60% dos partícipes opinaram “concordo parcialmente”, 20% optaram por 

“discordo totalmente”, e outros 20% não opinaram. Sobre a Validade, 60% dos 

especialistas assinalaram a opção “concordo parcialmente” e outros 40% optaram por 
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“discordo totalmente”. A Confiabilidade e a Disponibilidade registraram 20% de 

respostas agrupadas em “concordo totalmente”, 60% em “concordo parcialmente” e 

20% assinalaram a opção “discordo parcialmente¨. 

Considerando o não registro de respostas de total concordância nas 

propriedades Validade e Utilidade, bem como o baixo percentual de total concordância 

em relação a Confiabilidade e Disponibilidade o RAPG_EB não é considerado válido 

para mensuração de desempenho da UNEMAT. 

 

6.3 Validação dos indicadores de desempenho da dimensão Extensão 

 

Nesta seção foram apresentados os resultados da vaidação da dimensão 

Extensão. Para serem aprovados os indicadores devem obter percentual igual ou 

maior a 80% de respostas de “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” 

quando somadas. 

 

6.3.1 Taxa de participação de alunos de graduação em projetos de extensão 

institucionalizados – TAG_PEX. 

 

O resultado da validação do TAG_PEX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 44. 

 

Gráfico 44 - Resultado da validação do TAG_PEX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

A validação do TAG_PEX apresentada no Gráfico 44 registrou 100% de 

respostas dos especialistas na alternativa “concordo totalmente” para as quatro 
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propriedades essenciais de um indicador. Na prática isso implica dizer que o indicador 

proposto, segundo a percepção dos gestores da Extensão da UNEMAT, é útil para a 

tomada de decisão, presenta adequadamente o objeto de mensuração, possui 

características metodológicas, de mensuração e transparência suficientes, e que as 

os dados das variáveis são passíveis de obtenção. Assim, o TAG_PEX é considerado 

válido para a mensuração do desempenho na UNEMAT.  

 

6.3.2 Taxa de participação de alunos da graduação em reuniões extensionistas 

na UNEMAT – TAG_REX 

 

O resultado da validação do TAG_REX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 45. 

 

Gráfico 45 - Resultado da validação do TAG_REX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 45 apresenta o resultado da validação do indicador TAG_REX. 

Sobre a Utilidade, 80% dos respondes assinalaram a opção “concordo totalmente” e 

20% assinalaram a opção “discordo parcialmente”. Sobre a Validade e a 

Confiabilidade, 80% optaram por “concordo totalmente” e 20% por “concordo 

parcialmente”. Em relação à Disponibilidade, 80% dos especialistas assinalaram a 

opção “concordo totalmente” e 20% assinalaram a opção “discordo parcialmente”. 

Considerando os resultados apresentados e descritos o TAG_REX é 

considerado válido para uso na UNEMAT. 
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6.3.3 Taxa de alunos de graduação com bolsas de extensão – TAG_BEX 

 

O resultado da validação do TAG_BEX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 46. 

 

Gráfico 46 - Resultado da validação do TAG_BEX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 46 apresenta os resultados da validação do indicador TAG_BEX. 

Conforme se observa, 100% dos especialistas assinalaram a alternativa “concordo 

totalmente” para as quatro propriedades essenciais de um indicador. Na prática isso 

implica dizer que o indicador proposto, segundo a percepção dos gestores da 

Extensão da UNEMAT, é útil para a tomada de decisão, presenta adequadamente o 

objeto de mensuração, possui características metodológicas, de mensuração e 

transparência suficientes, e que as os dados das variáveis são passíveis de obtenção. 

Assim, o TAG_BEX é considerado válido para a mensuração do desempenho na 

UNEMAT.  

 

6.3.4 Taxa de participação de servidores técnicos-administrativos permanentes 

em projetos de extensão – TTA_PEX 

 

O resultado da validação do TTA_PEX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 47. 
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Gráfico 47 - Resultado da validação da TTA_PEX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Conforme se observa no Gráfico 47, houve unanimidade na percepção 

especialistas partícipes da pesquisa visto que 100% das respostas foram 

concentradas na opção “concordo totalmente” para as quatro propriedades: a) 

Utilidade; b) Validade; c) Confiabilidade; d) Disponibilidade. Com base no resultado 

da pesquisa o TTA_PEX é considerado válido para mensuração de desempenho na 

UNEMAT. 

 

6.3.5 Taxa de participação de técnicos-administrativos em reuniões 

extensionistas na UNEMAT – TTA_REX 

 

O resultado da validação do TTA_REX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 48. 

 

Gráfico 48 - Resultado da validação do TTA_REX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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A validação do TTA_REX, cujos resultados são apresentados no Gráfico 

48, registrou que 80% dos especialistas responderam “concordo totalmente”, 

enquanto 20% responderam “discordo parcialmente” sobre a presença da propriedade 

“Utilidade”. No que se refere à Validade, 80% dos especialistas responderam 

“concordo totalmente” e 20% responderam “discordo totalmente”. As propriedades 

Confiabilidade e Disponibilidade apresentaram resultados iguais na validação. Para 

estas duas propriedades 80% dos respondentes da pesquisa optaram por “concordo 

totalmente” e outros 20% assinalaram a opção “concordo parcialmente”. 

Com base nos resultados apresentados e descritos, e levando em 

consideração o critério de desempenho mínimo definido no início do Capítulo 6 deste 

trabalho, o TTA_REX é considerado válido para mensuração de desempenho na 

UNEMAT. 

 

6.3.6 Taxa de participação de docentes permanentes em projetos de extensão 

TDP_PEX 

 

O resultado da validação do TDP_PEX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 49. 

 

Gráfico 49 - Resultado da validação do TDP_PEX 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

No Gráfico 49 são apresentados os resultados da validação do TDP_PEX. 

Conforme apresentado, 100% dos especialistas assinalaram a opção de resposta 

“concordo totalmente” para as propriedades Utilidade, Validade, Confiabilidade e 
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Disponibilidade. Considerando o consenso registrado, o TDP_PEX é considerado 

válido para mensuração do desempenho na UNEMAT. 

 

6.4 Validação dos indicadores de desempenho da dimensão Gestão de Pessoas 

 

Nesta seção foram apresentados os resultados da vaidação da dimensão 

Extensão. Para serem aprovados os indicadores devem obter percentual igual ou 

maior a 80% de respostas de “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” 

quando somadas. 

 

6.4.1 Taxa de docentes permanentes doutores afastados para qualificação – 

TDPD_AQ 

 

O resultado da validação do TDPD_AQ, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 50. 

 

Gráfico 50 - Resultado da validação do TDPD_AQ 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O indicador TDPD_AQ, conforme apresentado no Gráfico 50, registrou que 

60% dos especialistas assinalaram a opção “concordo parcialmente”, e 40% optaram 

por “discordo parcialmente” para a propriedade Utilidade. Sobre a Validade, 80% dos 

especialistas assinalaram a opção “concordo parcialmente”, e 20% optaram por 

“discordo parcialmente”. A Confiabilidade obteve 60% das respostas concentradas na 

opção “concordo totalmente”, 20% em “concordo parcialmente” e outros 20% na 



 

215 

opção “discordo parcialmente”. Sobre a presença da Disponibilidade 60% dos 

especialistas optaram por “concordo totalmente” e 40% por “concordo parcialmente”. 

Considerando o critério de validação dos indicadores fixado, o qual 

considera válidos indicadores que obtenham percentual mínimo de concentração de 

respostas nas opções “concordo totalmente” e “concordo parcialmente” de 80% 

quando somadas, o TDPD_AQ não é considerado válido para mensuração do 

desempenho na UNEMAT. 

 

6.4.2 Taxa de docentes permanentes mestres afastados para qualificação – 

TDPM_AQ 

 

O resultado da validação do TDPM_AQ, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 51. 

 

Gráfico 51 - Resultado da validação do TDPM_AQ 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 51 apresenta a opinião dos especialistas sobre o indicador 

TDMP_AQ proposto. A Utilidade registrou 60% das respostas concentradas na 

alternativa “concordo parcialmente” e 40% na alternativa “discordo parcialmente”. 

Sobre a Validade, 100% dos avaliadores optaram por “concordo parcialmente”. A 

Confiabilidade obteve 40% das respostas na opção “concordo totalmente”, 40% em 

“concordo parcialmente” e outros 20% assinalaram “discordo parcialmente”. Por 

último, a Disponibilidade registrou 60% das respostas na opção “concordo totalmente” 

e 40% na opção “concordo parcialmente”. 
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Considerando os percentuais registrados na escala de concordância para 

a propriedade Utilidade o TDPM_AQ é considerado reprovado para avaliar o 

desempenho da UNEMAT. É necessário que se observe que, embora a Validade 

tenha atingido o critério de validação, os 100% de concentração das respostas na 

opção “concordo parcialmente” significa que o indicador não representa por completo 

o objeto de mensuração. 

 

6.4.3 Taxa de docentes afastados para qualificação – TD_AQ 

 

O resultado da validação do TD_AQ, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 52. 

 

Gráfico 52 - Resultado da validação do TD_AQ 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado da validação do TD_AQ apresentado no Gráfico 52, sobre a 

propriedade Utilidade, registrou 60% de respostas na alternativa “concordo 

parcialmente” e 40% na alternativa “discordo parcialmente”. Sobre a Validade, 100% 

dos especialistas optaram por “concordo parcialmente”. No que se refere à presença 

da propriedade Confiabilidade 20% dos respondentes optaram por “concordo 

totalmente”, 60% assinalaram a opção “concordo parcialmente” e outros 20% 

responderam “discordo parcialmente”. Por último, a Disponibilidade registrou 40% das 

respostas na opção “concordo totalmente” e 60% optaram por “concordo 

parcialmente”. 

Considerando os percentuais registrados na escala de concordância para 

a propriedade Utilidade o TD_AQ é considerado reprovado para avaliar o desempenho 
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da UNEMAT. É necessário que se observe que, embora a Validade tenha atingido o 

critério de validação, os 100% de concentração das respostas na opção “concordo 

parcialmente” significa que o indicador não representa por completo o objeto de 

mensuração. 

 

6.4.4 Taxa de docentes temporários – TD_TEMP 

 

O resultado da validação do TD_TEMP, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 53. 

 

Gráfico 53 - Resultado da validação do TD_TEMP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 53 apresenta os resultados da validação do TD_TEMP. As 

propriedades Utilidade e Validade registraram 60% de respostas dos especialistas 

agrupadas na opção “concordo totalmente” e 40% na opção “concordo parcialmente”. 

Já a Confiabilidade e a Disponibilidade registraram 40% de respostas na opção 

“concordo parcialmente”, 20% e outros 40% na opção “discordo parcialmente”. 

Embora o TD_TEMP apresente status de válido para as propriedades 

Utilidade e Validade, a Confiabilidade e Disponibilidade apresentaram desempenho 

abaixo do mínimo exigido para que o indicador pudesse ser classificado como válido 

para aferição de desempenho da UNEMAT. 
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5.4.5 Taxa de técnicos-administrativos permanentes afastados para formação 

TTA_AQ 

 

O resultado da validação do TTA_AQ, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 54. 

 

Gráfico 54 - Resultado da validação do TTA_AQ 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado da validação do TTA_AQ registrado no Gráfico 54 demonstrou 

que, sobre a Utilidade, 40% dos especialistas assinalaram a opção de resposta 

“concordo totalmente”, 20% optaram por “concordo parcialmente” e outros 40% 

optaram por “discordo parcialmente”. No que se referem à Validade os resultados 

foram 40%de respostas na opção “concordo totalmente”, outros 40% optaram por 

“concordo parcialmente” e 20% optaram por “discordo parcialmente”. A Confiabilidade 

registrou 60% das respostas agrupadas na alternativa “concordo totalmente”, 20% na 

opção “concordo parcialmente” e outros 20% optaram por “discordo parcialmente”. 

Sobre a Disponibilidade 60% dos avaliadores optaram por “concordo totalmente” e 

40% “concordo parcialmente”. 

Embora a Validade, a Confiabilidade e a Disponibilidade tenham obtido 

níveis adequados de respostas na escala de concordância para validação do 

indicador, a Utilidade registrou baixo desempenho no processo de validação. Diante 

do exposto, o TTA_AQ não é considerado válido para mensuração de desempenho 

na UNEMAT. 
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6.4.6 Taxa de técnicos-administrativos temporários – TTA_TEMP 

 

O resultado da validação do TTA_TEMP, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 55. 

 

Gráfico 55 - Resultado da validação do TTA_TEMP 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O Gráfico 55 apresenta os resultados registrados no processo de validação 

do TTA_TEMP. No que se refere à Utilidade 20% dos respondentes optaram por 

“concordo totalmente”, 60% optaram por “concordo parcialmente”, e outros 20% 

assinalaram a opção “discordo totalmente”. Sobre a Validade 40% das respostas 

registradas foram agrupadas na opção “concordo totalmente”, outros 40% optaram 

por “concordo parcialmente” e 20% optaram por “discordo parcialmente”. A 

Confiabilidade e a Disponibilidade registraram 40% das respostas agrupadas em 

“concordo totalmente”, 20% na opção “concordo parcialmente”, outros 20% na opção 

“discordo parcialmente” e mais 20% na opção “discordo totalmente”. 

O TTA_TEMP apresentou resultados necessários para validação para as 

propriedades Utilidade e Validade. No entanto Confiabilidade e Disponibilidade 

apresentaram baixo desempenho na validação, e portanto, o indicador não foi 

considerado válido para uso na UNEMAT. 
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6.4.7 Relação entre técnicos-administrativos e alunos da graduação - RTAA 

 

O resultado da validação do RTAA, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 56. 

 

Gráfico 56 - Resultado da validação do RTAA 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

Os resultados da validação do RTAA apresentados no Gráfico 56 

registraram que, sobre a Utilidade Validade e Disponibilidade, 60% especialistas 

optaram por “concordo totalmente” e 40% optaram por “concordo parcialmente”. No 

que se refere à Confiabilidade, 60% das respostas foram registradas na opção 

“concordo totalmente”, 20% na opção “concordo parcialmente” e outros 20% na opção 

“discordo parcialmente”. Dados os resultados apresentados e descritos o RTAA é 

considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.4.8 Relação entre técnicos-administrativos e docentes RTAD 

 

O resultado da validação do TDP_PEX, realizada por cinco gestores de 

nível estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 57. 
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Gráfico 57 - Resultado da validação do RTAD 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O RTAD tem o resultado do seu processo de validação apresentado no 

Gráfico 57. Segundo exposto, no que se refere à Utilidade, 20% dos avaliadores 

optaram por “concordo totalmente”, 60% optaram por “concordo parcialmente”, e 20% 

optaram por “discordo parcialmente”. Sobre a Validade, 40% dos especialistas 

optaram por “concordo totalmente”, outros 40% assinalaram “concordo parcialmente” 

e 20% optaram por “discordo totalmente”. Já a Confiabilidade e a Disponibilidade 

registraram 40% das respostas na opção “concordo totalmente” e 60% assinalaram a 

opção “concordo parcialmente”. 

Considerando os resultados apresentados e descritos o RTAD foi 

considerado válido para mensuração de desempenho na UNEMAT. 

 

6.4.9 Taxa servidores vítimas de acidentes de trabalho – TSVAT 

 

O resultado da validação do TSVAT, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 58. 
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Gráfico 58 - Resultado da validação do TSVAT 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado do TSVAT apresentado no Gráfico 58 registrou, quanto à 

Utilidade e à Validade, 40% das respostas dos especialistas agrupadas na opção 

“concordo totalmente”, outros 40% optaram por “concordo parcialmente” e 20% 

optaram por “discordo totalmente”. Já as propriedades Confiabilidade e 

Disponibilidade obtiveram 60% das respostas registradas na opção “concordo 

totalmente” e 40% das respostas na opção “concordo parcialmente”. 

Considerando os resultados descritos o TSVAT foi considerado válido para 

mensuração de desempenho da UNEMAT. 

 

6.4.10 Índice de qualificação do corpo docente – IQCD 

 

O resultado da validação do IQCD, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 59. 

 

Gráfico 59 - Resultado da validação do IQCD 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 
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O processo de validação do IQCD representado no Gráfico 59 informa que, 

no que se refere à Utilidade, 20% dos avaliadores assinalaram a opção “concordo 

totalmente” e 80% optaram por “concordo parcialmente”. A Validade registrou 40% de 

respostas na opção “concordo totalmente”, outros 40% na opção “concordo 

parcialmente” e 20% das respostas na opção “discordo parcialmente”. A 

Confiabilidade obteve 40% das respostas registradas na opção “concordo totalmente”, 

20% na opção “concordo parcialmente” e 40% das respostas na opção “discordo 

parcialmente”. Por último, a Disponibilidade registrou 40% das respostas na opção 

“concordo totalmente” e 60% de respostas na opção “concordo parcialmente”. 

Considerando os resultados apresentados, o IQCD foi reprovado no processo de 

validação são sendo adequada sua utilização para mensuração de desempenho na 

UNEMAT. 

 

6.4.11 Índice de qualificação do corpo técnico-administrativo - IQCTA 

 

O resultado da validação do IQCTA, realizada por cinco gestores de nível 

estratégico da Graduação na UNEMAT, é apresentado no Gráfico 60. 

 

Gráfico 60 - Resultado da validação do IQCTA 

 

Fonte: Gerado pelo Google Forms com base na pesquisa. 

 

O resultado da validação do IQCTA expresso no Gráfico 60 informa que, 

para as propriedades Utilidade e Validade, 40% dos especialistas optaram por 

“concordo totalmente” e 60% optaram por “concordo parcialmente”. A Confiabilidade 

registrou 60% das respostas agrupadas na opção “concordo totalmente” e 20% na 

opção “concordo parcialmente” e outros na opção “discordo parcialmente”. Por último 
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a Disponibilidade obteve 60% das respostas registradas na opção “concordo 

totalmente” e 40% na opção “concordo parcialmente”. 

Com base nas informações apresentadas o IQCTA foi aprovado pelos 

especialistas sendo, portanto, considerado válido para mensuração de desempenho 

na UNEMAT. 

 

6.5 Resumo do processo de validação preliminar 

 

Os indicadores aprovados e reprovados na validação preliminar são 

apresentados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Resultado da validação preliminar do conjunto de indicadores 

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO EXTENSÃO GESTÃO DE PESSOAS 

AP RP AP RP AP RP AP RP 

TOF 

TOC 

TM 

TAG_SM 

TAG_CN 

TAG_ME 

TAG_NME 

TAG_EP 

TAG_PcD 

TAG_NPcD 

TAG_BIC 

TAG_BM 

TAG_PP 

TAG_MI 

TAG_MN 

RAD_1 

RAD_2 

RAG_BIB 

RAG_LE 

TCG 

TAG_RC 

TAG_EL 

TOF_PG 

TMPG_M 

TMPG_D 

TCPG_M 

TCPG_D 

TAM_BP 

TAD_BP 

TAM_ECN 

TAD_ECN 

TAPG_PP 

RAD_PG 

TDPD_PP 

TDPD_PE 

TDPD_BPP 

TDPD_BDT 

RAPG_LE 

TAPG_PE 

TDPD_PQA 

TDPD_PIN 

RAPG_BIB 

RAPG_EB 

TAG_PEX 

TAG_REX 

TAG_BEX 

TTA_PEX 

TTA_REX 

TDP_PEX 

 RTAA 

RTAD 

TSVAT 

IQCTA 

TDPD_AQ 

TDPM_AQ 

TD_AQ 

TD_TEMP 

TTA_AQ 

TTA_TEMP 

IQCD 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa 2021. 

 

O resultado da validação preliminar, conforme explicitado por Brasil 

(2009a), visa identificar necessidades de ajustes junto aos públicos de interesse, os 
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quais no caso deste estudo se refere à gestores de nível estratégico da UNEMAT. 

Assim, a reprovação nesta etapa não significa a exclusão do indicador do conjunto, e 

sim a necessidade de serem realizadas adequações, quer seja no que se refere à 

Utilidade, Validade, Confiabilidade ou Disponibilidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou entender como pode ser criado um conjunto de 

indicadores de desempenho capazes de avaliar a gestão da UNEMAT nas dimensões 

universitárias do Ensino de Graduação, da Pós-Graduação, da Extensão e da Gestão 

de Pessoas. A pesquisa bibliográfica revelou que o uso de indicadores de 

desempenho para gestão de IES é objeto de estudos acadêmicos no Brasil há pelo 

menos três décadas. No entanto, as publicações tratam de aspectos teóricos acerca 

dos indicadores de desempenho, ou discute indicadores em uso por organizações de 

diversos ramos de atividade. 

Ao consultar o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando dos 

termos “proposição de indicadores de desempenho”, e “construção de indicadores de 

desempenho” foi encontrado apenas um trabalho que trata do processo de construção 

de indicadores de desempenho, publicado no ano de 2019, o qual é voltado para 

avaliar processos de aquisição por meio de pregões eletrônicos de uma universidade 

pública. Assim, pode-se considerar que o processo de construção de indicadores é 

um campo muito pouco explorado no âmbito acadêmico. 

O presente estudo resultou do questionamento sobre quais indicadores 

poderiam revelar o desempenho da UNEMAT, o qual foi respondido através do 

cumprimento do objetivo geral que foi “validar um sistema de indicadores que permita 

a valoração do desempenho da UNEMAT nas dimensões institucionais de graduação, 

de pós-graduação, de extensão e de gestão de pessoa”, o qual, por sua vez, foi 

atendido per meio dos objetivos específicos:  

O primeiro objetivo específico “propor um conjunto de indicadores 

reveladores do desempenho da UNEMAT” foi atendido por meio de 22 indicadores de 

desempenho para a dimensão Graduação, 21 indicadores de desempenho para a 

dimensão Pós-Graduação, 6 indicadores para a dimensão Extensão, e 11 indicadores 

para a dimensão Gestão de Pessoas.  

Os indicadores propostos buscaram relacionar as principais variáveis de 

cada uma das quatro dimensões institucionais abordadas segundo a percepção do 

pesquisador. O conjunto de indicadores foi proposto pensando de forma genérica, ou 

seja, não levaram em consideração as particularidades da UNEMAT. Assim, buscou-

se verificar se um conjunto de indicadores genérico poderia representar 

adequadamente cada objeto de mensuração no âmbito da UNEMAT. 
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O segundo objetivo específico “validar o conjunto de indicadores propostos 

na percepção dos gestores do nível estratégico da UNEMAT” foi atendido ao submeter 

o conjunto de indicadores à avaliação de cinco gestores de cada dimensão 

institucionais abordada. O processo de validação revelou a importância desta etapa 

no processo de construção de um conjunto de indicadores, bem como a relevância 

dos conceitos técnicos observados na revisão bibliográfica. 

O processo para criação de indicadores de desempenho proposto por 

Brasil (2009a) prevê a realização de validação em duas fases. A primeira é a validação 

preliminar, realizada junto aos públicos de interesse, tem como objetivo diagnosticar 

necessidades de alterações da proposta inicial. A segunda, chamada de avaliação 

final, é realizada quando o conjunto de indicadores proposto é maior que a 

necessidade da organização. É importante que se observe que o processo de 

validação realizado nesta pesquisa corresponde à validação preliminar. 

O resultado do processo de validação preliminar apresentado se mostrou 

bastante relevante visto que, ao considerar os critérios apresentados na literatura 

específica sobre o tema, indicadores propostos que tratam de questões mais 

relevantes da graduação tiveram resultado mais baixo que outros menos importantes. 

A título de exemplo podemos considerar que, sendo a indissociabilidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão uma condição sine qua non das universidades, os 

indicadores TAG_PP e TAG_BIC são mais importantes que o TAG_MN. No entanto 

os dois primeiros tiveram resultado menos expressivo que o TAG_MN na validação 

preliminar. Esta questão demonstra na prática a importância da propriedade Validade 

como a mais importante do processo, pois se o conjunto fosse submetido a uma 

validação final baseada na presença das propriedades essenciais, indicadores que 

tratam questões fundamentais da graduação poderiam ser preteridos. 

A validação revelou que a utilização de indicadores genéricos para 

instituições complexas como são as universidades não se aplica. A explicação para 

esta afirmação é relativamente simples. Ao observar a diferença entre a legislação 

que rege IES federais e estaduais gera também diferenças nas características das 

instituições. Esta situação fica clara ao se observar o resultado da validação dos 

indicadores da dimensão Gestão de Pessoas. A gestão de pessoas no âmbito da 

UNEMAT é realizada com base em leis estaduais e resoluções internas. Ao submeter 

à validação um conjunto de indicadores que não levaram em consideração as 

particularidades da UNEMAT os gestores da IES identificaram a incompatibilidade 
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com a realidade, caracterizadas pelo baixo desempenho dos indicadores propostos 

no que se refere à Validade e Utilidade. No entanto, nas dimensões da Graduação, 

Pós-Graduação e Extensão, que possuem políticas e diretrizes nacionais o conjunto 

de indicadores genérico apresentou resultados mais altos, indicando que nestas 

dimensões indicadores genéricos são capazes de realizar uma melhor cobertura. 

Após a realização da validação preliminar alguns gestores partícipes da 

avaliação dos indicadores entraram espontaneamente em contato com o pesquisador. 

Os avaliadores realizaram contribuições valiosas no que se refere à alteração de 

terminologias, propostas de inclusão de indicadores não previstos pelo pesquisador, 

sugestão de alteração de parâmetros, entre outras sugestões. As sugestões não 

foram utilizadas para enriquecimento do trabalho visto que as contribuições foram 

obtidas após a validação preliminar. Assim, se fossem acatadas neste estudo, o 

conteúdo apresentado seria diferente ao submetido à validação, maculando a isenção 

e seriedade da pesquisa.   

Por último, no que se refere a processo de validação preliminar, é 

importante destacar a importância da participação dos especialistas que avaliaram os 

indicadores após a primeira validação, não mais como avaliadores, mas como 

partícipes do processo de adequação dos indicadores. Tal atitude poderá resultar no 

aumento do nível de conformidade nas quatro propriedades em todo o conjunto. 

O terceiro objetivo específico “empregar o conjunto de indicadores 

propostos para avaliar o desempenho da UNEMAT em um lapso temporal” foi 

atendido parcialmente. Esta condição se estabeleceu visto que nem todas as variáveis 

utilizadas na construção dos indicadores haviam sido apuradas pela IES, ou tivessem 

sido publicadas com parâmetros de periodicidade diferentes dos necessários para 

cálculo dos resultados.  

Dentre os 22 indicadores propostos para a Graduação foi possível 

mensurar o desempenho de 14. Dentre os 21 indicadores propostos para a Pós-

Graduação foi possível mensurar o desempenho de 11. Dentre os 6 indicadores 

propostos para a Extensão foi possível mensurar o desempenho de apenas 1. E 

dentre os 11 indicadores propostos para a Gestão de Pessoas foi possível mensurar 

o desempenho de 8.  

A indisponibilidade de dados de parte das variáveis utilizadas para 

composição dos indicadores pode ser percebida no processo de validação. A 

validação dos indicadores com base na presença da propriedade Disponibilidade 
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revelou em vários indicadores a informação sobre a dificuldade ou indisponibilidade 

dos dados registradas por meio das respostas “discordo parcialmente” e “discordo 

totalmente”. Cabe neste tópico tornar claro que os indicadores foram submetidos à 

validação sem apresentar os resultados da mensuração, não havendo, portanto, 

possibilidade de exercer influência junto aos avaliadores. 

Sobre a não obtenção de parte dos dados das variáveis que compõe os 

indicadores, observou-se que algumas não estavam disponíveis quando da realização 

da pesquisa, e outras haviam sido publicadas em anuários estatísticos em 

periodicidade anual enquanto a pesquisa buscou tratar dos indicadores em 

periodicidade semestral. Como exemplo, temos os indicadores da dimensão Pós-

Graduação, os quais foram concebidos para mensurar o desempenho 

semestralmente, mas foram ajustados para considerar períodos anuais quando da 

finalização da etapa de coleta de dados. Contudo, cabe observar que, não havendo 

demanda para utilização dos dados das variáveis dentro dos parâmetros da pesquisa, 

não havia motivo para dispender tempo e esforço para apurar estes dados. Neste 

sentido, os dados das varáveis podem ser considerados indicadores simples (BRASIL, 

2009a), e a apuração de resultado não deve ser uma atividade com fim em si mesma 

(ANDRIOLA e ARAÚJO, 2018b). 

A práxis da pesquisa revelou limitações sobre realização das etapas de 

construção de indicadores propostas por Brasil (2009a) enquanto estudo. Neste 

estudo foram realizadas: 

i. identificação do nível e objetos de mensuração, mas não 

identificou a dimensão; 

ii. estabelecimento dos indicadores; 

iii. validação preliminar; 

iv. parametrização, e; 

v. mensuração do desempenho. 

As seguintes etapas não fizeram parte do escopo da pesquisa: 

i. definição dos responsáveis; 

ii. geração de sistema de coleta de dados; 

iii. validação final; 

iv. análise e interpretação dos resultados, e; 

v. comunicação do desempenho. 
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A definição dos responsáveis e a geração de sistema de coleta de dados, 

na percepção do pesquisador não se aplicam ao escopo de um estudo. A validação 

final, além de requerer a revisão dos indicadores propostos junto aos avaliadores em 

busca de sanar suas fragilidades metodológicas. A análise do desempenho, e por 

consequência a comunicação do desempenho só podem ser realizadas após a 

validação final do conjunto de indicadores. Além dos argumentos apresentados, tais 

atividades dependem de decisões de gestores, não sendo assim aplicável ao 

pesquisador. 

No âmbito do pesquisador, esta pesquisa contribuiu no conhecimento mais 

amplo tanto das quatro dimensões universitárias abordadas, quanto na construção de 

indicadores, seu uso como ferramenta de avaliação, e relação com o planejamento 

estratégico. 

No que se refere à UNEMAT, este estudo contribuiu ao tornar clara a 

viabilidade do uso de indicadores de desempenho quantitativo, apresentar uma 

revisão bibliográfica capaz de orientar o processo de construção de indicadores de 

desempenho, e apontar uma lacuna no planejamento estratégico caracterizada pela 

falta de objetivos claros e concretos. Além disso, pode-se considerar que os 

indicadores propostos nesta pesquisa podem servir de base para a construção de um 

conjunto de indicadores capazes de mensurar o desempenho da UNEMAT. 

Já no âmbito acadêmico o pode-se considerar que esta pesquisa 

representa adensamento sobre o tema visto que, no que se refere ao processo de 

construção de indicadores compostos, a pesquisa bibliográfica revelou ser um campo 

de estudo muito pouco explorado em trabalhos acadêmicos. 

Considerando a lacuna explicitada neste trabalho pode-se considerar a 

realização futura de pesquisas buscando identificar um conjunto de indicadores capaz 

de mensurar resultados das dimensões graduação, pós-graduação e extensão para 

IES públicas independente de vinculação (federal, estadual ou municipal). Outra 

possibilidade é abordar as dimensões da gestão universitária, não abordadas neste 

trabalho. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE INDICADORES 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado amigo (a), este questionário é parte integrante da pesquisa 

"Proposição e validação de um conjunto de indicadores de desempenho para a 

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT" 

desenvolvida pelo mestrando Fabio Iser, sob orientação do professor Dr. Wagner 

Bandeira Andriola, participantes do mestrado profissional em Políticas Públicas e 

Gestão da Educação Superior (POLEDUC) da Universidade Federal do Ceará - UFC. 

Sua participação é voluntária e você pode se recusar ou interromper o 

preenchimento a qualquer momento. Sua participação é de grande importância para 

que a pesquisa em questão possa alcançar seus objetivos. As informações colhidas 

neste questionário serão utilizadas única e exclusivamente para fins da pesquisa 

científica, e seu anonimato será garantido. 

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste questionário poderá ser 

esclarecida pelo e-mail iser@unemat.br ou pelo telefone (65) 99810-2522. 

Agradecemos seu tempo, atenção e disponibilidade, e esperamos sua 

contribuição com esta pesquisa.   

O intuito desta pesquisa é apresentar-lhe um conjunto de indicadores de 

desempenho para que, através do seu conhecimento e experiência como gestor da 

Unemat, sejam validados ou não. O processo de validação de indicadores de 

desempenho se dá a partir da identificação da presença do que a literatura chama de 

propriedades essenciais. As quatro propriedades essenciais apresentadas na 

publicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão brasileiro, 

denominado "Indicadores - orientações básicas aplicadas à gestão pública" são: 

a) utilidade: capacidade de dar suporte ao processo decisório nos níveis 

estratégico, tático e operacional, e, por tanto, deve basear-se nas 

necessidades dos decisores; 

b) validade: capacidade de representar a realidade que se deseja 

mensurar ou modificar; 

c) confiabilidade: deve ser confiável em termos metodológicos, com 

fontes de dados e processamento reconhecidos e transparentes; 
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d) disponibilidade: os dados necessários para cálculo do indicador 

devem ser de fácil obtenção. 

Portanto, pedimos que analise cada indicador apresentado e verifique a 

presença das propriedades citadas. As opções de resposta são: 

a) Concordo Totalmente: significa que o indicador proposto apresenta a 

propriedade em questão e o respondente concorda totalmente com a afirmativa; 

b) Concordo Parcialmente: significa que o indicador apresenta a 

propriedade em questão e o que o respondente concorda parcialmente com a 

afirmativa; 

c) Discordo Parcialmente: significa que o indicador não apresenta a 

propriedade em questão e que o respondente discorda parcialmente da afirmativa; 

d) Discordo Totalmente: significa que o indicador não apresenta a 

propriedade em questão e que o respondente totalmente da afirmativa. 

Validação dos indicadores de desempenho - Dimensão Graduação 

 

1. Taxa de oferta de vagas de graduação nos cursos presenciais – TOF 

 

O TOF propõe mensuração do desempenho de oferta de novas vagas através 

da comparação de um ano em relação do ano anterior, e cálculo do percentual que a 

diferença representa. Assim, o TOF anual é composto pela média de duas notas 

parciais referentes ao primeiro e ao segundo semestre de cada ano letivo, 

identificadas por TOFx1 e TOFx2, respectivamente. Seu resultado é expresso em um 

valor percentual, positivo para aumento, e negativo para redução no número de vagas 

ofertadas. Seu cálculo é proposto através do uso da seguinte fórmula: 

 

TOF =
{[(

VOx1

VOx−1
1 ) ∗ 100] − 100} + {[(

VOx2

VOx−1
2 ) ∗ 100] − 100}

2
 

Em que: 

VO corresponde ao número de vagas ofertadas; 

x1 corresponde ao primeiro semestre de determinado ano; 

x1
-1 corresponde ao primeiro semestre do ano anterior; 

x2 corresponde ao segundo semestre de determinado ano, e; 

x2
-1 corresponde ao segundo semestre do ano anterior. 
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Assinale o grau de concordância ou de discordância sobre as propriedades 

essenciais do indicador TOF: 

 

Propriedades 

Essenciais 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Utilidade ☐ ☐ ☐ ☐ 

Validade ☐ ☐ ☐ ☐ 

Confiabilidade ☐ ☐ ☐ ☐ 

Disponibilidade ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 


