
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA CELESTE DE CARVALHO RESSIGUIER RIBEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO NA SELEÇÃO DE PROJETOS DE 
PESQUISA CANDIDATOS AO PORTFÓLIO DO IFF 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2014



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE  

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 
 
 
 
 
 

 
MARIA CELESTE DE CARVALHO RESSIGUIER RIBEIRO 

 
 
 
 
 
 

APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO NA SELEÇÃO DE PROJETOS DE 
PESQUISA CANDIDATOS AO PORTFÓLIO DO IFF 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Sistemas de Gestão da Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 
concentração: Organizações e Estratégia. Linha de 
Pesquisa: Sistema de Gestão pela Qualidade Total 

 
 

 
 
 

 

Professor Orientador: 
 
 

Alex da Silva Alves, PhD. 
 
 
 
 
 

Niterói 
2014



 

 

MARIA CELESTE DE CARVALHO RESSIGUIER RIBEIRO 

 

 

 

 

 

APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO NA SELEÇÃO DE PROJETOS DE 
PESQUISA CANDIDATOS AO PORTFÓLIO DO IFF 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso 
de Mestrado em Sistemas de Gestão 
da Universidade Federal Fluminense 
como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre em Sistemas de 
Gestão. Área de concentração: 
Organizações e Estratégia. Linha de 
Pesquisa: Sistema de Gestão pela 
Qualidade Total 

 

 

Aprovada em  ____ de ____________ de ______. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Alex da Silva Alves, Phd. 

Universidade de São Paulo / Universidade Federal Fluminense 

 

________________________________________________________ 

Augusto da Cunha Reis, D.Sc. 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

 

________________________________________________________ 

Maria Helena Teixeira da Silva Gomes, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 



 

Dedico este trabalho 

 

 

Primeiramente, a Jesus Cristo por conduzir a minha vida. 

 

Aos meus pais, Paulo, in memoriam, e Nilda, que com sabedoria contribuíram 

para minha formação. 

 

A meu esposo e filhos, pelo apoio e compreensão tornando possível a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente, agradeço ao Grande Mestre Jesus Cristo que se faz sempre 

presente em meu viver me sustentando e direcionando. 

Também quero agradecer o apoio e compreensão da minha família por tantos 

momentos os quais estive ausente. 

Ao meu orientador pela confiança a mim depositada e que de forma 

respeitosa e paciente conduziu o desenvolvimento deste trabalho. 

Agradeço à Instituição Federal Fluminense pelo grande incentivo tornando 

meu sonho em realidade. 

À Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFF por ter dado oportunidade e 

depositado a confiança na realização deste trabalho. 

Aos meus colegas de trabalho, Simone Vasconcelos e Jonivan Coutinho, que 

por muitas vezes me incentivaram e me apoiaram. 

Meu muito obrigado, aos meus professores do curso que muito contribuíram 

para enriquecer o meu conhecimento. 

Agradeço o carinho e a atenção da Secretaria do LATEC, que estiveram 

sempre à disposição para nos ajudar. 

Aos meus colegas de turma, que graças aos seus entusiasmos e trocas de 

experiências nos mantivemos animados na luta. Especialmente minhas amigas, Cris 

e Ju, pelos cuidados que tiveram sempre comigo. 

Aos meus colegas de viagem do IFF, pelos bons momentos de amizade que 

pudemos experimentar. 

Enfim, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

minha caminhada até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho desenvolve um modelo para a seleção de propostas de projetos 
de pesquisa, básica e aplicada, com o apoio de método multicritério à decisão, já 
existente. Como método multicritério, é aplicado o  Analytic Hierarchy Process 
(AHP), combinando as mensurações relativa e absoluta, para ajudar os gestores do 
IF Fluminense, na área de pesquisa. O modelo proposto visa à priorização e seleção 
de projetos que atendam, satisfatoriamente, aos propósitos da instituição e aos 
requisitos exigidos para cada pesquisa científica. Trata-se de um problema 
complexo de decisão, que envolve a avaliação de um grande número de projetos 
julgados em vários critérios, em sua maioria, qualitativos. O problema é tratado em 
duas etapas de seleção. A primeira etapa visa à seleção dos projetos mais 
satisfatoriamente alinhados aos objetivos da instituição. Os projetos selecionados na 
primeira etapa servem de entrada para a segunda etapa, onde tais projetos são 
pontuados segundo os requisitos da pesquisa. Em cada etapa utiliza-se método 
AHP aplicando a mensuração relativa e absoluta. O AHP mensuração relativa é 
aplicado para determinar o peso de contribuição dos critérios para atingimento do 
objetivo geral. A mensuração absoluta serve para avaliar os projetos em cada 
critério. Finalmente, cada projeto é pontuado com a soma ponderada que consiste 
no somatório dos produtos do peso relativo de cada critério pela mensuração 
absoluta atribuída ao projeto no mesmo critério. Para tanto, utilizou-se como 
procedimento de pesquisa o estudo de caso, baseando-se num estudo exploratório. 
O trabalho envolveu pesquisa bibliográfica sobre diversos assuntos, tais como, 
gerenciamento de portfólio de projetos, apoio multicritério à decisão e aplicação dos 
métodos de apoio multicritério à decisão na seleção de projetos, a fim de conhecer o 
estado de arte sobre a utilização de tais métodos na seleção de projetos. Assim 
como, fez uma breve revisão da literatura sobre os  critérios de avaliação 
considerados na pesquisa científica, a fim de ajudar na estruturação dos critérios 
utilizados na avaliação dos projetos. Também, baseou-se em pesquisa documental e 
entrevistas não estruturadas, a fim de compreender melhor o problema. A autora 
concluiu que o modelo proposto contribuiu para melhorar o processo decisório e 
proporcionou um processo de seleção mais simples e eficaz. O resultado do trabalho 
permitiu a escolha de projetos baseado na melhor contribuição de tais projetos para 
o alcance dos objetivos institucionais e para o melhor cumprimento dos requisitos 
exigidos para cada pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de portfólio de projetos. Alinhamento estratégico 
de projetos. Apoio multicritério à decisão. AHP.  Seleção de projetos. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work develops a model for selection of proposals for research projects, basic 
and applied, with the support of multi-criteria decision method, already exists. How 
multicriteria method is applied Analytic Hierarchy Process (AHP), combining the 
relative and absolute measurements, to help managers of IF Fluminense, in the 
search area. The proposed model aims at prioritizing and selecting projects that may 
match satisfactorily the purposes of the institution and the requirements demanded 
for each scientific research. This is a complex decision problem, which involves the 
evaluation of a large number of projects judged on several criteria, mostly qualitative. 
The problem is treated in two stages of selection. The first step aims at selecting 
projects more satisfactorily aligned to the objectives of the institution. The projects 
selected in the first stage serve as input to the second stage, where such projects are 
scored according to the requirements of the research. At each step, it uses AHP 
applying the relative and absolute measurement. The AHP relative measurement is 
used to determine the weight of contribution of the criteria for achieving the overall 
goal. The absolute measurement serves to evaluate the projects in each criterion. 
Finally, each project is scored with a weighted sum consisting of the sum of the 
products of the relative weight of each criterion for absolute measurement assigned 
to the project on the same criteria. For this, we used the procedure as a research 
case study, based on an exploratory study. The work involved bibliographic research 
on various subjects such as project portfolio management, multicriteria decision 
support and application of the methods of multicriteria decision support in the 
selection of projects in order to know the state of art about the use of such methods 
in selecting projects. Just as, made a brief literature review on the evaluation criteria 
used in scientific research, in order to help in structuring the criteria utilized in the 
evaluation of projects. Also drew on documentary research and unstructured 
interviews in order to better understand the problem. The author concluded that the 
proposed model contributed to improving the decision making process and provided 
a simpler and more effective selection. The result of the work allowed the choice of 
projects based on the best contribution of such projects to achieve the institutional 
goals and to better compliance with requirements demanded for each research 
project. 
 
 
Keywords: Project Portfolio Management. Strategic alignment of projects. Multicriteria 
decision support. AHP. Selection of projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O dinamismo e a velocidade das mudanças observadas no mundo dos 

negócios têm exigido das empresas um novo comportamento nos seus processos 

de gestão. As organizações, tanto privadas como públicas, para se ajustarem às 

exigências do mercado, e num tempo hábil, tendem a desenvolver suas estratégias 

baseadas em projetos. 

Segundo o Project Management Institute – PMI (2004), os projetos servem de 

instrumentos para conduzir suas ações necessárias para o cumprimento de seus 

objetivos organizacionais. Sendo assim, o gerenciamento de projetos se tornou uma 

atividade cada vez mais importante para garantir o sucesso da organização. 

Entretanto, Castro e Carvalho (2010) durante estudos sobre as principais práticas 

em gerenciamento de portfólio de projetos, Project Portfolio Management (PPM), 

concluíram que no Brasil, havia lacunas entre tais práticas e o referencial teórico. 

Eles constataram que as organizações analisadas ainda se encontravam num 

estágio inicial de utilização das práticas PPM. 

De acordo com os autores, a eficácia na implementação do PPM depende do 

conhecimento do implementador em relação às necessidades da empresa e aos 

modelos existentes, e de sua habilidade de escolher as etapas e técnicas mais 

adequadas à empresa. Eles verificaram três períodos de gestão de projetos: a) 

período de 1961 a 1990, com o gerenciamento de projetos tradicionais; b) após 

1990, quando ocorreu o reconhecimento pelas empresas e, consequente divulgação 

da guia das melhores práticas de gestão de projeto no mundo, Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Esta guia, criada pelo PMI teve sua primeira edição 

datada em 1983; c) no final da década de 90, com o destaque a gestão de portfólio.  

O PMI (2004, p.16) define o portfólio de projetos como um “conjunto de 

projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento 

eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios estratégicos”. 

O PMI (2008) enfatiza também a importância da seleção e priorização de 

projetos que farão parte do portfólio. Em seu texto, cita que o gerenciamento do 

portfólio tem como objetivo a maximização do valor do portfólio através da escolha 

cuidadosa dos projetos e programas candidatos à inclusão no portfólio, como 
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também, a escolha dos projetos a serem excluídos por não atenderem aos objetivos 

estratégicos. 

Terribili Filho (2011) define projeto como qualquer esforço temporário (tem 

início e fim) que gera um ou mais “entregáveis” singulares envolvendo orçamento 

relativo aos recursos utilizados. Ainda, um projeto oferece maior flexibilidade para 

adequação dos recursos (humanos e materiais) às necessidades do trabalho a ser 

desenvolvido. Conforme PMI (2004), o projeto não se restringe ao limite operacional 

da organização, podendo envolver uma ou várias unidades organizacionais, como 

joint ventures e parcerias. É um instrumento indispensável para desenvolver ações 

que exigem um menor tempo de resposta às oportunidades demandadas. Embora o 

projeto seja por natureza, um esforço temporário, seu planejamento, 

desenvolvimento, execução e posterior operação visam a gerar resultados e/ou 

impactos duradouros. 

Dada a importância dos projetos para o alcance dos objetivos 

organizacionais, torna-se necessário garantir a escolha de projetos certos, evitando 

os desperdícios de recursos e esforços desnecessários. Este requisito se torna 

ainda mais necessário às organizações públicas, as quais são responsáveis por 

administrar os recursos públicos para gerar resultados satisfatórios para a 

sociedade. Sendo assim, a escolha de projetos implica no problema de alocação de 

recursos, qualquer o âmbito da organização em que o projeto seja desenvolvido.  

Segundo Lima (2008), a alocação de recursos depende da forma utilizada 

para conduzir tal processo. A alocação pode ser obtida através de otimização de 

recursos de forma que se faça mais com os mesmos, ou através da busca do 

alinhamento preferencial das alternativas visando a priorizar aquelas que mais 

atendam à missão da organização, sendo esta última maneira o foco do presente 

trabalho. 

Keeney (1992) também enfatiza a importância da consideração dos objetivos 

organizacionais na escolha dos projetos. A seleção de novos projetos para compor o 

portfolio é tão importante para o cumprimento das estratégias organizacionais, que 

alguns autores a classificam como essencial para gerar vantagem competitiva 

(ALMEIDA; DUARTE, 2011). 

Entretanto, a quantidade de ideias, projetos e programas que surgem nas 

organizações é superior à disponibilidade de recursos (ARCHER; GHASEMZADEH, 

1999). Dada à limitação de recursos nas organizações, torna-se importante o 
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alinhamento das alternativas (projetos) aos objetivos estratégicos (KEENEY, 1992) 

como forma de garantir melhor proveito na aplicação dos recursos utilizados pelos 

projetos. Este, também, é um desafio enfrentado pelos gestores do Instituto Federal 

Fluminense (IFF), especificamente, a área de pesquisa. Tal área tem como umas 

das atribuições o controle da concessão de bolsas de incentivo à pesquisa. Trata-se 

da distribuição de recursos escassos para atender a crescente demanda de projetos 

de pesquisa. Este fato carece de um método sistematizado de seleção de projetos 

que possa garantir a alocação de recursos naqueles projetos que mais atendam aos 

propósitos da instituição. Isto evidencia um problema de priorização em função da 

importância de cada projeto para a instituição. 

A seleção de projetos de forma eficiente pode gerar resultados positivos para 

a organização como o sucesso, benefícios à organização, cumprimento de prazos e 

boa utilização de seus recursos (DUARTE, 2007). Os métodos de Apoio Multicritério 

à Decisão (AMD), visando à seleção de projetos, também têm sido utilizados pelo 

setor público, como é o caso da aplicação do AMD em problemas de decisão 

existentes na gestão pública do abastecimento de água por Morais e Almeida 

(2006). Estes autores apontaram a necessidade da utilização de método multicritério 

para apoiar os gestores do setor na avaliação das alternativas potenciais em vários 

critérios previamente definidos.  

Na mesma linha, Petrovsky (2007) afirmou que problemas que envolvam 

ordenação e classificação de objetos por seus atributos são problemas comumente 

tratados pelos métodos de tomada de decisão envolvendo múltiplos critérios. 

Problemas dessa natureza são comumente denominados pelo termo em inglês 

Multicriteria Decision Making, ou, mais comumente, por seu acrônimo MCDM. No 

Brasil são também chamados de Métodos de Apoio Multicritério à Decisão, ou pelo 

acrônimo AMD. 

Almeida e Duarte (2011), em seus estudos, verificaram que vários métodos 

têm sido empregados na seleção de projetos. Dentre os métodos, eles destacaram a 

análise econômica, teoria da decisão, otimização e métodos multicritérios. 

O presente trabalho visa adotar a escolha de projetos de pesquisa que mais 

atendam aos objetivos da instituição. Caracteriza-se num problema de priorização 

de projetos que consiste na avaliação de tais projetos à luz de múltiplos critérios. Os 

critérios devem estar em consonância com os objetivos da instituição, visando à 

seleção dos projetos que atendam, satisfatoriamente, tais objetivos, como também, 
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aos objetivos específicos da área de pesquisa. Tal problema configura numa 

situação típica para aplicação dos métodos multicritérios de apoio à decisão. 

 

 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

A crescente demanda de projetos submetidos a investimentos nas 

organizações torna cada vez mais difícil a escolha de projetos que realmente 

estejam alinhados aos objetivos organizacionais (BLICHFELDT & ESKEROD, 2008; 

CASTRO & CARVALHO, 2010; PETIT, 2012). Sem surpresa, este é um problema 

sofrido pelos gestores, mais especificamente da área de pesquisa, do Instituto 

Federal Fluminense (IFF), autarquia federal que atua no setor de educação superior, 

básica e profissional, oferecendo educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino. O IFF tem firmado seu compromisso em relação ao 

atendimento do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica através da criação de novos campi. Este fato impacta a 

área de pesquisa, cuja ainda em estágio inicial, os gestores se veem 

frequentemente desafiado a enfrentar o problema de alocação de recursos limitados 

a crescente proposta de projetos de pesquisa oriundos de diferentes campi. Este 

fato requer um processo de seleção mais consistente num contexto que envolve um 

grande número de projetos submetidos à avaliação de diferentes decisores de áreas 

multidisciplinares em vários critérios.  

Entretanto, a instituição carece de uma metodologia que ofereça maior 

qualidade e segurança para o processo decisório em situações complexas como 

essa. Os métodos AMD têm sido aplicados em diversas áreas do conhecimento, 

podendo ser aplicados na área de gestão do IFF para auxiliar no processo de 

seleção e priorização de projetos candidatos a ingressar no portfólio de projetos de 

pesquisa.  

Para auxiliar este problema, este trabalho propõe a aplicação do método 

multicritério de apoio à decisão, o Analytic Hierarchy Process (AHP) utilizando a 

combinação de mensuração relativa com mensuração absoluta, considerando que 

as variáveis do problema são, em sua maioria, qualitativas. A mensuração relativa 

visa mensurar os pesos dos critérios em relação ao objetivo principal. Como o 
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problema em questão envolve um grande número de alternativas (projetos) a serem 

comparados optou-se pela mensuração absoluta. Este tipo de mensuração favorece 

a avaliação subjetiva dos decisores através do uso de escala nominal atendendo o 

desejo do decisor em expressar sua subjetividade no julgamento das alternativas. 

Outra importante motivação para a escolha desse método está no fato de 

permitir estruturar o problema de forma hierárquica, capaz de representar a relação 

de subordinação entre os elementos para atingimento do objetivo principal. Além 

disso, o método AHP facilita a mensuração dos elementos qualitativos e permite a 

ordenação dos elementos em função de sua contribuição para o alcance do objetivo 

desejado. Tal método se adequa bem a problemática do presente trabalho que 

consiste no alinhamento dos projetos aos objetivos da instituição em função da 

avaliação dos fatores qualitativos. O referido método, combinando a mensuração 

relativa e absoluta, objetiva gerar um ranking capaz de identificar os projetos que 

mais contribuem, de forma satisfatória, para os propósitos da instituição. Além disso, 

o AHP é, por natureza, mais simples para a compreensão e operacionalização, o 

que proporciona aos gestores maior domínio do problema e facilita a prática destes 

dentro da organização. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

 

O objetivo geral deste trabalho é definir um modelo de seleção de projetos de 

pesquisa utilizando método de apoio multicritério à decisão já existente, para apoiar 

os gestores do Instituto Federal Fluminense, da área de pesquisa, na priorização e 

seleção de projetos de pesquisa mais alinhados aos propósitos da instituição.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

O trabalho de pesquisa tem como objetivos específicos os seguintes: 

- Identificar o estado da arte em apoio multicritério à decisão (AMD) que 

possa orientar os tomadores de decisão envolvidos nos processos de priorização e 

seleção de projetos de pesquisa em gestão de ensino.  

- Reestruturar os critérios utilizados na avaliação da pesquisa científica e 

identificar os aspectos considerados em cada critério visando o atendimento dos 

objetivos da instituição e da qualidade da pesquisa. 

- Caracterizar o contexto sob a ótica multicritério a fim de verificar a 

adequação do método multicritério adotado ao problema tratado. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

 

A atual pesquisa se limita a auxiliar o processo de seleção de novos projetos 

candidatos ao portfólio de projetos de pesquisa, básica e aplicada, do IFF através do 

AMD. O problema envolve um grande número de projetos a serem avaliados em 

vários critérios visando à priorização dos projetos que mais atendam aos objetivos 

da instituição. O presente trabalho não envolve o processo de manutenção da 

carteira já em andamento. A priorização deve ser realizada em função da avaliação 

dos projetos em vários critérios. Os critérios definidos devem estar em conformidade 

com os objetivos estratégicos e a missão da organização. Os critérios considerados 

são peculiares ao problema de decisão em questão, não havendo, portanto, neste 

trabalho, nenhuma pretensão de se estabelecer critérios de aplicações genéricas. O 

problema considera um ambiente organizacional cuja missão e estratégias são 

previamente estabelecidas. 
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1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

O presente trabalho ajuda a estimular a prática de métodos de análise 

multicritério de decisão, por gestores de empresas públicas e privadas, mais 

especificamente, os gestores do IFF da área de pesquisa, para lidar com o complexo 

problema de decisão. Tal problema caracteriza-se na escolha de projetos dentre um 

grande número de alternativas submetidas à avaliação de múltiplos critérios. 

Consequentemente, ajuda a organização a garantir a escolha de projetos mais 

aderentes às estratégias, evitando esforços desnecessários para cumprimento de 

seus objetivos organizacionais. 

 

 

1.5 QUESTÃO DELINEADORA DA PESQUISA 

 

 

A questão que norteou o desenvolvimento do presente trabalho é a seguinte: 

- Como priorizar e selecionar os projetos de pesquisa mais alinhados aos 

objetivos da Instituição através dos métodos AMD? 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O capítulo 1 introduz o trabalho através de uma contextualização do problema 

da pesquisa destacando a importância da gestão de portfólio de projetos e da 

aplicação dos métodos de análise multicritérios como forma de garantir a eficácia na 

seleção de projetos para compor tal portfólio.  

O capítulo 2 faz a revisão da literatura e apresenta os conceitos existentes 

sobre os métodos de apoio multicritério à decisão, mais especificamente, aqueles 

aplicáveis aos problemas discretos, tal como o problema tratado por esta pesquisa. 

Ainda, o capítulo traz o detalhamento do método AHP utilizado, mostra, brevemente, 

alguns conceitos na gestão de portfólio e os métodos AMD que têm sido aplicados 
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na seleção de projetos. Também, apresenta alguns critérios de avaliação aplicados 

na pesquisa científica. 

O capítulo 3 apresenta a classificação da pesquisa do presente trabalho e as 

etapas da pesquisa realizadas. Traz, também, através da seção 3.1.5, a 

caracterização do problema da pesquisa em foco sob a ótica multicritério e a 

motivação para determinação do método AMD empregado, tomando como base os 

conceitos adquiridos durante a revisão da literatura. 

O capítulo 4 apresenta as etapas do modelo proposto para a seleção de 

projetos de pesquisa. 

O capítulo 5 descreve o resultado da aplicação do modelo de seleção 

proposto através do estudo de caso na área de pesquisa da instituição. 

O capítulo 6 cuida da análise e discussões e, finalmente, o capítulo 7 

apresenta a conclusão do autor e futuras sugestões. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo é apresentado uma visão geral sobre os conceitos dos métodos 

de apoio multicritério e mostra o estado de arte sobre a aplicação dos métodos 

multicritérios na seleção de projetos. É feita também, uma abordagem sobre a 

gestão de portfólio de projetos, destacando a importância observada na literatura 

sobre o processo de seleção eficaz para garantir a entrada de projetos alinhados 

aos objetivos organizacionais na composição do portfólio de projetos. Além disso, 

são apresentados alguns  critérios de avaliação aplicados na pesquisa científica. 

 

 

2.1 APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

 

 

A tomada de decisão é uma atividade inerente à natureza humana. O homem, 

no seu dia-a-dia, é sempre levado a tomar decisões diante de problemas que 

surgem, seja simples ou complexos. O problema pode ser definido como uma 

situação indesejada ou a existência de algo errado (GOMES; SIMÕES GOMES; 

ALMEIDA, 2002). Para solucionar tais problemas torna-se necessário uma decisão. 

O grau de dificuldade da decisão depende da complexidade do problema 

apresentado.  

De acordo com Gomes, Araya, Carignano (2004), um problema é considerado 

complexo quando se observa uma multiplicidade de objetivos, alternativas e 

critérios, cujos critérios indefinidos ou conflitantes, presença de critérios e 

alternativas interdependentes, ponto de vistas diferentes das pessoas envolvidas no 

problema. Tal situação requer um apoio para a tomada de decisão. 

Os referidos autores apontam que até a primeira metade do século XX, os 

problemas complexos eram apoiados por heurísticas, raciocínios dedutivos e 

esperança matemática, voltados para problemas de condições aleatórios. Foi a partir 

do final da Segunda Guerra Mundial, com as experiências obtidas com o 

desenvolvimento da Pesquisa Operacional, as quais  motivaram a criação de 

métodos matemáticos voltados para otimização de determinados problemas, como 

custo e lucro. Entretanto, tais métodos eram limitados a fornecer o valor máximo ou 
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mínimo de uma única função objetivo. A partir da década de 70, especialistas em 

decisão preocupados em solucionar os problemas complexos, visando o alcance de 

vários objetivos, motivaram a criação dos primeiros métodos científicos de apoio 

multicritério à decisão. Tais métodos passaram a representar a subjetividade do 

tomador de decisão, através da modelagem das preferências do agente de decisão. 

Além disso, passaram a considerar, simultaneamente, os aspectos quantitativos e 

qualitativos envolvidos no problema na avaliação das alternativas. 

Os autores Haimes e Chankong (1979) revelam em seus estudos que na 

década de 70 a prática de critério único para resolver problemas grandes e 

complexos não se adequava mais às necessidades dos problemas decisório da 

época. Eles perceberam que os problemas de decisão apresentados por diversos 

segmentos da sociedade envolviam múltiplos critérios, muitas vezes qualitativos de 

difícil mensuração. Isto fomentou a pesquisa de novas técnicas que contemplassem 

múltiplos critérios. A partir de então, começaram os esforços no desenvolvimento 

teórico e metodológico para construção de modelos que pudessem utilizar vários 

critérios e representar as preferências do decisor na avaliação das alternativas à luz 

destes critérios respeitando a sua subjetividade. 

Segundo Vincke (1992), profissionais e especialistas estão cada vez mais 

conscientes da necessidade de incorporar múltiplos critérios de qualquer natureza 

em problemas de gestão ou decisão visando atender às diversas dimensões 

existentes no problema. Tal fato requer ferramentas de apoio à tomada de decisão 

que capacite o tomador de decisão a analisar os múltiplos pontos de vista, muitas 

vezes contraditórios, considerados no problema em busca de uma solução.  

Tal autor alerta que em problemas com múltiplos critérios não existe, em 

geral, uma alternativa que seja melhor em todos os pontos de vista, descartando a 

possibilidade de otimização. Sendo assim, os métodos AMD não geram as melhores 

soluções, e sim, apenas, apoiam o decisor, como o próprio nome diz. 

Shimizu (2006) apresenta duas abordagens de modelo de decisão: modelo de 

decisão do homem economista e do homem administrador. O modelo de decisão do 

homem economista acredita na capacidade do homem em discernir de forma 

racional e consistente a melhor alternativa diante de um problema complexo de 

decisão. O autor entende que, na visão do homem administrativo, o ser humano 

possui limitações para discernir a importância dos diversos fatores envolvidos na 

contribuição da solução do problema, havendo a necessidade de utilizar modelos 
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capazes de abstrair o problema, focando os aspectos mais importantes da realidade 

objetivando obter uma solução satisfatória. Em problema que envolve múltiplos 

critérios torna-se sem sentido a solução ótima, pois não existe uma alternativa que 

seja melhor que a outra em todos os critérios considerados simultaneamente. Num 

contexto de decisão que envolve múltiplos critérios e conflitantes busca-se uma 

solução de consenso, ao invés da solução ideal (caso no qual as alternativas 

atendem satisfatoriamente a todos os critérios). O presente trabalho contempla a 

abordagem do modelo de decisão administrativo, pois propõe a utilização das 

ferramentas AMD para propiciar maior discernimento das decisões dos gestores, 

considerando a dificuldade enfrentada pelos gestores da área de pesquisa em 

priorizar, na escolha, os projetos de pesquisa que melhor atendam às expectativas 

da instituição. A dificuldade é devido ao contexto de decisão complexo que envolve 

muitos projetos avaliados por múltiplos critérios, em sua maioria, qualitativos. 

O AMD tem como princípio o estabelecimento de relações de preferências do 

decisor entre as alternativas sujeitas a avaliação, priorização e ordenação em vários 

critérios. A utilização dessa metodologia contribui para lidar com a complexidade do 

problema de uma forma mais simples. Isto se deve à modelagem dos diferentes 

fatores, quantitativos e qualitativos, envolvidos no problema, favorecendo a sua 

compreensão em diferentes dimensões. Além disso, favorece a comunicação entre 

as pessoas envolvidas, aumenta a credibilidade da decisão, graças à transparência 

da tomada de decisão. Uma vez que, as preferências dos agentes de decisão são 

externadas levando-os a uma relação de compromisso no processo decisório 

(GOMES; SIMÕES GOMES; ALMEIDA, 2002). Shimizu (2006, p.24) afirma que “o 

processo de decisão em uma empresa ou organização deve ser estruturado e 

resolvido de modo formal, detalhado, consistente e transparente”. 

De acordo com Vincke (1992), especialistas em AMD classificaram os 

métodos AMD em três grandes famílias: Teoria da Utilidade Multiatributo, Métodos 

de Subordinação e Síntese e Métodos Interativos, sendo os dois primeiros principais 

métodos, chamados respectivamente, escola americana e escola francesa, os quais 

são, brevemente, descritos nas seções 2.1.1.3 e 2.1.1.4, respectivamente. O método 

interativo compreende a alternação de etapas de cálculos e diálogo com o tomador 

de decisão. O método inicia-se com a etapa de cálculos, cujo resultado é 

apresentado ao tomador de decisão. Este fornece as informações de suas 

preferências (etapa do diálogo). Tais informações são inseridas no modelo a fim de 
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se obter uma nova solução. Os métodos interativos não objetivam a agregação dos 

desempenhos das alternativas nos critérios para obterem uma avaliação global 

(LIMA, 2008). 

Segundo Roy e Slowinski (2013), no método interativo busca-se na fase de 

cálculo mostrar ao tomador de decisão uma ou várias ações não dominadas. Na 

fase de diálogo que se segue, caso o tomador de decisão não considere nenhuma 

alternativa satisfatória, fornece sua crítica das ações que é usada como informações 

de preferência do decisor para orientar a busca de uma ou várias ações não 

dominadas. Este ciclo se repete até encontrar uma ação ou conjunto de ações não 

dominadas que satisfaça o decisor. 

Vincke (1992) aponta a existência também dos métodos multicritérios 

elementares, são métodos de agregação utilizados frequentemente na prática. 

Entretanto, devido a sua simplicidade corre o risco de esconder algum aspecto 

importante do problema tratado. Diversos métodos são descritos pelo autor como 

média ponderada, método lexicográfico, método Borda, método Condorcet. 

De acordo com Gomes, Simões Gomes e Almeida (2002), quando o problema 

de decisão envolve um número finito de alternativas é considerado discreto. Quando 

o número de alternativas é infinitamente grande, trata-se de um problema contínuo. 

A este problema se aplicam os métodos conhecidos como Programação 

Multiobjetivo  ou Otimização Vetorial ou Métodos Interativos, referenciados por 

Vincke. Os métodos da escola francesa e americana se aplicam a problemas 

discretos. 

Vários métodos AMD, de diferentes autorias, podem ser encontrados na obra 

“Multiple Criteria Decision Analysis” de Figueira, Greco e Ehrgott (2005), tais como: 

AHP, Analytic Network Process (ANP) e Measuring Attractiveness by a Categorical 

Based Evaluation Technique (MACBETH), baseados na Teoria da Utilidade 

Multiatributo; métodos da família ELimitation Et Chaoix Traduissant la REalité 

(ELECTRE) e da família Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluation (PROMETHEE), classificados como Subordinação e Síntese. Tais 

métodos, também, são abordados na obra “Multicriteria Decision-Aid” de Vincke 

(1992), como também, vários métodos interativos. Como o problema apresentado 

pelo presente trabalho trata-se de um número finito de alternativas (projetos) será 

apresentada uma breve discussão dos conceitos do AMD em problemas discretos. 
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2.1.1 Apoio multicritério à decisão em problemas discretos 

  

 

Como visto anteriormente, os problemas discretos são tratados pelos 

métodos da escola americana e da escola francesa. A seguir, são apresentados os 

conceitos básicos e etapas do AMD em problemas discretos e uma breve descrição  

das duas escolas. 

 

 

2.1.1.1 Os conceitos básicos do AMD em problemas discretos 

 

 

Com base na literatura verifica-se que a aplicação do AMD num problema 

complexo de decisão, no qual envolve um número finito de alternativas, apresenta 

os seguintes elementos básicos: decisor, analista, alternativas, critérios, atributos e 

preferências. 

O decisor, também chamado de sujeito de decisão, agente de decisão, 

tomador de decisão representa um indivíduo ou grupo de indivíduos responsável 

pela avaliação das alternativas a fim de identificar a melhor escolha. Já,  o analista 

é a pessoa responsável por modelar o problema, apoiar e orientar os decisores. 

Entretanto, ele não deve influenciar os decisores na tomada de decisão (GOMES; 

ARAYA; CARIGNANO, 2004). 

As alternativas representam um conjunto de ações potenciais a serem 

submetidos à escolha do decisor. Tais ações podem ser identificadas no início, ou 

no decorrer do processo decisório (GOMES; SIMÕES GOMES; ALMEIDA, 2002). 

 Segundo Roy (2005), uma ação é dita potencial quando pode ser 

implementada ou, é um objeto de interesse dentro do processo de decisão. Muitos 

autores supõem que as ações potenciais são mutuamente exclusivas. Entretanto, se 

observa na realidade que existem muitos problemas tratados pelo AMD nos quais é 

recomendado operacionalizar um conjunto de ações potenciais. O referido autor 

entende que os objetos de decisão podem ser chamados indistintamente de 

alternativas ou ações potenciais. Um número finito de ações potenciais ou 
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alternativas pode ser representado pelo conjunto A, onde n é o número de 

alternativas: 

 

A = { a1, a2 , ..., an } 

 

Segundo Shimizu (2006), critérios ou objetivos ou restrições compreende 

os fatores, variáveis quantitativas ou qualitativas, consideradas na avaliação das 

alternativas de decisão. Costa (2006) define o critério como a variável ou 

propriedade considerada na avaliação das alternativas e considera o atributo o 

desempenho da alternativa avaliado no critério, cujas definições são consideradas 

neste trabalho. Enquanto Gomes, Simões Gomes e Almeida (2002) denominam tais 

propriedades ou características de atributos. E, quando adicionado a estes 

informações capazes de representar as preferências do decisor, são então,  

convertidos em critérios.  

Gomes, Araya e Carignano (2004) definem critério como uma função que 

reflete a preferência do decisor representada por regras que permitem comparar 

duas alternativas baseando-se nos seus atributos. Um exemplo de regra de 

preferência é apresentado pelos autores: 

 

  uj(x1) > uj(x2)    x1 Pj x2   

 

Onde: 

x1 e x2 são as alternativas 

Pj   indica relação de preferência 

uj(x1) e uj(x2)  – valores das alternativas x1 e x2 no atributos j, isto é, 

valor do desempenho das alternativas no atributo j representados na 

respectiva regra de preferência(critério). 

Neste caso, a alternativa x1 é preferível a x2 se o desempenho da 

alternativa x1 for maior que o desempenho da alternativa x2,  à luz do critério j. 

 

 Feldens (2006) menciona que se deve buscar o bom senso na determinação 

da quantidade de critérios a serem considerados, pois um número grande de 

critérios torna mais complexo o processo de avaliação das alternativas. Assim como, 
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um número reduzido demais pode limitar a capacidade de diferenciar uma 

alternativa da outra. 

As preferências do decisor consistem na emissão do julgamento na 

comparação entre duas alternativas (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).  De 

acordo com Roy (1996) ao comparar duas alternativas a e b resulta nas seguintes 

situações básicas: 

situação de indiferença – quando as alternativas possuem o mesmo valor 

para o decisor.  

situação de preferência estrita – quando o decisor emite uma preferência 

estrita a uma alternativa em relação à outra.  

situação de preferência fraca – quando ocorre uma preferência fraca, por 

parte do decisor, a uma alternativa em relação à outra. 

situação de incomparabilidade – quando as alternativas são incomparáveis. 

 

Conforme Roy (1996) as situações de indiferença, preferência estrita, 

preferência fraca e incomparabilidade são representadas pelas seguintes relações 

binárias: a I b; a P b; a Q b; a R b, respectivamente. Elas formam o sistema básico 

de relações de preferência. As relações binárias P e Q são assimétricas e I e R são 

simétricas. 

Entretanto, Vincke (1992) entende que o decisor ao comparar duas ações a e 

b, resulta em três situações:- preferência de uma pela outra; - indiferença entre elas; 

- incomparabilidade ente elas. Tais situações são representadas pelas relações 

binárias: a P b; a I b; a J b, respectivamente. Estas relações devem obedecer aos 

seguintes requisitos: 

             

  aPb⇒bPa: P é assimétrica, 

  aIa           : I é reflexiva, 

  aIb ⇒ bIa : I é simétrica, 

  aJa          : J é irreflexiva, 

  aJb          : J é simétrica. 

 Segundo Vincke (1992), a preferência fraca (Q) denotada por Roy, significa 

uma hesitação do decisor entre a indiferença e preferência entre as alternativas, e 

não uma preferência de baixa intensidade, como o seu nome poderia induzir. 
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Gomes, Simões Gomes e Almeida (2002) também, consideram como 

relações básicas de preferência as quatro relações binárias: a I b; a P b; a Q b; a R 

b, expressando a situação de indiferença, preferência estrita, preferência fraca e 

incomparabilidade, respectivamente. Segundo autores, as quatro relações binárias 

de preferência básicas podem ser agrupadas formando novas relações de 

preferências para representar outras situações, dentre as quais, aqui se destacam: 

- Sobreclassificação – ocorre a relação de sobreclassificação, isto é, a S b, a 

alternativa a é, no mínimo, tão boa quanto b: 

 

a S b   (a P b ou a Q b ou a I b)    

 

- Não-preferência - quando o decisor não tem como justificar uma preferência 

estrita e nem uma preferência fraca, e também, não tem como distinguir as situações 

de indiferença e incomparabilidade entre as alternativas: 

a ∼ b    (a I b ou a R b)     

Ainda, tais autores, considerando a relação binária H para representar uma 

relação de preferência entre duas alternativas de um conjunto A e, B, um 

subconjunto de pares ordenados, nos quais os elementos se relacionam através de 

H, apresentam as seguintes propriedades clássicas de uma relação binária: 

a) reflexividade:                       (   )       

b) irreflexidade:            [     ]         (   )      

c) simetria:                ⇒                (   )     ⇒ (   )     

d) assimetria:                ⇒     [     ]          (   )     ⇒ (   )     

e) transitividade:              [             ] ⇒                 

                           (   )       (   )    ⇒ (   )     

 

De acordo com os autores, com base na combinação das relações binárias e 

suas respectivas propriedades, são construídas as estruturas de preferências que 

servem de suporte a diferentes métodos AMD. Quando o sistema relacional de 

preferência estabelecido não admitir a incomparabilidade e for caracterizado pela 

transitividade, tal sistema permite a construção de um critério único de síntese, 

dando origem aos métodos da escola americana. Entretanto, quando o sistema 

relacional de preferência estabelecido admite a incomparabilidade, serve-se de base 

para uma relação de superação, dando origens aos métodos da escola francesa. A 
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relação de superação, também conhecida como sobreclassificação, é representada 

por a S b, como visto anteriormente. A aplicação dos métodos da escola francesa é 

requirido em situações que se torne necessário o uso de pseudocritério para a 

obtenção das preferências globais. Um modelo pseudocritério se caracteriza pela 

incorporação dos limites de tolerâncias (limites de indiferença e preferência) 

necessários para determinar a preferência fraca, a hesitação do decisor entre a 

indiferença e preferência estrita. 

Segundo Roy (2005), na prática, a aplicação do AMD atende as seguintes 

problemáticas: problema de escolha, problema de classificação e problema de 

ordenação. Pode haver uma dependência entre estas problemáticas, como por 

exemplo, um problema de ordenação pode servir de base para resolver um 

problema de seleção da melhor alternativa (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004). 

Tal situação se assemelha ao presente trabalho. Este consiste na ordenação das 

alternativas, da melhor a pior, em função da contribuição dos projetos de pesquisa 

para o atendimento dos objetivos institucionais e da qualidade da pesquisa. Isto 

permite ao decisor a escolha de um conjunto de alternativas mais satisfatórias no 

processo de decisão. 

 

 

2.1.1.2 Etapas básicas do AMD 

 

 

Conforme Gomes, Araya e Carignano (2004), o AMD se compõe basicamente 

de quatro etapas, identificadas como níveis. O Nível I, nomeado como Objeto da 

Decisão e Espírito da Recomendação, consiste na identificação da existência de um 

problema. Já, o Nível II, chamado de Análise das Consequências e Elaboração dos 

Critérios, compreende a formulação do problema e identificação dos grupos de 

interesses, objetivos e atributos envolvidos no problema. E, o  Nível III, denominado 

de Modelagem das Preferências Globais e Abordagem Operacional, no qual ocorre 

a construção do modelo analítico do problema, em sua maioria, com base 

matemática, capaz de estimar a influência de cada variável envolvida no problema. 

O último, Nível IV, identificado como Análise do Resultado, cuida da análise das 

alternativas envolvidas no processo decisório. Nesta fase, dependendo do resultado 

obtido pode haver a necessidade de retornar às etapas anteriores para reavaliação 
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do processo. Caso o resultado seja satisfatório, sugere-se a implementação da 

solução mais adequada. Sendo assim, o método AMD facilita o processo decisório, 

ajuda o decisor compreender melhor o problema e tomar decisão com maior 

consistência. 

 

 

2.1.1.3 Escola Americana ou Teoria da Utilidade Multiatributo 

 

 

A teoria da Utilidade Multiatributo consiste em agregar os diferentes pontos de 

vista (critérios) numa única função otimizada (VINCKE, 1992). Segundo Gomes, 

Simões Gomes e Almeida (2002), essa teoria se baseia na hipótese de que a 

avaliação global de uma alternativa em um problema de decisão multicritério é 

resultante da agregação dos valores correspondentes à alternativa em diferentes 

critérios, levando em conta as informações intercritérios. Uma das formas de calcular 

a agregação é através da função linear aditiva (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 

2004): 

 

 n 

v(a) = ∑wj vj(a)    

 j=1 

 

Onde: 

n – quantidade de critérios 

v(a) – valor global da alternativa 

wj – peso do critério j,  

vj(a) – desempenho da alternativa no critério j 

 

Os autores apontam que a função aditiva pode ser aplicada quando o 

problema de decisão atende aos seguintes princípios: 

-  Os critérios considerados são independentes; 

- O aumento da importância de um critério pode ser compensado com a 

diminuição na importância de outro critério não alterando a avaliação global da 

alternativa. Tal compensação é calculada através da taxa marginal de substituição. 

Considerando os critérios X1 e X2 e seus respectivos pesos w1 e w2, a taxa marginal 
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de substituição de X1 em relação a X2 é igual a w1/w2. Isto significa que a cada 

unidade de perda no desempenho de uma determinada alternativa no critério X1, 

deve-se aumentar w1/w2 no desempenho da mesma alternativa em relação ao 

critério X2, para manter o valor global da alternativa. 

Segundo Gomes, Simões Gomes e Almeida (2002), o valor global da 

alternativa possibilita determinar sua posição relativa numa ordenação das 

alternativas, baseando-se na avaliação das alternativas em função da importância 

relativa em cada critério. De acordo com Keeney (2013), a priorização de objetivos 

implica em determinar a importância relativa para alcançar cada um dos objetivos 

fundamentais relevantes para uma decisão. 

Os métodos desta escola se baseiam nas relações de preferência e 

indiferença para representar os julgamentos emitidos pelos decisores entre as 

alternativas. Também, admite a transitividade das preferências e das indiferenças 

nas comparações das alternativas e não aceita a incomparabilidade entre elas 

(GOMES; SIMÕES GOMES; ALMEIDA, 2002). 

 

 

2.1.1.4 Escola Francesa ou Método de Subordinação e Síntese 

 

 

O agente de decisão ao comparar duas alternativas pode incorrer em quatro 

situações: indiferença, preferência estrita, preferência fraca e incomparabilidade 

(GOMES; ARAYA; CARIGNANO,  2004). Além disso, não admite a transitividade 

nas relações de preferências e indiferenças. 

Segundo Vincke (1992), os métodos da escola francesa baseiam na relação 

de subordinação. Representada por a S b, em que alternativa a subordina b, se 

tomando como base o conhecimento das preferências do decisor, qualidade dos 

valores das alternativas e a natureza do problema, existe argumento suficiente para 

decidir que a é pelo menos tão boa quanto b, e não existe nenhuma outra razão 

para recusar esta afirmação. 

A literatura registra uma variedade de métodos AMD que atendem a 

diferentes classificações, aplicados em diversas áreas do conhecimento. Entretanto, 

tendo em vista a utilização do método AHP com a combinação da mensuração 
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relativa e absoluta como proposta do presente trabalho será feita uma breve 

abordagem sobre este método na seção seguinte. 

 

 

2.1.1.5 Método AHP clássico: mensuração relativa 

 

 

Como visto anteriormente, método AHP pertence à escola americana. Este 

método foi criado por Thomas L. Saaty na década de 1970. 

O método consiste na criação de um modelo que reflete o funcionamento da 

mente humana na avaliação das alternativas diante um problema de decisão 

complexo. Além disso, o método permite lidar com problemas que envolvem tantos 

valores tangíveis como intangíveis, graças à sua capacidade de criar medidas para 

as variáveis qualitativas, com base em julgamentos subjetivos emitidos pelos 

decisores (SAATY, 1991).  

De acordo com Paoli e Moraes (2011), o método AHP permite medir o 

impacto dos diferentes critérios, considerados no problema decisório, em relação ao 

objetivo geral. O referido método é tido como um dos mais utilizados na avaliação de 

objetivos e critérios múltiplos, em problemas caracterizados pela complexidade e 

subjetividade (SHIMIZU, 2006). 

Conforme Costa e Moll (1999), o método AHP permite tratar problemas 

complexos de forma simples. Eles apresentam os três princípios do pensamento 

analítico nos quais o AHP se fundamenta: 

- Construção de Hierarquia: o problema de decisão é modelado utilizando 

uma estrutura hierárquica, no qual partindo do objetivo principal, se decompõe em 

vários objetivos formando um novo nível, podendo cada um destes ser decomposto 

em dois ou mais objetivos, e assim sucessivamente, tornando mais fácil o tratamento 

e a compreensão do problema. Cada elemento do último nível (elemento folha) é 

decomposto em alternativas, permitindo que estas sejam avaliadas à luz de cada 

objetivo folha.  

- Priorização – o AHP permite gerar a ordem de importância dos elementos 

considerados (critérios ou alternativas) para o alcance do objetivo principal a partir 

das preferências emitidas pelos decisores resultante da comparação pareada dos 

elementos de um mesmo nível hierárquico em relação ao foco objetivo imediato. 
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- Consistência Lógica – permite em verificar a coerência dos julgamentos 

emitidos pelos decisores durante a comparação dos critérios ou alternativas. 

 

 

2.1.1.5.1 Estruturação da hierarquia AHP 

 

 

O método AHP clássico estrutura hierarquicamente o problema basicamente 

em três níveis. O primeiro nível representa o objetivo a alcançar pela decisão, o 

segundo, os critérios que contribuem para o objetivo e o terceiro nível as alternativas 

a serem avaliadas por cada critério (SAATY; VARGAS, 2012).  A figura 1 ilustra a 

hierarquia básica do AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saaty (1991) menciona que a tomada de decisão envolve a avaliação de 

alternativas que satisfaçam a um conjunto de objetivos almejados, 

consequentemente, o problema implica em escolher as alternativas que melhor 

contribuem para satisfação de tais objetivos. Neste caso, o AHP permite mensurar a 

contribuição de cada alternativa em relação aos subobjetivos e a contribuição destes 

em relação ao objetivo principal. 

Para o referido autor não existe um procedimento padrão para definição de 

critérios e objetivos. Como fonte de ideias pode-se fazer um estudo com base na 

literatura, como também, troca de ideias com outras pessoas do trabalho através de 

Objetivo 

Principal 

Critério 2 Critério 1 Critério 3 ... Critério n 

Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa n ... 

Figura 1 – Estrutura hierárquica básica do AHP 

Fonte: Adaptado de Saaty, 1991 
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brainstorm. Tais recursos permitem identificar os conceitos importantes relacionados 

ao problema tendo sempre em mente qual o objetivo principal que se deseja 

alcançar e mantendo um relacionamento de subordinação entre os novos objetivos e 

objetivo(s) já definido(s). 

De acordo com Saaty (1999) o AHP, exceto o primeiro nível, que representa o 

critério foco, os demais níveis podem conter vários elementos, geralmente entre 

cinco a nove. Para ele, não existe limite quanto à quantidade de níveis na hierarquia.  

Entretanto, segundo Gomes, Araya e Carignano (2004), alguns métodos do 

AMD aplicáveis em problemas discretos e que se baseiam na comparação de 

alternativas sugerem o limite de sete critérios. Este limite decorre do fato que 

estudos na área de psicometria revelaram a limitação do cérebro humano ao 

processar comparações simultâneas envolvendo mais de sete elementos. Esses 

autores sugerem também um número reduzido de níveis, pois a árvore 

demasiadamente grande dificulta uma análise significativa. O psicólogo Miller (1956) 

aponta em seus estudos que o ser humano é capaz de realizar comparações com 

acurácia em problemas que envolvem no máximo até sete elementos.  

Observando as sugestões apresentadas pelos autores o presente trabalho 

propõe estruturar os critérios considerados no problema no método AHP em três 

níveis e com, no máximo, sete critérios em cada nível, visando calcular a 

mensuração relativa de cada critério para o alcance do objetivo principal. 

 

 

2.1.1.5.2 Julgamento dos decisores 

 

 

De acordo com Saaty (1991), o julgamento do decisor ou grupo de decisores 

consiste em determinar a preferência ou a importância dada por este, entre dois 

elementos posicionados no mesmo nível da hierarquia AHP em relação ao objetivo 

imediatamente superior. Isto é feito através da comparação pareada dos elementos, 

utilizando-se uma  matriz quadrada. 

De acordo com referido autor, para cada nó foco da hierarquia é construída 

uma matriz quadrada, cuja ordem da matriz é dada pela quantidade (n) de 

elementos imediatamente subordinados ao nó. Tais elementos subordinados 

representam as linhas e colunas da matriz, dispostos os elementos na mesma 
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ordem de 1 a n, respectivamente. Cada posição linha e coluna da matriz representa 

o resultado da comparação entre o elemento da respectiva linha e o elemento da 

respectiva coluna. A figura 2 mostra, genericamente, a matriz de julgamento das n 

alternativas (a1, a2,...,an) em relação ao critério C1, onde  xij, representa as entradas 

de julgamento variando i e j, de 1 a n. 

 

C1 a1 a2 ... na 

a1  x11 x12 ... x1n 

a2  x21 x22 ... x2n 

... ... ... ... ... 

an xn1 xn2 ... xnn 

 

 

 

Na comparação devem-se fazer as seguintes perguntas: 

- Qual dentre os dois elementos é o mais importante em relação ao critério 

foco? E, o quanto ele é mais importante que o outro? 

 

A matriz de comparação gera relações recíprocas, conforme representado na 

figura 3. Assim, para cada julgamento xij será registrado um valor α, cujo valor 

obedece à escala de Saaty (1991), e na posição de julgamento recíproco xji  o valor 

1/α. Por exemplo, ao atribuir o valor 7 ao julgamento xij, significa que o elemento i é 

sete vezes importante que o elemento j. Logo, conclui-se que o elemento j tem um 

sétimo de importância do elemento i, sendo atribuído  o valor 1/7 ao elemento xji, 

isto é, xji=1/xij. 

O julgamento deve ser baseado na escala de Saaty (1991), conforme o 

quadro 1, buscando-se primeiro o julgamento conceitual e, em seguida, a conversão 

para a escala numérica para registrá-lo na matriz, como também, o julgamento 

recíproco associado. 

 

 

 

 

 

 

C1 a1 a2 ... na 

a1 1 x12 ... x1n 

a2 1/x12 1 ... x2n 

... ... ... ... ... 

an 1/x1n 1/x2n  1 

Figura 3 – Representação da 
reciprocidade dos julgamentos 
Fonte: Adaptado de Saaty, 1991 

Figura 2 – Matriz para a entrada de 
julgamentos do decisor 
Fonte: Adaptado de Saaty, 1991 
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Considerando as posições de elementos de linha e coluna, i e j 

respectivamente, variando de 1 a n, temos que os elementos xij obedecem as 

seguintes regras, representadas na figura 3: 

Regra1: Se xij = α, então xji = 1/α, α≠0, onde α é o valor numérico do 

julgamento baseado na escala de Saaty (1991). Logo, temos xji = 1/xij. 

Regra2: Se ai é julgado de igual importância relativa a aj, então xij = 1 e xji = 

1; e em particular, xij =1, i=j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a figura 3, apresentada anteriormente, as posições abaixo da 

diagonal recebem o valor inverso das posições recíprocas acima da diagonal. 

Portanto, basta realizar os julgamentos localizados acima da diagonal e atribuir seu 

inverso à posição recíproca. 

É necessária a realização de n (n-1) / 2 comparações pelo decisor, sendo n, o 

número de elementos comparados (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004). 

  

Intensidade de 
Importância  

 Explicação 

Escala 
numérica 

Escala 
Conceitual  

1 Igual 

Os dois elementos comparados 
contribuem igualmente para o 
objetivo. 

3 Moderada 
 O elemento comparado é 
ligeiramente importante ao outro. 

5 Forte 

A experiência e o julgamento favorece 
fortemente o elemento em relação ao 
outro. 

7 Muito Forte 

O elemento comparado é muito mais 
forte em relação ao outro e tal 
importância pode ser observada na 
prática. 

9 Absoluta 

O elemento comparado possui o mais 
alto nível de evidência possível a seu 
favor.  

2,4,6,8 

Valores intermediários entre dois julgamentos,  
utilizados quando o decisor sentir dificuldade ao 
escolher entre dois graus de importância 
adjacentes. 

Quadro 1 – Escala de importância utilizada no julgamento do AHP 
Fonte: Adaptado de Saaty, 1991. 
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Considerando que a matriz quadrada esteja previamente definida, para cada 

julgamento (xij) adota-se o seguinte procedimento: 

1. Atribui-se valor 1 às células, cujo elemento i (da linha) seja igual a j (da 

coluna), formando uma diagonal; 

2. Focaliza a primeira célula acima da diagonal 

3. Identifica qual o elemento mais importante, o elemento i ou elemento j, ou 

se ambos têm a mesma importância em relação ao objetivo imediato. 

Neste caso, se o elemento tem igual importância assume-se “preferência 

igual”, senão verifica-se o quanto, conceitualmente, o tal elemento é mais 

importante que o outro; 

4. Converte a escala conceitual no valor numérico; 

5. Caso o elemento julgado mais importante seja o elemento i, então atribui o  

valor numérico ao julgamento xij e seu inverso ao julgamento xji. Caso 

contrário, o elemento julgado mais importante é o elemento j, então atribui 

o inverso do valor numérico ao julgamento xij e o valor numérico ao 

julgamento xji; 

6. Repetir os passos de 2 a 5 para as demais posições não julgadas acima 

da diagonal; 

 

 

2.1.1.5.3 Cálculo das prioridades médias locais e globais 

 

 

Consiste em calcular a contribuição relativa de cada elemento da estrutura 

hierárquica em relação ao objetivo imediato e em relação ao objetivo principal. 

Primeiramente, é feito o cálculo das prioridades de cada elemento (nó) em relação 

ao seu elemento imediatamente superior, encontrando-se a prioridade média local 

do nó. Em seguida, calcula-se a prioridade global (em relação ao objetivo principal) 

do respectivo elemento multiplicando sua prioridade média local pelas prioridades 

médias locais dos nós hierarquicamente superiores (VARGAS, 2010). 

O cálculo das prioridades médias locais dos elementos, constantes na matriz 

de julgamento, pode ser realizado através do método exato ou aproximado. 

Informações sobre tais métodos podem ser obtidos em Saaty (1991). Neste trabalho, 

optou-se pela adoção do método aproximado devido a sua simplicidade de cálculos. 
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A seguir, serão detalhados os passos para o cálculo das prioridades médias locais 

com base no referido método: 

1. Calcula-se o somatório dos julgamentos registrados em cada coluna da 

matriz de julgamentos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Cria-se uma nova matriz normalizada, onde cada elemento é inicializado 

pelo elemento da matriz original dividido pelo total de sua respectiva 

coluna apresentado na figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

C1 a1 a2 ... an 

a1  x11 x12 ... x1n 

a2  x21 x22 ... x2n 

... ... ... ... ... 

an xn1 xn2 ... xnn 

total 
coluna j 
tj=1..n 

n 

∑xi1 
i=1

 

n 

∑xi2 
i=1

 

...  n 

∑xin 
i=1

 

C1 a1 a2 ... an 

a1 w11 w12 ... w1n 

a2 w21 w22 ... w2n 

... ... ... ... ... 

an wn1 wn2 ... wnn 

C1 a1 a2 ... an 

a1 x11/t1 x12/t2 ... x1n/tn 

a2 x21/t1 x22/t2 ... x2n/tn 

... ... ... ... ... 

an xn1/t1 xn2/t2 ... xnn/tn 

Figura 5 – Normalização da matriz de Julgamento 
Fonte: Adaptado de Vargas, 2010 

Figura 4 – Somatório das colunas da 
matriz de julgamento 
Fonte: Adaptado de Vargas, 2010 
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2. Calcula-se a prioridade através da média aritmética dos elementos de 

cada linha da matriz normalizada, conforme a seguinte equação: 

 

 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. O resultado obtido em cada linha corresponde ao total percentual relativo 

de prioridades, ou preferências em relação ao foco objetivo imediato. Ou 

seja, P1, P2 e Pn, na figura 6, correspondem às contribuições relativas 

percentuais das alternativas a1, a2, e an, respectivamente para o 

atendimento ao objetivo ou critério representado por C1. O vetor de 

prioridades resultante é chamado autovetor da matriz, cujo somatório de 

seus elementos é igual a 1. 

 

 

2.1.1.5.4 Verificação da consistência do julgamento 

 

 

Os processos decisórios que apresentam subjetividade e juízo de valor estão 

comumente sujeitos a problemas de imprecisão e inconsistência na avaliação das 

preferências dos agentes de decisão em relação às alternativas julgadas (HAIMES; 

CHANKONG, 1979). 

              n 

Pi=1..n  =  (∑wij) / n 
           j=1 

C1 a1 a2 ... Na 

a1 w11 w12 ... w1n 

a2 w21 w22 ... w2n 

... ... ... ... ... 

an wn1 Wn2 ... Wnn 

Prioridade 

P1 

P2 

... 

Pn 

Figura 6 – Cálculo das prioridades 
Fonte: Adaptado de Vargas, 2010 
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Saaty (1991) também admite que o ser humano, por natureza, pode 

apresentar inconsistências durante a emissão do julgamento. Por exemplo, dados os 

elementos A, B e C, se o decisor demonstrar preferência de A sobre B, e B sobre C, 

seria inconsistente ele julgar que C é preferível a A. Entretanto, este fato pode 

acontecer. E então, Saaty propõe uma tolerância de 10% de inconsistência, acima 

deste valor o julgamento deve ser refeito. 

Tal autor verificou que uma matriz de julgamento recíproca e positiva A = (aij), 

onde aij = 1/aji, considerando a situação na qual seus valores representam os 

julgamentos perfeitos do decisor, produz uma matriz consistente, onde aik=aij . ajk, 

para qualquer i, j, k. Neste caso, havendo consistência, verificou-se, de acordo com 

a teoria matricial, que a ocorrência de tal situação satisfaz a equação seguinte, cuja 

ilustração é mostrada na figura 7. 

 

Aw = nw     

Onde: 

- w é um autovetor de A, que corresponde ao vetor de prioridades; 

- n é o maior autovalor de A, cujo valor corresponde ao número de ordem da 

matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

aij=wi/wj  e  aji = 1/aij = wj/wi 

 

wi e wj, representam os valores dos julgamentos associados aos elementos 

da linha i e coluna j, respectivamente. 

 

 a1 a2 ... an 

a1 w1/w1 w1/w2 ... w1/wn 

a2 w2/w1 w2/w2 ... w2/wn 

... ... ... ... ... 

an wn/w1 wn/w2 ... wn/wn 

w1 

w2 

... 

wn 

w1 

w2 

... 

wn 

=      n 

Figura 7 – Representação do produto da matriz de julgamento pelo seu autovetor 
Fonte: Saaty, 1990 
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Entretanto, o autor alerta que na prática, pode haver inconsistências nos 

valores subjetivos emitidos pelo decisor, gerando uma matriz inconsistente. Saaty 

(1991) verificou que pequenas variações em aij refletem em pequenas variações no 

autovalor. O desvio do autovalor em relação à ordem da matriz serve de indicador 

para determinar a proximidade da consistência. O autor propõe uma  tolerância 

limitada a 10% para a inconsistência. Vargas (2010), baseando-se na proposta de 

Saaty, descreve os passos de forma resumida para verificar a consistência do 

julgamento: 

- Primeiramente, se calcula o maior autovalor da matriz de julgamento (𝛌Max) 

através do somatório do produto de cada elemento na posição j do vetor de 

prioridade pelo total da coluna j da matriz original de julgamentos. O cálculo do 

autovalor é representado pela seguinte fórmula, considerando as matrizes 

apresentadas nas figuras 4 (matriz original de julgamento) e 6 (vetor de prioridades) 

e n, o número de elementos comparados na matriz, ou seja, a ordem da matriz: 

 

               (1) 

 

Onde, TJ é o somatório dos julgamentos no critério j e Pj é a proridade 

calculado para o critério j. 

 

- Calcula-se o índice de consistência, Consistency Index (CI): 

 

 

                                  (2) 

 

 

- Calcula-se a razão de consistência, Consistency Ratio (CR):  

 

 

                                   (3) 

 

  

Conforme Saaty (1991), o índice randômico, Random Index (RI), é o índice de 

consistência de uma matriz recíproca gerada, randomicamente, pelo laboratório Oak 

                n 

𝛌Max = ∑Tj x Pj 
          j=1 

                𝛌Max  - n 
CI =  ____________ 

                    n  -  1 

              CI 
CR =  ______ 

                RI 
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Ridge. O quadro 2 mostra a tabela RI contendo os índices randômicos calculados 

pelo laboratório Oak Ridge para matrizes recíprocas quadradas de ordem n.  

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

 

 

De acordo com Saaty (1991), caso o CR calculado seja inferior ou igual a 

0,10, a matriz de julgamento é considerada consistente. Caso contrário, a matriz é 

considerada inconsistente e o julgamento deve ser refeito.  

 

 

2.1.1.5.5 Cálculo das prioridades das alternativas 

 

 

De acordo com Saaty (1991) e tomando como base a estrutura do AHP 

apresentada anteriormente na figura 1, as prioridades globais calculadas para cada 

critério correspondem à importância de cada critério em relação ao objetivo principal. 

Entretanto, no nível das alternativas, a prioridade encontrada ao se multiplicar a 

prioridade local da alternativa em relação a um determinado foco pela prioridade 

global deste, reflete o impacto da alternativa no objetivo principal, relativo a um único 

critério. Sendo necessário, calcular o somatório dos seus impactos obtidos em cada 

critério. Portanto, a prioridade global das alternativas é igual ao somatório das 

prioridades globais das alternativas calculadas em cada critério. Esta prioridade 

determinará a contribuição da alternativa para o objetivo principal. 

 

 

2.1.1.5.6 Problema de inversão no AHP 

 

 

Segundo Gomes, Araya e Carignano (2004), o AHP tradicional é questionado 

devido ao seu problema de inversão de ordem, isto é, a posição relativa das 

alternativas sofre alterações quando novas alternativas são introduzidas ou quando 

alternativas são excluídas. Entretanto, SAATY (1987) diz que este problema pode 

Quadro 2 – Tabela de índices de consistência aleatória 
Fonte: Saaty, 1991 
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ser solucionado aplicando a mensuração absoluta para as alternativas. Com isto, 

mesmo que haja inserções ou remoções de alternativas, não afetará as posições 

das alternativas já ponderadas. 

O atual trabalho aplicará a mensuração absoluta para avaliar as alternativas 

em cada critério. Portanto, não incorrerá no problema de inversão de ordem. 

 

 

2.1.1.6 AHP mensuração absoluta 

 

 

Segundo Saaty (1990), a mensuração absoluta é aplicada quando se 

pretende mensurar os elementos em cada critério com base numa escala conceitual. 

Primeiramente, deve-se estabelecer a escala conceitual, como por exemplo, 

excelente, muito bom, bom, médio, regular e péssimo. Após definir a escala nominal 

a ser considerada em cada critério, deve-se fazer uma comparação pareada das 

escalas em relação a cada critério a fim de obter o peso de cada elemento da escala 

relativo ao critério através do cálculo das prioridades. Ao montar a matriz de 

julgamento, os elementos da escala devem ser organizados do melhor ao pior 

dispondo-os nas colunas da direita para esquerda, e nas linhas de cima para baixo, 

respectivamente. 

Conforme sugerido anteriormente, na aplicação de métodos AMD de 

comparação pareada procura-se utilizar o limite de sete elementos a fim de melhorar 

consistência nos julgamentos. À medida que se aumenta a quantidade de 

elementos, a capacidade mental para processar comparações diminui. 

A mensuração absoluta é indicada quando o número de alternativas a serem 

consideradas é muito grande, tornando a comparação pareada das alternativas em 

cada critério inviável (SAATY, 2005). Neste caso, a comparação absoluta pode ser 

utilizada para mensurar as alternativas em cada critério. O valor global da alternativa 

é obtido através do somatório do produto do peso global de cada critério (obtido pela 

mensuração relativa) pela avaliação da alternativa dada pela mensuração absoluta 

no respectivo critério. Em Saaty (1990) é encontrado um exemplo da aplicação da 

mensuração absoluta utilizado para avaliação dos empregados. 
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Archer e Ghasemzadeh (1999), também, sugerem a combinação do método 

AHP com outro método, como o método programação linear inteira, para tratar o 

problema de grande número de alternativas. 

 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

 

A seguir, uma breve revisão sobre os conceitos básicos em gerenciamento de 

portfólio de projetos. Como também, mostra a importância, reconhecida pela 

literatura, da gestão de portfólio de projetos e o processo de seleção do portfólio 

como instrumentos facilitadores para o alinhamento dos projetos aos objetivos 

estratégicos organizacionais.  

  

 

2.2.1 Conceitos básicos sobre gerenciamento de portfólio de projetos 

 

 

Segundo Valeriano (2001), o projeto tem sua origem na antiguidade, onde 

predominava o gerenciamento empírico, onde os projetos eram dirigidos segundo o 

“sentimento” de seus dirigentes. A partir da década de 1940, o gerenciamento de 

projeto evolui para gerenciamento clássico ou tradicional. Nesse período, começam 

a existir os projetos estruturados e planejados, essencialmente técnicos, 

apresentando alta complexidade, alto custo e duração relativamente longa, 

influenciados pelos empreendimentos de engenharia, nas áreas de defesa, na 

aeronáutica e na espacial.  A partir da década de 1990, teve início o Moderno 

Gerenciamento de Projeto (MGP). A partir de então, as organizações passaram a 

adotar as práticas do MGP, que consistia numa expansão do gerenciamento 

tradicional, atendendo aos objetivos da própria organização e de todas as partes 

interessadas. O MGP passou a ser um instrumento utilizado para as organizações 

responderem de forma rápida e eficaz à velocidade de mudanças do ambiente, 

consequente do rápido ciclo de vida dos produtos, evolução tecnológica e 

competição do mercado. 
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O PMI (2008) define projeto como um esforço temporário capaz de criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Apesar de ser, por natureza, temporário, 

pode gerar impactos econômicos, sociais e ambientais duradouros. 

Segundo autores, De Carvalho, Lopes e Marzagão (2013), apesar do tema 

portfólio ter surgido na literatura na década de 1950, a gestão de portfólio de 

projetos é um tema bastante novo. A partir de 1997, passou a ter maior evidência, 

sendo que na literatura nacional, baseando-se  na base Scientific Electronic Library 

Online (SciELO),  demonstra que o conhecimento em PPM no Brasil é bem mais 

recente, a partir de 2003. 

O PMI (2008) conceitua o portfólio como uma coleção de projetos ou 

programas e outros trabalhos de modo a permitir um gerenciamento eficaz para o 

alcance dos objetivos estratégicos da organização. Tal portfólio é conduzido sob a 

responsabilidade de um patrocinador e/ou uma gestão da organização (ARCHER; 

GHASEMZADEH, 1999). 

Com base na definição do gerenciamento de projetos e do gerenciamento de 

portfólio descritas pelo PMI (2008), pode-se concluir que gerenciamento de projetos 

consiste na aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

necessárias ao desenvolvimento de um determinado projeto. Enquanto, que o 

gerenciamento de portfólio de projetos, tem como foco a análise e manutenção do 

portfólio. Neste último caso, busca-se a identificação, priorização, autorização de 

projetos a fim de melhor alocar os recursos, e garantir um portfólio consistente e 

alinhado às estratégias organizacionais. Segundo Amaral e Araújo (2009), a 

estratégia projeta a organização em cenário(s) futuro (s) e define as ações concretas 

para cumprimento dos objetivos organizacionais. 

Archer e Ghasemzadeh (1999) reconheceram a seleção de portfólio de 

projeto como uma atividade periódica. Consiste na escolha de projetos a partir de 

novas propostas ou decisão da continuidade de projetos já existentes, desde que 

satisfaça os objetivos da organização, sem exceder os limites dos recursos 

disponíveis ou violar outras restrições. 

Eles alegaram que os objetivos estratégicos devem ser previamente 

definidos. E apesar de haver uma variedade de métodos aplicáveis ao processo de 

seleção, cada organização deve adotar aquele que seja mais confortável. Também, 

deve-se buscar o método mais adequado à cultura da organização e que melhor 
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possa representar os atributos de projetos que organização julgue serem os mais 

importantes na avaliação dos projetos. 

 

 

2.2.2 Alinhamento estratégico de projetos  

 

 

A partir do final da década de 1990, houve uma mudança na gestão de 

projetos que passa a se preocupar não apenas com o projeto em si, mas com o 

alinhamento dos projetos com os objetivos da organização dando importância à 

gestão de portfólio (CASTRO; CARVALHO, 2010). Tal autor propôs um modelo de 

sete fases para comparar os diferentes modelos de PPM que surgiram a partir da 

década de 1990, dentre as fases contemplam o alinhamento dos projetos às 

estratégias, avaliação individual dos projetos e a seleção e priorização destes. 

Sendo assim, o plano estratégico organizacional é tido como um fator 

importante nas tomadas de decisões que envolvem seleção de projetos (PMI, 2004). 

Bond, Carlson e Keeney (2008) também, consideram os objetivos como importantes 

direcionadores para a tomada de decisão. 

O estudo realizado por Mayrink, Macedo-Soares e Cavalieri (2009) constatou 

que vários autores relacionam o gerenciamento de projetos à estratégia, geralmente, 

através da seleção estratégica de projetos para compor o portfólio da empresa. Para 

a seleção de projetos pode-se fazer uso de um método eficaz que favorece a melhor 

utilização de recursos e projetos mais direcionados a missões e objetivos 

organizacionais (CHENG; LI,  2005). 

Os autores Amaral e Araújo (2009) observaram que as organizações em 

busca de soluções flexíveis para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo e 

dinâmico encontram na gestão por projetos uma maneira de gerir seus negócios de 

forma mais rápida para alcançar a vantagem competitiva. Baseados em seus 

estudos relatam que o gerenciamento de projetos passa ser um fator chave para se 

alcançar a vantagem competitiva no século XXI e não uma mera substituição do 

modelo de gestão funcional tradicional para modelo de gestão orientado a projeto. 

Entretanto, os autores apontaram que grande número de projetos excede os limites 

de prazo e orçamento e não atinge seus objetivos. Eles relacionaram os seguintes 
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problemas das empresas na seleção de projetos apropriados para formação de seus 

portfólios: 

- seleção de projetos não vinculados às estratégias; 

- má qualidade do portfólio devido à falta de critérios para a seleção de 

projetos viáveis; 

- resistência para eliminar projetos, levando a organização a continuar a 

investir recursos escassos em projetos inviáveis; 

- escassez de recursos, falta de foco e capacidade de gestão, para equilibrar 

os recursos, tende a produzir um ambiente multitarefa, o que pode levar a cometer 

erros e não assimilar as importantes lições no desenvolvimento do projeto; 

- seleção de projetos simples e de curto prazo, o que reduz o potencial da 

empresa para prosperar e alcançar vantagens competitivas; 

- excesso de informações e falta de qualidade das informações, o que dificulta 

a tomada decisão precisa; 

- ocorrências de tomadas de decisões que podem não refletir o futuro sucesso 

da organização, mas que podem ser influenciadas pelo poder da gestão do topo; 

 

Considerando que geralmente o número de projetos existentes na 

organização excede a sua capacidade física e financeira de implementá-los, a 

atividade de seleção de portfólio tem um papel importante na avaliação do projeto e 

seu alinhamento com a objetivos organizacional (ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

Estes autores descrevem o processo de seleção de portfólio em três fases: - 

considerações estratégicas; - avaliação individual dos projetos; - seleção do 

portfólio. A fase de considerações estratégicas é importante na determinação do 

objetivo a ser alcançado pelo portfólio de projetos. A fase de avaliação de projetos 

consiste em mensurar os benefícios gerados por cada projeto em um ou mais 

objetivos da carteira. A fase de seleção cuida da comparação dos projetos levando 

em conta a avaliação dos projetos em diferentes critérios de forma que os melhores 

projetos sejam classificados nas melhores posições permitindo sua escolha 

condicionada à disponibilidade de recursos. 

Segundo Cooke-Davies (2002), as organizações enfrentam dificuldades em 

desenvolver práticas de gerenciamento de portfólio e programas que permitam 

adequar os projetos às estratégias e objetivos dos negócios. Em resposta, Amaral e 

Araújo (2009) apontam que na literatura diversos autores consideram a importância 
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da vinculação dos projetos e seu gerenciamento à estratégia e que, há diferentes 

modelos propostos que descrevem como isto pode ser feito. Segundo eles, a 

seleção de portfólio de projetos envolve cinco fases: 

- consideração estratégica, servindo de base para orientação da seleção de 

projetos, com melhor alinhamento estratégico; 

- avaliação do projeto, que compreende a mensurar o projeto levando em 

conta sua contribuição para  o objetivo estratégico; 

- seleção de carteira, que compreende a comparação dos projetos que 

concorrem entre si, visando à classificação nas posições superiores para atingir a 

entrada para o portfólio; 

- atribuição de recursos organizacionais aos projetos; 

- acompanhamento e controle; 

 

Segundo autores, o período de avaliação deve ser determinado na ocasião da 

seleção de novos projetos, ou na necessidade de alterações e ajustes no portfólio, 

provocados por mudanças no contexto organizacional, interno e externo. Eles 

mencionam que as áreas: Estratégia Organizacional; Gestão de Portfólio de 

Projetos; Aprendizagem Organizacional; Sistema de Suporte à Decisão e 

maturidade de projeto, podem refletir positivamente no melhor desempenho 

organizacional, na criação do desenvolvimento de vantagem competitiva sustentável 

e no aumento da maturidade da estrutura organizacional. 

Apesar deste trabalho se restringir ao processo de seleção de novos projetos 

para o portfólio de pesquisa, a gestão deve verificar o alinhamento dos projetos já 

em andamento visando manutenção do portfólio (MORAES; LAURINDO, 2003). 

O importante é que se busque uma visão ampla para seleção e gestão de 

projetos a fim de alcançar um portfólio de valor, alinhado com as estratégias 

organizacionais e que satisfaça as partes interessadas, considerando a limitação de 

recursos da organização (CHIANG; NUNEZ, 2013).  

Ainda, Koh e Crawford (2012) mencionam que a comunidade de 

gerenciamento de projetos reconhece a gestão de portfólio como instrumento de 

coordenação dos componentes do portfólio para atingir os objetivos específicos da 

organização. 

A literatura sobre gestão de portfólio menciona os principais objetivos a serem 

alcançados por um portfólio são: maximização do retorno financeiro, vinculação com 
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as estratégias organizacionais e balanceamento dos projetos levando em conta a 

capacidade da organização (MESKENDAHL, 2010). 

Tais mudanças na gestão do setor privado começaram a refletir na 

administração pública a partir da década de 1980 e em todo o mundo. Quando se 

percebeu que o modelo burocrático existente tornou-se ineficiente para atender 

rapidamente e de forma flexível às exigências da sociedade, que passou a ser cada 

vez mais, complexa, dinâmica e diversificada. Desde então, a administração pública 

passa a adotar novas ferramentas de gestão, oriundas da iniciativa privada 

buscando a eficiência, eficácia e competitividade a fim de oferecer melhores 

resultados para a sociedade (SECCHI, 2009). Como exemplo a ser citado, tem-se a 

iniciativa recente da administração pública brasileira referente ao lançamento em 

agosto de 2013 da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos do 

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 

também referenciado como MGPP-SISP, tomando como base o PMBOK, segunda 

edição. Tais documentos mencionam que o gerenciamento de portfólio de projetos 

permite garantir a análise dos projetos e programas visando à priorização na 

alocação de recursos, como também, obter uma administração do portfólio 

consistente e alinhada às estratégias organizacionais, permitindo a exclusão 

daqueles componentes que menos contribuem para os objetivos estratégicos. Sendo 

assim, este trabalho busca garantir a seleção dos projetos de pesquisa que mais se 

adequam aos objetivos da instituição. Tal seleção deve ser realizada através da 

avaliação da contribuição dos projetos individuais em relação aos critérios 

estabelecidos com base nos objetivos traçados pela instituição utilizando-se método 

multicritério de apoio à decisão, comumente utilizados pelo setor privado. 

Meskendahl (2010) em seu trabalho aponta que a literatura tem dado 

bastante importância ao gerenciamento de portfólio de projeto na avaliação, 

priorização e seleção de projetos alinhados à estratégia, sendo a priorização de 

“projetos certos” um fator chave de sucesso para organização. A adequação 

estratégica do portfólio de projetos representa o quanto os projetos refletem a 

estratégia dos negócios. 

De acordo com De Carvalho, Lopes e Marzagão (2013), as organizações são, 

cada vez mais, cobradas por melhores resultados e com recursos cada vez mais 

escassos. Este fato faz com que as organizações se preocupem com a seleção e 

investimento de projetos que realmente possam lhes gerar vantagem competitiva. 
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Martinsuo (2013) questiona o fato de que o processo de seleção e gestão de 

portfólio de projetos serem tratados de uma forma racional, omitindo alguns os 

problemas evidenciados na prática, tais como: - a falta de conhecimento dos 

gestores das estratégias da organização; - existência de projetos que não concorrem 

financeiramente pelos mesmos recursos; - presença de projetos, como de inovação, 

que não necessariamente, atendem às estratégias de negócio. 

Segundo Kerzner (2009), tanto a organização que possui a gestão orientada 

por projeto como aquela que não faz uso deste tipo de gestão, pode selecionar seus 

projetos levando em conta os fatores como adequação estratégica, rentabilidade, 

cliente e benefícios corporativos. Ainda, na definição dos objetivos dos projetos 

selecionados devem ser consideradas as capacidades técnicas e do negócio. O 

presente trabalho propõe um modelo de seleção em duas etapas, a primeira, se 

busca selecionar os projetos que mais atendem aos objetivos estratégicos da 

instituição, servindo de entrada para a segunda etapa, onde os projetos são 

avaliados segundo os critérios estabelecidos para o atendimento dos requisitos 

técnicos da pesquisa científica. 

Dada a importância da eficácia do portfólio de projetos de pesquisa para a 

instituição, este trabalho visa auxiliar na seleção das propostas de pesquisa, a fim de 

garantir a convergência dos projetos oriundos das idealizações dos proponentes aos 

objetivos da instituição, e especificamente, aos objetivos traçados pelo programa de 

pesquisa. 

 

 

2.3 APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

NA SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

 

Na literatura observa-se que vários métodos AMD têm sido aplicados na 

seleção de projetos. Como por exemplo, San Cristóbal (2012) preocupado em 

selecionar a melhor empreiteira para um projeto de construção de estrada numa 

cidade do norte da Espanha, aplicou a combinação dos métodos Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Vlsekriterijumska 

Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) e AHP para obter a melhor alternativa. 

A utilização do AHP permitiu incorporar os critérios qualitativos e determinar a 
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importância dos critérios com base nos preferências emitidas pelos decisores. O 

método VIKOR foi utilizado para determinar uma solução de compromisso, mais 

próxima da solução ideal. O TOPSIS serviu para gerar o ranking das alternativas em 

ordem descendente baseado nos cálculos das proximidades das alternativas em 

relação à solução ideal. 

Os autores, Shang, Tjader e Ding (2004), e ainda, Cheng e Li (2005) 

adotaram o ANP, levando em conta as interdependências existentes no modelo de 

decisão. Os primeiros autores aplicaram o tal método na avaliação dos projetos de 

transportes numa cidade da China. Já, os últimos autores o utilizaram para 

ordenação e seleção de projetos de construção. Também, Ivanovic et al. (2013) 

apresentaram um modelo para a seleção de projetos de transporte com base no 

ANP para tratar as interações e correlações existentes entre os elementos de 

decisão.  

Com o objetivo de avaliar os projetos de TI (Tecnologia da Informação), 

Thomaidis, Nikitakos e Dounias (2006) adotaram o método fuzzy para lidar com a 

indefinição do julgamento na avaliação. Também, Nazari-Shirkouhi et al. (2011), 

para auxiliar os gerentes de TI na seleção de um sistema de informação apropriado, 

adotaram o método fuzzy juntamente com o AHP. O AHP foi utilizado na 

mensuração e priorização e o fuzzy na redução das ambiguidades e incertezas. 

Hatush e Skitmore (1998) descrevem a aplicação da Teoria Utilidade 

Multicritério, pertencente à escola americana, na seleção e avaliação de 

empreiteiras através de um estudo de caso hipotético com base no modelo aditivo 

para avaliar as alternativas. Segundo autores, este método se adequa a problemas 

caracterizados por variáveis quantitativas e qualitativas e situações de risco. 

Servindo-se de um exemplo do contexto bancário, Khorramshahgol, Azani e 

Gousty (1988) propõem uma metodologia para auxiliar o decisor na identificação dos 

objetivos, suas prioridades, e identificação dos projetos alternativos para alcançar os 

objetivos e alocação de recursos entre os projetos. Para isto, se basearam na 

combinação do método Delphi, AHP e Goal Programming (GP). O GP é um dos 

métodos da programação linear capaz de incorporar múltiplos objetivos conflitantes 

e permitir o alcance de uma solução ideal. É um dos métodos da programação 

matemática, apropriada a problemas de minimização ou maximização, que 

envolvem variáveis quantitativas, como lucro e custos. Os autores apontaram como 

desvantagens do GP a necessidade de definir os objetivos previamente e a 
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incapacidade do método em fornecer de forma sistemática as prioridades e trade-

offs entre os objetivos. Para suprir estas necessidades, eles fizeram uso também 

dos métodos Delphi e AHP. O Delphi foi utilizado para identificar os objetivos e as 

alternativas de soluções. O AHP para gerar os pesos dos objetivos. O GP gera uma 

solução ideal, um melhor padrão para avaliar projetos e alocar recursos entre eles, 

através do uso de uma função resultante baseada na minimização dos desvios dos 

objetivos em relação ao objetivo alvo, considerando que nem todos os objetivos 

podem ser atendidos simultaneamente. 

Al-Shemmeri, Al-Kloub e Pearman (1997) propõem um modelo para ajudar na 

escolha de um método AMD. Tal modelo é aplicado num estudo de caso real no 

qual, o método PROMETHEE é escolhido como o mais adequado para o problema 

de ordenação dos projetos de recursos hídricos na Jordânia. Ele apresenta um 

modelo comparativo entre os métodos ajudando o analista na escolha do método 

que melhor se ajusta ao seu modelo de decisão. Permite ao analista ver em que 

aspectos um determinado método se aplica melhor que o outro, considerando o 

problema de decisão em questão. Os autores adotaram como critérios na seleção de 

métodos AMD, a facilidade de uso, a facilidade de interpretação dos parâmetros 

existentes no método pelo decisor e a estabilidade do resultado. O modelo proposto 

por esses autores lista todas as características dos métodos AMD, utilizadas como 

base para fazer a filtragem dos métodos que se adequam ao problema de decisão. 

Os autores acreditam que a experiência com o método particular ajuda na avaliação 

nos critérios observados. 

Outro método pertencente à mesma família foi aplicado por Araújo e Almeida 

(2009), o PROMETHEE II, a fim de selecionarem os investimentos em petróleo e gás 

através da ordenação das alternativas. Entretanto, tal método não faz uma 

abordagem compensatória. 

Almeida e Costa (2002) apresentaram um modelo para priorizar os sistemas 

de informação considerando os fatores estratégicos e operacionais com base no 

método PROMETHEE. Este método requer, durante a estruturação do problema de 

priorização, que o decisor forneça os parâmetros de peso, os limites de indiferença e 

preferência. 

Dentre os métodos aplicados na seleção, também se encontra Análise 

Envoltória de Dados (AED) com programação linear. A combinação de tais métodos 

objetivou obter, a partir de um número de propostas de projetos, um subconjunto de 
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projetos a serem realizados, priorizados com base na melhor utilização dos recursos 

(COOK; GREEN, 2000). 

Costa e Moll (1999), a fim de selecionar variedades de cana-de-açúcar para o 

plantio com base na priorização das alternativas, aplicaram o AHP. O problema 

envolveu um número finito e pequeno de alternativas.  

Barin et al. (2010) com objetivo de selecionar sistemas de energia renováveis 

com base na priorização das alternativas aplicaram os métodos AHP e lógica fuzzy, 

separadamente, visando a validação através da comparação dos resultados. O 

contexto do problema, também, envolveu um número pequeno de alternativas. 

No trabalho apresentado por Lima, Oliveira e Alencar (2013) foi proposto um 

modelo para auxiliar os gerentes das empresas brasileiras de saneamento e 

tratamento de águas no problema de priorização de seus projetos. Foi aplicado o 

método PROMETHEE I considerando a racionalidade não compensatória do 

decisor, a necessidade de priorizar as alternativas e a existência de 

incomparabilidades entre elas. O resultado da aplicação de tal método foi satisfatório 

atendendo a realidade da empresa. 

Também, os autores Lopez e Almeida (2013) adotaram o método da mesma 

família, PROMETHEE V, resultante da combinação do PROMETHEE II, aplicado na 

ordenação das alternativas, com a programação linear inteira, utilizado para 

incorporar as restrições ao modelo. A escolha do método, também, foi justificada 

com racionalidade não compensatória do decisor, adotando-se um método de 

sobreclassificação. Os métodos serviram de base para a construção de um modelo 

para seleção de projetos para uma empresa brasileira do setor elétrico, cuja 

aplicação do modelo atendeu aos objetivos estabelecidos. 

Os autores Gomes e Duarte Jr. (1992) falam da aplicação do AMD de uma 

forma genérica. Eles defendem a necessidade de avaliação de projetos com 

múltiplos critérios em problemas complexos. Segundo autores, a abordagem 

multicriterial tem como vantagem lidar com dados quantitativos e qualitativos, 

representar melhor a realidade do que os procedimentos decisórios unicriteriais e 

considerar os aspectos, simultaneamente, envolvidos no problema de decisão 

visando uma solução de compromisso final. Os autores sugerem que para problema 

de decisão que apresenta um número muito grande de alternativas pode-se utilizar 

um método que particione o conjunto de alternativas, de forma a selecionar as 

melhores, e em seguida, uma ordenação destas. Na opinião dos autores, a 
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utilização de valores numéricos exigidos pelos métodos desestimula a adoção de 

procedimentos multicriteriais pelos decisores. Entretanto, tais valores são 

necessários para estabelecer de forma racional, realista e transparente as 

comparações entre diferentes alternativas e critérios considerados no problema 

decisório a fim de alcançar uma priorização final dos projetos. 

Com objetivo de priorizar as atividades em projetos de construção à luz de 

múltiplos critérios, Mota e Almeida (2007) desenvolveram uma nova abordagem para 

determinar as relações de sobreclassificação com base no ELECTRE IV. Na nova 

abordagem ELECTRE IV-H considerou-se a dificuldade de se estabelecer a 

importância relativa dos critérios envolvidos no problema. O método foi aplicado no 

problema de construção de subestações elétricas obtendo um resultado satisfatório. 

Entretanto, o modelo proposto exige tempo e dedicação considerável na atualização 

das informações, carecendo de um sistema de apoio à decisão para facilitar sua 

aplicação. 

O artigo publicado por Saaty (1990) teve como objetivo fazer uma introdução 

ao método AHP. Seu trabalho fez uma abordagem de como estruturar o problema 

de decisão no AHP, como realizar os julgamentos e como verificar a consistência de 

tais julgamentos. Além disso, leva a discussão o cuidado que deve ser considerado 

no uso das escalas de medição e da importância de se utilizar a escala relativa para 

representar os aspectos subjetivos da decisão. A escala padrão existente, necessita 

de uma interpretação de acordo com o contexto para ser utilizada. Já a escala 

relativa de uma propriedade tem sua origem nas entidades ou objetos do próprio 

contexto, tornando-se mais adequada para expressar a compreensão subjetiva.  

O respectivo autor aponta dois tipos de mensurações que podem ser 

utilizadas com o AHP: mensuração relativa e absoluta. Tais mensurações têm sua 

origem no próprio contexto, resultante do grau importância emitido pelos decisores 

na comparação entre os objetos. 

O referido autor utiliza, como exemplo, o problema de escolha na compra de 

uma casa para apresentar a aplicação do AHP utilizando a mensuração relativa. E, 

para demonstrar o AHP com mensuração absoluta, utiliza o exemplo na avaliação 

dos empregados. Através do AHP é possível gerar a escala de medição relativa, a 

partir da comparação entre os objetos utilizando uma escala padrão, através da 

normalização. A organização hierárquica dos elementos do problema favorece a 

derivação de uma escala relativa através do julgamento e dados em uma escala 
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padrão, através da comparação pareada entre os elementos em relação ao 

elemento foco. Na mensuração absoluta, as alternativas são omitidas, na 

estruturação hierárquica do problema. Neste caso, apenas os critérios e subcritérios, 

caso existam, são organizados na estrutura hierárquica. Para cada nó mais inferior 

da estrutura (pode ser um critério ou subcritério) é definida a escala de valores 

nominais. É feito a comparação pareada entre os valores nominais em relação ao 

critério foco, a fim de gerar as prioridades para cada valor nominal. A seguir, cada 

alternativa é avaliada em cada critério, obedecendo à escala definida. Então, a 

prioridade da alternativa é igual ao somatório dos produtos do peso de cada critério 

(ou subcritério) pela prioridade do valor nominal atribuído no respectivo critério (ou 

subcritério). 

O trabalho apresentado por Padovani, Carvalho e Muscat (2010) teve como 

objetivos a seleção e priorização de projetos e a alocação de recursos para os 

projetos do portfólio. Os autores aplicaram a integração do método AHP com a 

programação inteira. A combinação dos métodos serviu para alinhar o portfólio de 

projetos aos objetivos estratégicos, priorizar os projetos de forma justificável e 

estruturada, e alocar recursos baseada em tais prioridades. Além disso, permitiu 

melhorar a troca de informações entre os tomadores de decisão, fazer simulações 

de cenários em tempo real, analisar seu impacto na carteira de projetos em 

execução. Os autores consideraram o modelo adotado eficiente para o tratamento 

de restrições auxiliando os gestores na tomada de decisão. Eles fazem menção à 

facilidade de estruturação do problema através do AHP. Além disso, o uso do 

método favoreceu a integração, compartilhamento de informações, o 

comprometimento e aprendizado à equipe. Os autores alertam que a eficácia do 

modelo depende do nível de conhecimento dos tomadores de decisão, da qualidade 

na definição dos dados que compõem a estrutura do modelo e das escalas de 

valores utilizadas. Os autores também alertam que o uso de tal método se torna 

inviável para o tratamento de um grande número de alternativas. 

O método ELECTRE TRI foi utilizado por Costa, Soares e Oliveira (2004) para 

a avaliação e seleção das transportadoras de materiais perigosos. O método 

permitiu tratar o problema através da categorização das alternativas. 
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A seguir, o quadro 3 mostra o resumo dos artigos citados que aplicam AMD 

na seleção de projetos: 

 

Título Método AMD utilizado Autor(es) Ano 

One approach for road 
transport project selection 

ANP (aplicado para tratar as 

interações e correlações existentes 
entre os elementos do modelo de 
decisão) 

IVANOVIĆ, I. et al. 2013 

Modelo de apoio à decisão 
para priorização de projetos 
em uma empresa de 
saneamento 

PROMETHEE I (aplicado na 

priorização dos projetos) 
LIMA, M. T. A. de; 
OLIVEIRA, E. C. B. de; 
ALENCAR, L. H.. 

2013 

Utilizando PROMETHEE V 
para seleção de portfólio de 
projetos de uma empresa de 
energia elétrica. 

PROMETHEE V = PROMETHEE II 
(ordenação dos projetos)   + 
programação linear inteira 

(utilizada para incorporar as 
restrições ao modelo de decisão). 

LOPEZ, H. M. L.; 
ALMEIDA, A. T. de. 

2013 

Contractor selection using 
multicriteria decision-making 
methods 

TOPSIS (determinar as alternativas 

mais próxima da solução ideal), 
VIKOR (gerar o ranking) ranking das 
alternativas e AHP (determinar os 

pesos dos critérios) 

SAN CRISTÓBAL,J. R. 2012 

Information systems 
outsourcing decisions under 
fuzzy group decision making 
approach 

AHP (mensurar e priorizar) e fuzzy 

(reduzir as ambiguidades e 
incertezas)  

NAZARI-SHIRKOUHI, S. et 
al. 

2011 

Seleção de fontes alternativas 
de geração distribuída 
utilizando uma análise 
multicriterial baseada no 
método AHP e na lógica fuzzy 

AHP e fuzzy (utilizados 

separadamente para priorizar as 
alternativas e validação dos 
resultados obtidos) 

BARIN, A. et al. 2010 

Seleção e alocação de 
recursos em portfólio de 
projetos: estudo de caso no 
setor químico. 

AHP (seleção dos projetos) e 
programação inteira (otimização do 

portfólio) 

PADOVANI, M.; 
CARVALHO, M. M. de; 
MUSCAT, A. R. N. 

2010 

Apoio à decisão na seleção de 
investimentos em petróleo e 
gás: uma aplicação utilizando 
o método PROMETHEE. 

PROMETHEE II (ordenar as 

alternativas) 
ARAÚJO,A. G. de; 
ALMEIDA, A.T. de 

2009 

Método multicritério ELECTRE 
IV-H para priorização de 
atividades em projetos. 

ELECTRE IV-H (priorizar as 

alternativas) 
MOTA, C. M. M.; 
ALMEIDA, A. T. de. 

2007 

The evaluation of information 
technology projects: A fuzzy 
multicriteria decision-making 
approach 

Fuzzy  multicriteria decision-
making (permite tratar a indefinição 

do julgamento na avaliação) 

THOMAIDIS,N. S.; 
NIKITAKOS,N.; 
DOUNIAS,G. D. 

2006 

Analytic network process 
applied to project selection 

ANP (utilizado para ordenar e 

selecionar os projetos) 
CHENG, E. W. L.; LI, H. 2005 

A unified framework for 
multicriteria evaluation of 
transportation projects 

ANP (tratar as interdependencias 

existentes no modelo visando a 
avaliação das alternativas) 

SHANG,J. S.; TJADER,Y.; 
DING,Y. 

2004 

Avaliação de transportadoras 
de materiais perigosos 
utilizando o método ELECTRE 
TRI. 

ELECTRE TRI (categorizar as 

alternativas) 
COSTA, H.G.; SOARES, A 
C.; OLIVEIRA, P.F. 

2004 

Modelo de decisão multicritério 
para priorização de sistemas 
de informação com base no 
método PROMETHEE 

PROMETHEE 

(priorizar as alternativas) 
ALMEIDA, A.T. de; 
COSTA, A. P. C. S. 

2002 

Project prioritization: A 
resource-constrained data 
envelopment analysis 
approach 

Combinação Análise Envoltória de 
Dados e a programação linear 
mista-binária (priorização dos 

projetos em função da melhor 

COOK,W. D.; GREEN,R. 
H. 

2000 
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utilização dos recursos). 

Emprego do método de 
análise hierárquica 
(AHP) na seleção de 
variedades para o plantio de 
cana-de-açúcar. 

AHP (priorizar as alternativas) COSTA,H.G.;  MOLL,R.N. 1999 

Contractor Selection Using 
Multicriteria Utility Theory: An 
Additive Model 

Teoria  da Utilidade Multicriterio 
(modelo aditivo) para avaliar as 
alternativas. 

HATUSH,Z.;  
SKITMORE,M. 

1998 

Integrated approach to project 
evaluation and selection 

Goal Programming para gerar a 
solução ideal. 
Delphi para identificação dos 

objetivos e alternativas. 
AHP (determinar os pesos dos 

objetivos) 

KHORRAMSHAHGOL,R.; 
AZANI,H.; GOUSTY,Y.. 

1988 

Model choice in multicriteria 
decision aid 

PROMETHEE (ordenação dos 

projetos) 
AL-SHEMMERI,T.; Al-
KLOUB,B.; PEARMAN,A. 

1997 

A avaliação de projetos com 
múltiplos critérios. 

Recomenda a adoção de métodos 
multicriteriais, de uma forma geral, 
para tratar problemas complexos de 
tomada de decisão. 

GOMES, L. F. A. M.; 
DUARTE JR, A. M.. 

1992 

How to make a decision: The 
analytic hierarchy process. 

AHP mensuração relativa e absoluta 

(ordenação dos projetos) 
SAATY, T.L. 1990 

 

 

 

2.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONSIDERADOS NA PESQUISA 

CIENTÍFICA 

 

 

A pesquisa científica é fundamental para crescimento econômico e 

desenvolvimento social. No Brasil, o governo é o maior responsável financeiro pelas 

atividades de pesquisa científica e tecnológica, cujas ações do governo são 

implementadas através das agências de fomento à pesquisa (FRANCISCO, 2002). 

As agências de fomento à pesquisa são instrumentos indispensáveis 

utilizados pelo governo, federal e estadual, para promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico do País. Como um dos principais órgãos do governo de 

fomento à pesquisa no Brasil, se destaca o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), órgão do governo vinculado ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Este órgão contribui para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, através da formação de recursos humanos e financiamento de projetos 

de pesquisa (OLIVEIRA FILHO et al., 2005). 

De acordo com informações obtidas no portal do CNPq (www.cnpq.br), são as 

seguintes ações de fomento à pesquisa, desempenhadas pelo CNPq: - concessão 

de bolsas para formação de recursos humanos em pesquisa científica e tecnológica 

Quadro 3 – Lista dos artigos citados que aplicam AMD na seleção de projetos 
Fonte: Autora 
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em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação 

profissional; - apoio financeiro a projetos, programas e redes de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D); - apoio financeiro à divulgação produção científica e 

tecnológica. Dentre as bolsas concedidas pelo CNPq, aqui se destacam: as bolsas 

de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI). Estas modalidades de bolsas são concedidas às 

instituições, sendo estas responsáveis pela seleção das propostas de projetos 

apresentadas pelos pesquisadores orientadores. Cujas propostas são realizadas 

mediante chamada pública, ocorridas anualmente. As bolsas são destinadas aos 

alunos indicados pelos orientadores, mediante a aprovação da proposta do projeto 

no qual estejam integrados. O PIBIC é voltado para alunos da graduação e tem 

como objetivos específicos, desenvolver e formar pessoas com capacidade de 

desenvolver atividades em pesquisa científica, assim como contribuir o tempo médio 

de titulação de mestres e doutores e promover a articulação entre a graduação e 

pós-graduação. O PIBITI contribui para os alunos do ensino técnico e superior a 

desenvolverem suas habilidades nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico e inovação. Estes programas e demais modalidades de bolsas 

concedidas pelo CNPq são reguladas pela norma RN-017/2006, cujo dispositivo 

contém as normas gerais e específicas para as várias modalidades de bolsas por 

quota no país. Entretanto a norma geral permite que a concessão de bolsas através 

de convênios com outras instituições apresente disposições diferentes, desde que, 

seja através de edital ou instrumento similar.  

Entretanto, o considerável aumento verificado nas atividades de pesquisa 

para alocação de recursos limitada, tem levado os órgãos de pesquisa, tanto 

públicos como privados, à necessidade de utilização de um sistema de avaliação. 

Tal sistema serve para justificar as escolhas dos gestores em relação aos 

investimentos na área de pesquisa, como também, assegurar à sociedade uma boa 

destinação dos recursos e transparências nas decisões tomadas (FRANCISCO, 

2002). Tal importância da avaliação da pesquisa é confirmada por outro autor, 

conforme: 

O ato de avaliar, julgar e escolher como bom ou ruim, importante ou 
irrelevante, correto ou incorreto é um comportamento ou ação 
extremamente comum e habitual na vida humana, sendo ainda mais 
relevante na atividade científica. [...] Cientistas, assim como organizações 
empresariais e instituições públicas, têm buscado a avaliação como meio 
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para assegurar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento constantes de suas 
áreas, atividades e negócios (FREITAS, 1998, p. 211). 

 

Segundo Ericone (1996), a avaliação da pesquisa requer a utilização de 

critérios, mas de forma cautelosa. A determinação de critérios deve levar em conta, 

o contexto de cada instituição, seus valores e cultura, assim como, a contribuição 

social e a relevância científica da pesquisa. 

O CNPq, através da norma RN-017/2006, dispõe, especificamente, relativo a 

bolsas PIBITI, que a alocação de tais bolsas deve utilizar critérios que assegurem 

aos bolsistas, orientadores dotados de reconhecida competência 

científica/tecnológica e capacidade de orientação, título de doutor ou perfil 

equivalente, e, experiência no desenvolvimento de protótipos, processos e produtos. 

Considera-se reconhecida competência científica/tecnológica, os Bolsistas de 

Produtividade em Pesquisa e em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 

Inovadora do CNPq. Quanto às normas específicas para a concessão de bolsas 

PIBIC apresenta como requisitos necessários ao pesquisador, reconhecida 

competência científica, recente produção científica, tecnológica ou artística-cultural, 

experiência do pesquisador com orientações em curso de pós-graduação, e, 

preferencialmente, pesquisador credenciado ao curso de pós-graduação, caso haja 

tal curso na instituição. Também se considera o nível de classificação do curso 

atribuído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Segundo a norma, os bolsistas de produtividade do CNPq, têm 

reconhecida competência científica. 

A autora Andrade (2010), também aponta que a atividade de pesquisa requer 

alguns requisitos básicos como a qualificação do pesquisador, os recursos 

humanos, materiais e financeiros. Na viabilidade da pesquisa considera outros 

fatores como prazos, disponibilidade bibliográfica, adequação ao nível intelectual do 

autor e estudos publicados sobre o mesmo tema. Além disso, mesmo que a 

pesquisa não seja caracterizada pela originalidade, deve apresentar um novo 

enfoque, esclarecer algum assunto. Deve possuir relevância social, atender algum 

interesse geral ou social. 

O trabalho de Freire (2011) aponta os critérios utilizados pelo CNPq, no 

fomento à pesquisa através da modalidade de bolsas PQ (Produtividade em 

Pesquisa). Segundo autor, tais bolsas são destinadas aos pesquisadores doutores, 
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cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa1 do CNPq, no Brasil, e que 

apresentam expressiva produtividade científica. Para concessão de bolsas e auxílio 

à pesquisa, os pesquisadores são avaliados quanto à sua produção científica, 

número de artigos científicos, de livros, de publicações em anais e de orientações 

(graduação e pós-graduação), e quanto à abrangência e ao impacto de sua 

produção nos indexadores nacionais e internacionais. 

Bertero, Caldas e Wood (1999), buscando melhorar a qualidade da produção 

científica em Administração, no Brasil, propuseram um modelo genérico de critérios 

de avaliação adaptável a diferentes contextos, cujos critérios são agrupados em 

quatro categorias. Alguns critérios foram contemplados em mais de uma categoria e 

organizados na seguinte forma: 

- Critérios de Concepção e Planejamento: 
- concepção (tema e abordagem) - envolve a escolha do tema, das    
questões de pesquisa e da abordagem; 
- pertinência (ao momento) - relaciona-se à adequação do tema à 
abordagem; 
- durabilidade - relaciona-se à perenidade do tema e do enfoque 
escolhidos; 
- advocativo (tem algo a propor) - relaciona-se principalmente às    
questões de pesquisa; 
- modelagem (conceitual / pesquisa) - relaciona-se ao planejamento 
da abordagem; 
- originalidade e inovação - relaciona-se à escolha do tema e da 
questão de pesquisa; 
- supresa (impacto) - relaciona-se à escolha do tema e da questão de 
pesquisa; 
- utilidade (prática) - relaciona-se a escolha do tema e da abordagem; 

 
- Critérios de Metodologia e Execução: 

- modelagem (conceitual / pesquisa) - relaciona-se ao planejamento 
do modelo conceitual e/ou da pesquisa; 
- rigor metodológico - relaciona-se a aplicação da metodologia; 
- eficácia na execução - envolve quão bem realizado é o trabalho; 
- atualização (nível de informação) -  envolve a fundamentação e a 
atualidade das referências; 
- qualidade da pesquisa - relaciona-se à realização da pesquisa 
teórica e/ou empírica; 

- Critérios de Contéudo e Resultados: 
- coerência (da argumentação) -  relaciona-se à estruturação 
consistente da argumentação; 
- originalidade e inovação - relaciona-se ao ineditismo do argumento, 
da teoria e das conclusões; 

 - surpresa (impacto) - relaciona-se a quão surpreendente é o 
trabalho e seus resultados; 
 - contribuição (para a ciência) - relaciona-se a quanto o trabalho 
acrescenta para a evolução do campo; 

________________ 

1
 Diretório de Grupo de Pesquisa (DGP) – base de dados disponibilizada pelo CNPq, que contém 

informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no País. Obtido em 31.03.2014 em 
<http://lattes.cnpq.br>. 
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 - utilidade (p/ pesquisas futuras) - relaciona-se às possibilidades de 
desdobramento do trabalho; 

 - utilidade (prática) - relaciona-se a possíveis impactos para a prática 
administrativa; 

- Critérios de Forma e Apresentação: 

- surpresa (impacto) - relaciona-se ao estilo de redação e 
apresentação; 

 - concisão (capacidade de síntese) - relaciona-se à capacidade de 
exprimir resultados e conceitos objetivamente; 

 - legibilidade (clareza) - relaciona-se à estruturação, clareza e 
inteligibilidade; 

 - atratividade do texto -  relaciona-se à capacidade de prender a 
atenção; 

 - tamanho (adequação) - relaciona-se à adequação entre o conteúdo 
e o tamanho do texto; (BERTERO;CALDAS; WOOD, 1999, p.164) 

 

De acordo com os referidos autores, os critérios de Concepção e 

Planejamento, servem para orientar e estruturar a pesquisa. E os critérios de 

Metodologia e Execução servem para verificar a adequação da metodologia 

empregada para responder à questão levantada pela pesquisa. Em relação aos 

critérios de Contéudo e Resultados, estes permitem julgar o valor da pesquisa. 

Enquanto os critérios de Forma e Apresentação estão relacionados aos aspectos do 

texto produzido pelo trabalho. 

O trabalho de Rodrigues Filho (2011) traz algumas críticas quanto aos 

critérios utilizados para escolha de projetos pelos órgãos financiadores da pesquisa 

no Brasil em ciências do esporte. Para concorrer a tal recurso financeiro, o 

pesquisador necessita submeter uma proposta de seu projeto aos órgãos de 

financiamento, responsável pela avaliação do mérito da pesquisa e seleção. 

Entretanto, os critérios adotados na avaliação dos projetos que concorrem pelos 

mesmos recursos, tendem valorizar a produção científica internacional, o perfil do 

pesquisador, baseado no maior número de publicações e citações, em detrimento da 

qualidade da pesquisa e da valorização da publicação científica brasileira. O autor 

leva à reflexão outros critérios como: tema original e relevante, adequação do 

método científico proposto, adequação do orçamento, perfil do pesquisador, idioma 

utilizado, número de trabalhos científicos publicados, qualidade dos periódicos 

científicos que aceitaram o trabalho, quantidade de artigos publicados nos últimos 

anos, número de citações do trabalho científico feito por outros autores. Ele alerta a 

dificuldade dos avaliadores ao julgar a relevância do trabalho. Outra crítica do autor 

é a valorização da publicação em inglês, desmerecendo as publicações nacionais. 
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Ele considera o sistema de avaliação ineficaz, pois estimula a produção científica em 

quantidade e não a qualidade do conhecimento. 

No trabalho de Francisco (2002) foi proposta uma lista de indicadores de 

avaliação dos resultados dos projetos de pesquisa financiados na área de Ciência e 

Tecnologia (C&T) pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande 

do Sul (FAPERGS). Cujos critérios de avaliação foram agrupados em três 

dimensões: insumos, produtos e impactos. Na dimensão “insumos” foram 

considerados indicadores para representar a distribuição de recursos financeiros aos 

participantes do projeto. Na dimensão “produtos” considerou-se como “produto 

direto”, a quantidade de produções científicas resultantes da pesquisa (número de 

artigos, revistas ou periódicos, congressos, livros, teses, dissertações, patentes 

requeridas, patentes concedidas, software, metodologias, demanda tecnológica 

atendida, formação de competências no centro de pesquisa e na empresa). Ainda na 

dimensão “produtos”, agrupados no subitem “inovações tecnológicas”, encontram-se 

os indicadores, materiais novos, materiais melhorados, produtos novos, produtos 

melhorados, processos novos e processos melhorados. Em “impactos”, o autor 

considerou os efeitos, de longo prazo, na empresa e no âmbito social. Em relação 

ao impacto social foram considerados os indicadores: a verificação da adoção de 

tecnologias limpas no desenvolvimento tecnológico proporcionado pelo projeto; 

número de postos de trabalho gerados; número de postos de trabalhos eliminados; 

número de emprego gerado, direta e indiretamente pela pesquisa; estágios gerados; 

valor dos produtos gerados pela pesquisa destinados à arrecadação fiscal; número 

de pessoas por curso resultante do projeto de pesquisa; número de pessoas por 

treinamentos resultantes de projetos de pesquisa; número de disciplinas acadêmicas 

que aplicam o conhecimento produzido pela pesquisa; número de alunos que 

assistiram tais disciplinas, anualmente e quantidade de novos projetos 

desenvolvidos com o mesmo foco da pesquisa. 

O trabalho do referido autor, apesar de se tratar de avaliação de projetos já 

concluídos, apresentou uma lista de critérios utilizados pela FAPERGS, em 1999, na 

seleção dos projetos de pesquisa a serem financiados pelo órgão, os quais são: 

a) Qualificação do coordenador do grupo de pesquisa 

b) Qualificação do grupo de pesquisa para a execução do projeto 

c) Condições para realização na Instituição 

d) Relevância do Tema 

e) Contribuição científica-tecnológica 

f) Qualidade da proposta 
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g) Qualidade do projeto no contexto do desenvolvimento da área 

h) Prioridade na área 

i) Influência na política do desenvolvimento do Estado 

j) Contribuição no desenvolvimento regional 

k) Abrangência da transferência para o setor empresarial 
(FRANCISCO, 2002, p.9-10) 

 

Tuncer (1975) mostra um modelo de processo para promoção da tecnologia 

baseada na ciência. Para ele o esforço na promoção da tecnologia com base na 

ciência pode não produzir produtos e tecnologias, potencialmente viáveis, para o 

setor econômico. Entretanto, caso tal esforço for capaz de gerar novas informações 

para a comunidade científica e técnica, então, é considerado bem sucedido no ponto 

de vista científico e/ou técnico. Ele considera a promoção tecnológica com base na 

ciência um processo, no qual pode ser iniciado com a pesquisa básica e/ou aplicada 

e completado com atividades do desenvolvimento tecnológico e econômico. A 

pesquisa aplicada se diferencia da básica, pela sua prática, mas ambas são 

responsáveis pela manutenção do conhecimento. O produto gerado pela pesquisa 

serve de entrada para o desenvolvimento tecnológico, os produtos gerados a partir 

deste são consideradas nas atividades do desenvolvimento econômico. Entretanto, 

pode acontecer que o resultado da pesquisa não servir como entrada para o 

desenvolvimento tecnológico. Assim como, pode haver um produto tecnológico não 

introduzido na atividade econômica. As informações não utilizadas produzidas pela 

pesquisa e pelo desenvolvimento tecnológico podem servir para alimentar o sistema 

novamente em outro momento. 

Luiz (2006) apresenta uma proposta de avaliação à produção acadêmica em 

resposta a ineficiência dos sistemas existentes de avaliação centrados na 

publicação de artigos internacionais. A proposta permite a avaliação do pequisador, 

através da pontuação acumulada de toda sua a vida acadêmica, numa determinada 

área do conhecimento, considerando várias dimensões. O autor acredita que a 

proposta pode ajudar a melhorar a autoestima do pesquisador e aumentar sua 

produtividade. Para isto, utiliza um quadro de critérios que podem ser ponderados de 

acordo com as opiniões e valores expressos pelos pesquisadores de cada área. Tal 

autor agrupou os critérios em sete dimensões, listados a seguir: 

1 Titulação: - Doutorado; -Mestrado; - Pós-doutoramento ou concurso de 
livre-docência; - Especialização; - Graduação; 

2- Magistério e Orientação Orientações: - de doutorado concluídas ou pós- 
doutoramento; - Número de disciplinas, de graduação ou pós-graduação, 
oficialmente ministradas;-  Orientações de mestrado concluídas; - 
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Orientações de especialização concluídas; - Orientações de graduação 
concluídas; - Orientações de iniciação científica concluídas; 

3 - Distinções e Prêmios Acadêmicos: - Emerência, Notório Saber ou 
Honoris Causa; - Eleições/indicações honoríficas (Academias e Sociedades 
científicas); - Editoria ou membro de conselho editorial de periódico 
internacional; - Subvenções obtidas para projetos de pesquisa a partir de 
editais públicos; - Prêmios por trabalhos acadêmicos apresentados; - 
Editoria ou membro de conselho editorial de periódico nacional; 

4 - Produção Bibliográfica 

4.1 - Artigos completos publicados em periódicos: - Primeiro autor (ou 
autor único) em periódicos Qualis A ou B internacional; - Primeiro autor (ou 
autor único) em periódicos Qualis C internacional ou A nacional; - Co-autor 
em periódicos Qualis A ou B internacional; - Co-autor em periódicos Qualis 
C internacional ou A nacional; - Primeiro autor (ou autor único) em 
periódicos com outro Qualis; - Co-autor em periódicos com outro Qualis; 

4.2 – Livros: - Autoria ou co-autoria de livro internacional: - Autoria ou 
co-autoria de livro nacional; - Organização de livro internacional ou autoria 
(ou co-autoria) de capítulo de livro internacional; - Organização de livro 
nacional ou autoria (ou co-autoria) de capítulo de livro nacional; - 

4.3 – Tradução: - Textos em jornais ou revistas, prefácios ou 
posfácios; 

5 - Impacto da Produção Bibliográfica (de qualquer produção e excluindo 
autocitação): - Citações em livros/capítulos ou periódicos internacionais; - 
Citações em livros/capítulos ou periódicos nacionais; 

6 - Trabalhos Técnicos: - Conferência ou palestra em eventos 
internacionais; -Conferência ou palestra em eventos nacionais; - Parecer em 
artigo científico internacional; - Apresentação oral de trabalho em eventos 
internacionais; -Apresentação oral de trabalho em eventos nacionais; - 
Parecer em artigo científico nacional; 

7 - Participação em Bancas: 

  7.1 - Do mesmo programa ou instituição (participação interna): - 
Concurso público para docente/pesquisador titular ou livre-docência; - 
Banca em trabalho de conclusão de doutorado; - Concurso público para 
docente/pesquisador; - Banca em trabalho de conclusão de mestrado ou 
qualificação de doutorado; 

7.2 - De outro programa ou instituição (participação externa): - 
Concurso público para docente/pesquisador titular ou livre- docência; - 
Banca em trabalho de conclusão de doutorado; - Concurso público para 
docente/pesquisador; - Banca em trabalho de conclusão de mestrado ou 
qualificação de doutorado; (LUIZ, 2006, p.305-306) 

 

Miranda e Almeida (2004) com o intuito de avaliar o uso do apoio multicritério 

na avaliação dos programas de pós-graduação realizado pela CAPES, apresentam 

uma lista de critérios analisados na avaliação pela CAPES na área de Engenharias 

III, agrupados em seis dimensões: - Corpo Docente; - Atividade de Pesquisa; - 

Atividade de Formação; - Corpo Docente; - Teses e Dissertações; - Produção 

Intelectual. Destacam-se, aqui, os seguintes subcritérios contemplados na dimensão 

“Atividade de Pesquisa”: - Adequação das linhas de pesquisa às áreas de 

concentração; - Vínculo entre linhas e projetos de pesquisa; - Adequação da 
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quantidade de linhas de pesquisa em relação à dimensão do NRD62; - Participação 

do corpo discente nos projetos de pesquisa. 

Os autores Moreira e Velho (2008) apontam a necessidade da comunidade 

científica, discutir as novas formas de avaliação, adotando critérios mais compatíveis 

ao novo modo de produção do conhecimento, caracterizado pela 

multidisciplinariedade, maior interação com as demais entidades não científicas e 

pela produção do conhecimento no contexto das aplicações. As agências de 

financiamento da pesquisa e de formação de recursos têm valorizado mais os 

critérios quantitativos, orientados a resultados, como o número de titulados e de 

publicações científicas, como forma de justificar seus investimentos. 

De acordo com Velho, 1986 (apud SANTANA, 2009, p.55-56) a avaliação da 

pesquisa deve-se atender aos objetivos da ciência, dentre eles: 

a) contribuir para o avanço do conhecimento; 
b) contribuir para dar respostas aos problemas nacionais, regionais e locais; 
c) contribuir para o desenvolvimento tecnológico; 
d) formar e treinar novos pesquisadores e qualificar profissionais para o 
mercado; 
e) possibilitar a busca por recompensa científica, que é a aspiração dos 
pesquisadores pela excelência científica; 
f) aumentar a visibilidade da ciência no cenário nacional e internacional; 
g) garantir a hegemonia do país no âmbito científico; 
h) influenciar a visão de mundo da sociedade, possibilitando mudanças de 
comportamento e atitudes. É reconhecido que a ciência é um elemento 
transformador nas diferentes culturas em que está inserida 

 
Os autores, Pontes, Menezes Filho e Costa (2005), com a intenção de ajudar 

os estudantes de graduação na produção de textos e projetos de pesquisa 

acadêmicos, apresentaram critérios para orientar e avaliar os trabalhos produzidos. 

Tais critérios foram inspirados na obra de Calvino, “Seis propostas para o próximo 

milênio”, e foram os seguintes:- leveza (simplicidade na escrita); - rapidez (relatar o 

texto com desenvoltura, entusiasmo e sem redundância); - exatidão (escrever o 

necessário); - visibilidade (o texto de ser capaz de provocar encantamento, 

despertar o pensamento, a imaginação, sentimentos e realizações); - multiplicidade 

(capaz de relacionar diversos fatos, pessoas e objetos da realidade e analogias e 

________________ 

2
 NRD6 – Núcleo de Referência Docente 6 – parcela do corpo docente das Instituições de Ensino 

Superior com participação representativa nas atividades de docência, pesquisa e orientação (SMIT; 
DIAS; SOUZA, 2002). 
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conexões com outros conhecimentos); - Consistência: adequação aos critérios 

sugeridos. 

De acordo com Freitas (1998), a avaliação da produção científica visando o 

seu financiamento, é uma preocupação recente, motivada pela diminuição dos 

recursos em C&T, a partir da década de 60. Havendo a necessidade de se 

estabelecer critérios que assegurem a avaliação do mérito científico, a distribuição 

adequada dos recursos e maior controle das atividades financiadas pela sociedade. 

Os sistemas de avaliação de projetos visando à concessão de financiamento por 

parte das agências de fomento, em sua maioria, consideram dentre os critérios, 

tema relevante, clareza na proposta e do método, curriculum dos orientadores ou 

das demais pessoas envolvidas no projeto. Para o autor, devem observar os 

seguintes critérios: - a relevância do assunto para o pesquisador ou comunidade 

científica ou sociedade; - a qualidade da fonte de informações; - adequação dos 

métodos e técnicas utilizadas e clareza na descrição dos procedimentos e passos 

que levam à conclusão. O autor faz, também, alusão aos critérios geralmente 

utilizados pelas instituições de ensino superior na avaliação da qualidade de 

dissertações e teses, realizadas pelas bancas examinadoras, nos cursos de pós-

graduação durante a defesa dos trabalhos apresentados pelos alunos. Geralmente, 

consideram como critérios, a relevância do tema, clareza do discurso e 

confiabilidade dos procedimentos. Os demais critérios costumam ser definidos em 

função da área de conhecimento, instituição ou banca examinadora. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho consistiu no desenvolvimento de um modelo analítico 

para tomada de decisão em seleção de projetos. A utilização de modelos na 

pesquisa científica permite compreender melhor o ambiente em questão, identificar 

problemas, formular estratégias e oportunidades e apoiar e sistematizar o processo 

de tomada de decisão (WILLIAMS, 1999). Um modelo, como mostram Caldwell e Ng 

(2004), pode ser definido como uma representação de uma situação ou realidade, 

conforme vista por uma pessoa ou um grupo de pessoas, a qual é construída de 

forma a auxiliar o tratamento daquela situação de uma maneira sistemática. Por um 

lado, um modelo dever ser suficientemente detalhado para captar elementos 

essenciais do mundo real; por outro, deve ser suficientemente simplificado 

(abstraído) para ser tratável por métodos de análise e resolução conhecidos. 

Andrade (2010, p.109) define a pesquisa como um “conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos 

científicos”. 

Nesse âmbito, a pesquisa realizada classificou-se como pesquisa aplicada, 

fazendo uso de uma abordagem quantitativa para solução do problema proposto e 

atendimento aos objetivos da pesquisa. No ponto de vista de Martins (2010), a 

identificação da abordagem quantitativa não reside no fato apenas de permitir 

mensurar as variáveis do problema, mas na estrutura lógica na qual a abordagem da 

pesquisa é realizada. Tal estrutura lógica, partindo-se de um problema, busca-se 

uma teoria capaz de deduzir a solução para o problema de pesquisa, seguida das 

etapas de operacionalização dos conceitos extraídos dela, processamento dos 

dados, interpretação através da análise dos dados, e finalmente, a indução dos 

resultados. 

Como método de pesquisa aplicou-se o estudo de caso. De acordo com Yin 

(2010) o estudo de caso pode ser usado para pesquisas cuja proposta é responder 

as questões do tipo “como” ou “por que”. Tal situação se verificou nesta pesquisa, 

cuja questão levantada se caracteriza pelo tipo “como” e, conforme o levantamento 

bibliográfico realizado, não foi evidenciado nenhum trabalho que trate o problema de 
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“como” selecionar os projetos de pesquisa científicos alinhados aos objetivos 

organizacionais através do AMD. 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória com base 

em revisão bibliográfica sobre os conceitos de gestão de portfólio de projetos e 

métodos de apoio multicritério à decisão. 

A fim de compor adequadamente as variáveis e os critérios de decisão foram 

empregadas múltiplas fontes de evidência, tais como entrevistas não estruturadas, 

consulta documental, observações e consultas bibliográficas. Isto se fez necessário, 

uma vez que tais aspectos contemplam valores qualitativos e quantitativos. A 

revisão bibliográfica também foi utilizada para conhecer as teorias relacionadas aos 

assuntos abordados neste trabalho.  

Foi necessário o uso de questionário, para coletar as avaliações dos projetos 

emitidas pelos avaliadores. Também, foi utilizado formulário para coleta dos 

julgamentos emitidos pelos decisores na comparação do grau de importância entre 

os vários critérios. A coleta de tais julgamentos foi requerida pelo método de apoio 

multicritério à decisão a ser aplicado, o AHP. Considerando que a coleta do 

julgamento foi realizada através de uma matriz, que foi implementada numa planilha 

eletrônica de dados e levando-se em conta que os julgamentos emitidos foram 

registrados pelo pesquisador, o qual desempenhou o papel de facilitador na 

aplicação do modelo. Tal meio pôde ser tratado como formulário de pesquisa, já 

que, segundo Marconi e Lakatos (2010), o formulário se caracteriza pelo contato 

direto com o respondente, sendo o ato de preenchimento realizado pelo próprio 

entrevistador. 

 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho de pesquisa compreendeu as seguintes etapas descritas 

nesta seção. 
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3.1.1 Identificação do problema existente na seleção de projetos de 

pesquisa 

 

 

O trabalho de pesquisa iniciou-se com a observação do problema na área de 

pesquisa, conforme descrito no capítulo 1. A área carecia de uma forma sistemática 

e padronizada para apoiar no processo de seleção dos projetos de pesquisa. Tal 

processo foi caracterizado pela complexidade apresentada na avaliação. Cujo 

problema contemplava um grande número de projetos submetidos à avaliação 

subjetiva de vários avaliadores em múltiplos critérios, em sua maioria, qualitativos.  

 

 

3.1.2 Apresentação da proposta de solução através do AMD 

 

 

Após identificar o problema, foi feita uma proposta à Câmara de Pesquisa do 

IFF, para apoiar o processo de seleção. Tal proposta sugeriu uma modelagem para 

o processo de seleção com base em métodos AMD visando facilitar e padronizar a 

avaliação dos projetos. Tal modelagem ajudaria garantir a escolha de projetos de 

pesquisa alinhados aos objetivos da instituição e adequados aos requisitos exigidos 

para a pesquisa, de forma satisfatória. 

 

 

3.1.3 Aceitação da proposta e criação da comissão especial para 

discussão do problema 

 

 

A Câmara de Pesquisa demonstrou grande interesse e determinou criação de 

uma comissão a fim de acompanhar e agilizar o trabalho a ser realizado, visando a 

adoção do método no primeiro processo de seleção seguinte a data da atual 

proposta. A Câmara de Pesquisa do IFF é formada por dezoito membros, cujos 

membros são, em sua maioria, doutores e gestores na área de pesquisa do campus 

no qual estão lotados. 
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A comissão criada constituiu-se de cinco membros, tendo como integrantes a 

própria autora e quatro membros da Câmara de Pesquisa do IFF, sendo um deles 

diretora da Pesquisa e Inovação da Instituição. 

A liderança da comissão foi exercida pela diretora da Pesquisa e Inovação do 

IFF que facilitou a comunicação com a Câmara de Pesquisa, mantendo-a informada 

sobre todas as ações e decisões tomadas pela comissão. Isto permitiu o feedback e 

os ajustes necessários durante o desenvolvimento do trabalho pela a autora da 

pesquisa, cujo trabalho se restringiu à modelagem do problema proposto pela atual 

pesquisa.  

 

 

3.1.4 Levantamento bibliográfico sobre os temas relacionado à solução 

do problema 

 

 

A fim de se conhecer as teorias existentes relacionados aos temas da 

pesquisa e fundamentar o trabalho de pesquisa, foram realizadas inicialmente, 

consultas bibliográficas. O resultado desta etapa resultou na descrição do capítulo 2. 

As abordagens sobre “Apoio Multicritério à Decisão” e “Aplicação dos 

métodos AMD na seleção de projetos”, tratados nas seções 2.1 e 2.3, 

respectivamente, basearam-se, inicialmente, em consultas a artigos da base 

Scopus, realizadas através do portal de periódico da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br). 

Tal consulta compreendeu todo período até agosto de 2013 e utilizou-se a 

filtragem por título, resumo e palavras-chave tendo como busca a concatenação dos 

seguintes termos: “multicriteria decision”+”selection”+”projects”. Além disso, a 

pesquisa delimitou-se áreas ciências físicas, ciências sociais e humanas, o que 

resultou em 57 artigos. A mesma busca foi realizada na base SciELO 

(http://www.scielo.org), mas não resultou nenhum registro. Foi realizada novamente 

um busca com as palavras-chaves “multicritério”, e “projetos” que resultou 16 artigos.  

A abordagem sobre “Gerenciamento de Portfólio de Projetos”, tratada na 

seção 2.2, também se baseou em consulta na base Scopus, tendo como busca por 

título, resumo e palavras-chave utilizando o termo “project portfólio management”, 
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compreendendo os artigos publicados de 2009 a 2013, nas áreas ciências físicas e 

ciências sociais e humanas. 

Para o assunto tratado na seção 2.4, “Critérios de avaliação considerados na 

pesquisa científica”, foram realizadas buscas através do Google Acadêmico 

(http://scholar.google.com.br) e na base SciELO, utilizando como buscas através de 

combinações das palavras chaves: “critérios de avaliação”, ”projetos” e ”pesquisa 

científica” a fim de detectar os artigos que tratassem tal assunto. 

Para a lista de artigos resultante da busca, foi realizada uma leitura superficial 

com base nos títulos dos artigos para filtrar os de maior interesse. A partir das 

referências bibliográficas dos artigos selecionados, foi possível a localização de 

outras publicações. Também foram feitas consultas em livros textos e outras bases, 

quando necessário, o que resultou num referencial teórico de oitenta e oito 

publicações selecionadas. 

 

 

3.1.5 Determinação da aplicação do método AHP mensuração relativa e 

absoluta para solucionar o problema 

 

 

Dentre os artigos analisados, observou-se que a literatura apresenta uma 

variedade de métodos AMD aplicados na seleção de projetos de diversa natureza. 

Entretanto, foi observada uma lacuna quanto à aplicação de métodos de apoio 

multicritério na seleção de projetos de pesquisa científica alinhados aos objetivos 

organizacionais. 

Após a revisão bibliográfica e a melhor compreensão do problema através de 

sucessivas reuniões, pôde-se caracterizar o contexto trabalhado sob a ótica da 

análise multicritério o que resultou na adequação do método AMD à problemática 

em questão, através da combinação do AHP mensuração relativa com mensuração 

absoluta. 

Inicialmente a proposta do trabalho consistiu na aplicação da combinação dos 

métodos multicritérios AHP e Borda, na seleção de grande número de projetos do 

portfólio do IFF em contextos caracterizados por critérios quantitativos e/ou 

qualitativos. 
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Entretanto, como a área objeto de estudo, os critérios considerados eram, em 

sua maioria, qualitativos, e o método Borda não ofereceria facilidade para mensurar 

tais critérios. E, acrescentando-se o interesse dos decisores em manter o caráter 

subjetivo na avalição dos projetos. Decidiu-se adotar o método AHP mensuração 

relativa com mensuração absoluta, abordados nas seções 2.1.1.5 e 2.1.1.6, 

respectivamente.  

Tais métodos permitiram representar, quantitativamente, as avaliações 

subjetivas dos decisores visando à determinação do valor global dos projetos, cujo 

valor em ordem descendente representou a prioridade dos projetos. A prioridade de 

cada alternativa, neste caso um projeto, foi dada pelo somatório do produto da 

prioridade de cada critério, calculada pelo AHP mensuração relativa, pela 

mensuração atribuída à alternativa com base na mensuração absoluta do AHP, no 

respectivo critério. 

Além disso, a combinação de tais mensurações permitiu o tratamento de uma 

grande quantidade de projetos, além de resolver o problema de inversão de ordem 

em virtude da eliminação de algum projeto conforme mencionado na seção 

2.1.1.5.6. 

O conhecimento pela autora do método AHP mensuração relativa se deu 

através do curso de Mestrado em Sistema de Gestão, durante o qual despertou seu 

interesse em aplicá-lo como solução do problema de pesquisa. A combinação com a 

mensuração absoluta foi identificada durante os levantamento e estudos 

bibliográficos da pesquisa. Tal combinação permitiu a simplificação e padronização 

do processo de seleção. 

Para verificar a adequação do método à problemática, como sua possível 

combinação com outro método, houve a necessidade de caracterizar, 

primeiramente, o problema de decisão tratado sob a ótica da decisão multicritério. 

Isto foi possível, através da compreensão obtida durante a revisão da literatura 

sobre “Apoio Multicritério” (seção 2.1). Sendo assim, o problema de decisão tratado 

pela pesquisa apresentou os seguintes requisitos: 

 - Necessidade de ordenação de um número grande e finito de alternativas, 

permitindo a seleção das alternativas mais satisfatórias; 

- Consideração da subjetividade dos decisores na avaliação dos projetos, 

necessitando incorporar suas preferências no modelo; 

- Necessidade de avaliar os critérios qualitativos; 
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- Os critérios foram considerados independentes; 

- Necessidade de avaliação de todos os elementos (critérios e alternativas); 

- Necessidade de avaliar cada critério de acordo com a contribuição para o 

objetivo geral de forma compensatória; 

Estes requisitos foram caracterizados como problemas tratados, tipicamente, 

pelo AMD, voltado para problemas discretos. Uma vez caracterizado o problema em 

questão, a seção 2.3, que trata da “Aplicação dos métodos AMD na seleção de 

projetos”, serviu de base para tomar conhecimento de algum outro método que 

pudesse ser aplicável no problema objeto deste trabalho levando em consideração à 

satisfação dos requisitos identificados. 

San Cristóbal (2012) combinou os métodos TOPSIS, VIKOR e AHP num 

contexto no qual requer uma solução multicritério de otimização e compromisso 

visando à escolha da melhor alternativa. Portanto, tal situação diferente do contexto 

deste trabalho que tentava buscar um conjunto de alternativas satisfatórias 

baseados nos valores de julgamento emitidos pelos decisores. 

Shang, Tjader e Ding (2004), como também, Cheng e Li (2005) e, mais 

recentemente, Ivanovic et al. (2013) aplicaram o ANP, num problema de decisão 

caracterizado pela interdependências dos seus elementos. Diferentemente, o 

problema em questão considerava os critérios independentes. 

Os trabalhos de Thomaidis, Nikitakos e Dounias (2006) e também, de Nazari-

Shirkouhi et al. (2011) adotaram o método fuzzy para lidar com a presença de 

indefinição no julgamento do decisor, cuja situação diferenciava do atual trabalho 

proposto, onde todos os critérios e alternativas deveriam ser submetidos à avaliação 

com base no julgamento de valor emitido pelo decisor. A proposta do atual trabalho 

para utilizar a combinação do método AHP mensuração relativa e absoluta permitiu 

tratar com simplicidade a avaliação subjetiva dos elementos qualitativos envolvidos 

no problema. 

Hatush e Skitmore (1998) aplicaram a Teoria Utilidade Multicritério com 

modelo aditivo para avaliar as alternativas. Embora a função de agregação 

apresentada por esta teoria se aplicaria bem ao contexto do atual trabalho, a 

aplicação deste único método não ofereceu facilidade na mensuração das 

alternativas em cada critério, requisito necessário para o problema focado neste 

trabalho, no qual as variáveis tratadas são, em sua grande maioria, qualitativas. 
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Khorramshahgol, Azani, Gousty (1988) utilizaram a combinação do método 

Delphi, AHP e GP. O último é mais voltado para problemas de minimização ou 

maximização e que envolve variáveis quantitativas, cuja situação fugiria do escopo 

deste trabalho. Além disso, não permitiria gerar as prioridades e trade-offs entre os 

objetivos necessários ao problema tratado pela atual pesquisa. Quanto ao método 

Delphi utilizado para identificar os objetivos, seria desnecessário ao atual trabalho, 

pois este assume que os objetivos devem estar previamente estabelecidos. O 

problema atual trata da reestruturação dos critérios já existentes. O AHP serviu para 

determinar os pesos dos objetivos de forma compensatória, tal como a necessidade 

deste trabalho. 

Al-Shemmeri, Al-Kloub e Pearman (1997) apontaram o PROMETHEE como o 

mais adequado ao seu problema de classificação ótima de recursos hídricos. 

Entretanto, baseando-se nas características do problema decisório focado neste 

trabalho, tal método seria inviável porque conforme relatado no trabalho de Araújo e 

Almeida (2009), que também o aplicaram, tal método não trabalha com pesos 

compensatórios. Além disso, o PROMETHEE para estruturar um problema de 

priorização, o decisor necessita fornecer os parâmetros de peso, os limites de 

indiferença e preferência (ALMEIDA e COSTA, 2002), cujos limites de tolerância 

tornam-se difícil de mensurar quando as variáveis do problema em questão são 

qualitativas. 

A combinação do método AED com programação linear adotado por Cook e 

Green (2000) não se aplica ao atual trabalho. Tal método é voltado para problemas 

de otimização. 

Os trabalhos de Costa e Moll (1999) e Barin et al. (2010) utilizaram o AHP 

num contexto caracterizado por um número bem pequeno de alternativas, o que 

diferencia do atual problema no qual apresenta um grande número de alternativas 

tornando a aplicação do método inviável, pois implicaria num grande número de 

comparações entre elas. Também, o ELECTRE TRI, adotado por Costa, Soares e 

Oliveira (2004), se torna inviável, pois cuida de um problema de categorização das 

alternativas, diferente do contexto deste trabalho, que envolveu um problema de 

ordenação das alternativas. 

Os métodos da família PROMETHEE, aplicados por Lima, Oliveira e Alencar 

(2013) e, Lopez e Almeida (2013), não se aplicam ao contexto da atual pesquisa, 
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pois consideraram a racionalidade não compensatória existente no problema de 

decisão, diferente do atual problema em questão. 

O método ELECTRE IV-H utilizado no problema de priorização das 

alternativas por Mota e Almeida (2007) também não se adequou a atual 

problemática de pesquisa, pois trabalha com relações de sobreclassificação e em 

situação na qual não pode determinar os pesos de importância dos critérios. 

O trabalho de Padovani, Carvalho e Muscat (2010) aplicou o AHP com 

programação inteira. Este se aplica a problemas de otimização, não se adequando 

ao trabalho em questão. Entretanto, AHP se adequa bem, pois trata de problemas 

que utilizam pesos compensatórios e permite a comparação de todos os elementos 

que compõem a estrutura do modelo de decisão. Entretanto, apresenta uma 

limitação quanto ao número de alternativas, pois um número grande torna inviável a 

aplicação de tal método. Entretanto, Saaty (1990) propôs a combinação do AHP 

mensuração relativa com a mensuração absoluta para tratar este tipo de problema. 

Dentre os métodos observados nestes artigos, o que mais se adequou à 

problemática deste trabalho foi o AHP, porém este seria inviável para tratar um 

grande número de alternativas, pois exigiria um número grande de comparações. 

Neste caso, o problema pôde ser solucionado aplicando a combinação AHP 

mensuração relativa e absoluta, apresentada por Saaty (1990). A mensuração 

relativa serviu para definir os pesos dos critérios de forma compensatória e a 

mensuração absoluta foi utilizada para mensurar as alternativas, baseada numa 

escala nominal, em cada critério. E finalmente, calculou-se a avaliação global da 

alternativa resultante da agregação dos desempenhos das alternativas obtidos nos 

critérios aplicando a soma ponderada. A soma ponderada é um dos modelos de 

critério único de síntese mais utilizado (GOMES; SIMÕES GOMES; ALMEIDA, 

2002). O valor encontrado para cada alternativa correspondeu à sua posição no 

ranking, cujo valor, quanto maior, melhor a sua posição, determinando os projetos 

que deveriam ser priorizados em função do atendimento satisfatório dos objetivos da 

instituição e da pesquisa. 

Sendo assim, a integração dos referidos métodos foi aplicada na área de 

Pesquisa do IFF na seleção e priorização de novas propostas de projetos de 

pesquisas, num processo complexo de seleção que contemplou um grande número 

de projetos, avaliados em vários critérios, cuja avaliação envolveu múltiplos 

decisores de áreas multidisciplinares. 
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3.1.6 Estudo detalhado do método AHP mensuração relativa e absoluta 

 

 

Após a definição dos métodos a serem utilizados, foi feito o estudo detalhado 

de tais métodos e simulações para um melhor entendimento. Para simulações 

utilizou-se o software MS-Excel (Microsoft Excel), voltado para planilha de dados e 

popularmente conhecido no mercado. Tal software permitiu desenvolver todos os 

cálculos necessários ao método AHP mensuração relativa e absoluta. Como entrada 

de dados para a realização do teste utilizou-se como base exemplos da própria 

literatura e dados fictícios.  

 

 

3.1.7 Modelagem para a seleção de projetos contemplando duas etapas: 

alinhamento dos projetos aos objetivos institucionais e alinhamento dos 

projetos aos requisitos exigidos para cada pesquisa 

 

 

Nesta etapa, a autora se preocupou na modelagem do processo de seleção 

com base no método AHP mensuração relativa e absoluta e na consulta 

documental, que serviu de fonte na determinação dos critérios de avaliação a serem 

estruturados no AHP e complementar a revisão bibliográfica visando definir os 

aspectos a serem observados em cada critério. Tais aspectos foram modelados no 

AHP como subcritérios, compondo o nível mais baixo da hierarquia. Cada elemento 

do nível mais baixo da hierarquia corresponde a uma questão no formulário de 

avaliação do projeto de pesquisa. Os passos da modelagem para a seleção de 

projetos estão descritos, detalhadamente, no capítulo 4 deste relatório.  

Também foram realizados os testes de forma gradativa à medida que se 

avançava cada etapa da construção do modelo. Os testes foram realizados com 

valores fictícios a fim de verificar se os cálculos das prioridades e consistência, 

previstos no AHP, estavam corretos. Os dados de teste utilizados foram extraídos de 

exemplos contidos na literatura pesquisada, o que serviu para validar a programação 

dos cálculos nas planilhas. 
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Durante esta fase constatou-se a necessidade da aplicação do AHP em duas 

etapas, conforme ilustra a figura 8. A primeira etapa visa priorizar, satisfatoriamente, 

os projetos que se alinham aos objetivos da organização, e a segunda, aos 

requisitos exigidos para cada pesquisa.  

 

 

 

 

3.1.8 Aplicação da modelagem proposta para seleção de projetos na 

área de pesquisa 

 

 

Após a construção do modelo e teste, procedeu-se à aplicação do modelo na 

área de pesquisa do IFF. Tal aplicação é descrita através do estudo de caso 

apresentado no capítulo 5.  

 

 

3.1.9 Consolidação do relatório da pesquisa: dissertação 

 

 

Nesta etapa, procedeu-se a consolidação em relatório de todas as 

informações e procedimentos necessários ao desenvolvimento e resultado da atual 

pesquisa, como também, a análise e discussões, descritas no capítulo 6, e a 

conclusão apresentada no capítulo 7. A seguir, a figura 9 mostra as etapas da 

pesquisa: 

Figura 8 – Etapas da seleção de projetos de pesquisa 
Fonte: Autora 
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Figura 9 – Etapas da Pesquisa 
Fonte: Autora 
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4 MODELAGEM PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

 

Na modelagem utilizou-se, além do referencial teórico pesquisado, de 

consulta em documentos oficiais a fim de obter as informações necessárias para a 

solução do problema tratado, sendo os seguintes documentos: 

- Lei no 11.892 de 29 de dezembro de 2008 - reponsável pela instituição da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criação dos  

Institutos Federais de Educação, Ciência e  Tecnologia, dentre eles, o Instituto 

Federal Fluminense; 

- Estatuto do Instituto Federal Fluminense, aprovado pela Reitora do Instituto 

Federal Fluminense, através da portaria no 429, em 20 de agosto de 2009. Este 

documento descreve a natureza, os princípios, finalidades e objetivos do Instituto 

Federal Fluminense (IF Fluminense), a composição e competências de cada órgão 

que integra sua estrutura organizacional. Além disso, dispõe sobre o regime 

acadêmico, a comunidade acadêmica, diplomas, certificados e títulos e composição 

do patrimônio; 

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - 2010 - 2014 do IF 

Fluminense - descreve a missão e as estratégias para o alcance dos objetivos e 

metas no respectivo período. Este documento reúne informações sobre o perfil da 

instituição, seu projeto pedagógico, gestão, infraestrutura, aspectos financeiros e 

orçamentários e autoavaliação; 

- Regimento Geral do Instituto Federal Fluminense, aprovado pelo Conselho 

Superior do IF Fluminense, através da resolução no 04/2011 de 03 de março de 

2011. Conforme definição constante no art. 1o do próprio documento:  

O presente Regimento Geral é o conjunto de normas que disciplinam a 
organização, as competências e o funcionamento das instâncias 
deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense), com o 
objetivo de complementar e normatizar as disposições estatutárias. 
(INSTITUTO FEDERAL FUMINENSE, 2011, p.3) 

 

- Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao 

Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense, aprovado pelo presidente do 

Conselho Superior do Instituto Federal Fluminense, através da Resolução no 

34/2012, em 6 de dezembro de 2012. Este documento contém as normas e 
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procedimentos para o incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo no IF 

Fluminense;  

- Relatório de Gestão do Exercício 2012 do IF Fluminense - aprovado pelo 

Conselho Superior do IF Fluminense, através da resolução no 05/2013, em 27 de 

março de 2013. É um documento obrigatório que se destina a prestação de contas 

ordinária anual aos órgãos de controle interno e externo. Este documento lista as 

ações desempenhadas durante o exercício pela Instituição nas diversas áreas 

estratégicas de seu funcionamento, como: Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, 

Administração, Gestão, Atividades Estudantis, Gestão de Pessoas e Tecnologias de 

Informação; 

A modelagem proposta atende, especificamente, a área de pesquisa do IFF 

para apoiar a seleção dos novos projetos de pesquisa e compreende as seguintes 

etapas, descritas nas seções deste capítulo. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Esta fase resultou na descrição do objeto de pesquisa e do problema tratado 

pela atual pesquisa, já relatado no capítulo 1. Utilizou-se de informações observadas 

e extraídas de documentos do IF Fluminense como o PDI 2010-2014, Relatório de 

Gestão 2012, Regimento Geral e o Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à 

Pesquisa e ao Empreendedorismo. 

 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO RELACIONADOS 

AOS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO E DA PESQUISA E ESTABELECIMENTO DOS 

ASPECTOS CONSIDERADOS EM CADA CRITÉRIO 

 

 

Baseando-se no ponto de vista de Saaty (1991) mencionado na seção 

2.1.1.5.1, a tomada de decisão envolve a avaliação de várias alternativas 

objetivando a escolha das alternativas que mais satisfaçam aos objetivos. E, 
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acrescenta que não existe um procedimento padrão para identificação de tais 

objetivos e critérios considerados na avaliação. 

Sendo assim, este trabalho procedeu-se a identificação dos objetivos da 

instituição e da pesquisa com base na consulta documental, tendo como base os 

documentos oficiais. Os objetivos identificados nesta etapa serviram como 

fundamentação na validação dos critérios já utilizados e na definição dos aspectos a 

serem considerados em cada critério.  

O final desta etapa resultou na organização dos critérios em dois grupos. O 

primeiro grupo composto pelos critérios considerados na avaliação dos projetos em 

relação aos objetivos da instituição. E, o segundo constituído pelos critérios de 

avaliação dos projetos em relação ao atendimento aos requisitos exigidos para cada 

pesquisa. Para cada critério foram definidos os aspectos considerados. 

 

 

4.2.1 Identificação dos objetivos na base documental 

 

 

Como os critérios utilizados na seleção dos projetos de pesquisa, constantes 

no Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao 

Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense, tinham sido definidos e 

discutidos, recentemente, os gestores propuseram que a reestruturação dos critérios 

não implicasse numa alteração significativa na lista de critérios já estabelecida. 

Portanto, as fontes documentais serviram para conhecer os critérios que até então, 

tinham sido considerados na avaliação dos projetos e verificar se os mesmos 

estavam alinhados aos objetivos.  

A Lei no 11.892, responsável pela criação dos Institutos Federais, dispõe nos 

artigos 6 e 7 as seguintes finalidades e objetivos dos Institutos Federais: 

Art. 6
o
  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
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IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente. 

[...] 

Art. 7
o
 Observadas as finalidades e características definidas no art. 6

o
 desta 

Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 
para o público da educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 
da educação profissional e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 
os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 
conhecimento; e  

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 
inovação tecnológica. (BRASIL, 2008, p.1.) 
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O Estatuto do Instituto Federal traz os seguintes princípios observados em 

cada Campus, como também, lista as finalidades e características, e, os objetivos de 

cada um, apresentados nos artigos 3, 4 e 5, respectivamente.  

 

Art. 3º O Instituto Federal Fluminense, em sua atuação, observa os 
seguintes princípios norteadores em cada um dos seus Campi : I. 
compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação 
do meio ambiente, transparência e gestão democrática; II. verticalização do 
ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;  III. eficácia nas 
respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 
tecnológico e suporte ao desenvolvimento local e regional, sociais e 
culturais, sem perder de vista a formação integral; IV. compromisso com a 
educação inclusiva e emancipatória; e  V. natureza pública e gratuita do 
ensino com custeio por parte de recursos originários prioritariamente do 
orçamento da União. 

Art. 4º O Instituto Federal Fluminense, em cada um dos seus campi, 
tem as seguintes finalidades e características: I. ofertar educação 
profissional e tecnológica, gratuita, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional; II. desenvolver a educação 
profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 
sociais e peculiaridades regionais; III. promover a integração e a 
verticalização da educação básica à educação profissional e educação 
superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os 
recursos de gestão; IV. orientar sua oferta formativa em benefício da 
consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais 
locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal Fluminense; V. constituir-se em centro de excelência na 
oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 
particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica; VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à 
oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino; VII.  desenvolver programas de extensão e de 
divulgação científica e tecnológica; VIII. realizar e estimular a pesquisa 
aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, a inovação, o 
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e IX. promover 
a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.   

Art. 5º O Instituto Federal Fluminense, em cada um dos seus campi, 
tem os seguintes objetivos: I. ministrar educação profissional técnica de 
nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 
concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens 
e adultos; II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; III. realizar 
pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; IV. desenvolver 
atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 
trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; V. 
estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
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socioeconômico local e regional; e VI. ministrar em nível de educação 
superior: a. cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia; b. cursos de 
licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 
áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; c. cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;  

d. cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 
conhecimento; e  

e. cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 
inovação tecnológica.(INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE,2009,p.3-5) 

 

Tal documento, no artigo 28 traz o seguinte texto relacionado à pesquisa e 

inovação: 

Art. 28. As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a 
investigação e o empreendedorismo, visando à produção de conhecimento, 
à inovação e à solução de problemas científicos e tecnológicos, envolvendo 
todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas ao desenvolvimento 
social. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2009, p. 12) 

 

O PDI 2010-2014 declara a seguinte missão dos IF Fluminense: 

[...] formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico de novos processos, produtos e 
serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade 
em geral, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 
mecanismos para a educação continuada e criando soluções técnicas e 
tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social [...] 
(INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.19). 

 

O referido PDI traz dentre os princípios listados, os seguintes princípios do IF 

Fluminense: 

I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação 
do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

 II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e com a 
extensão; 

 III. eficácia nas respostas por formação profissional, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte ao desenvolvimento local e 
regional, social e cultural, sem perder de vista a formação integral; 

 IV. compromisso com a educação inclusiva e emancipatória; (INSTITUTO 
FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.94). 

 

Dentre as diretrizes listadas pelo referido PDI, aqui se destacam: 

- Inserção social - o Instituto Federal Fluminense deverá ser uma instituição 
pública que aposta na formação ampliada e omnilateral. Um ambiente 
acadêmico que prima pela democratização não só no acesso, mas também 
na permanência dos sujeitos. Uma instituição que busca a verticalização, 
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uma vez que tem como uma das principais preocupações a elevação de 
escolaridade como garantia da qualificação profissional e conquista plena 
da cidadania. 

- Articulação das ações de ensino, pesquisa e extensão, por meio do 
desenvolvimento de programas e projetos educacionais, que priorize a 
participação da comunidade acadêmica dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino.   

- Fortalecimento da pesquisa e extensão - no Instituto Federal Fluminense a 
pesquisa buscará soluções para a sua região polarizada e também 
promoverá o fortalecimento das atividades de extensão. Pesquisa e 
extensão deverão considerar como prioridade a inclusão social e em função 
disso deverão estar voltadas para atividades que privilegiem o 
desenvolvimento local e regional.  

- Fomento de parcerias em projetos internacionais que integrem o 
planejamento institucional contribuindo para o enriquecimento 
socioeconômico e cultural. 

- Inovação tecnológica - implementação de inovações de processo e de 
produto, mediante parcerias com atores locais e regionais, por meio de seus 
ambientes especializados e cooperativos de inovação. Essa postura 
inovadora permeará todas as instâncias das atividades e deverá ser uma 
das competências atitudinais a ser desenvolvida na formação dos alunos. 
(INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.95-96). 

 

A seguir, são destacados os seguintes objetivos apresentados no PDI 2010-

2014, em consonância com o artigo 7 da Lei n° 11.892/2008: 

IV. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade. 

 V. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica em articulação com o 
mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. 

 VI. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional. (INSTITUTO FEDERAL 
FLUMINENSE, 2011, p.98) 

 

Ainda, o respectivo PDI em relação às Políticas de Pesquisa e Inovação 

consta que “[...] O IF Fluminense [...] executa pesquisa tecnológica com o objetivo de 

contribuir para o avanço técnico-científico do país, para a solução de problemas nas 

suas áreas de atuação e para aperfeiçoamento da formação e da qualificação 

profissionais.” (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.127). 

 Tal documento menciona “como princípio norteador, as atividades de 

pesquisa devem manter estreita relação com as áreas de conhecimento e as linhas 

de pesquisa, identificadas como prioritárias para a instituição.” (INSTITUTO 

FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.127). 

 

No mesmo PDI, em relação às Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão traz 

o seguintes texto: 
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A nova institucionalidade constitui o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia como instituição que se organiza tendo como eixo a 
articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de seu compromisso 
com o desenvolvimento regional, compreendido em suas relações com o 
movimento de mundialização da sociedade, da economia e da cultura.  [...]   

      Do ponto de vista da especificidade do IF Fluminense, a primeira 
dimensão a considerar é a sua natureza como instituição cujo objeto é a 
Educação Profissional e Tecnológica; a indissociabilidade, portanto, terá 
seus contornos definidos a partir dessa natureza. 

      O segundo ponto relevante é o compromisso social do IF Fluminense 
com o desenvolvimento local e regional, uma vez que sua missão é a 
formação para a cidadania e para o trabalho. [...] que a pesquisa e a 
extensão, porquanto integradas à Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), terão como objeto a produção e divulgação de ciência e tecnologia 
que permitam o enfrentamento dos problemas locais e regionais. Ou seja, 
seu compromisso será a formação de subjetividades que compreendam o 
potencial transformador do conhecimento enquanto promotor de qualidade 
de vida com sustentabilidade e democracia. Nesse contexto, insere-se o 
compromisso com a inovação, compreendida tanto como resultados em 
termos de processos e produtos que alavanquem o desenvolvimento local e 
regional com sustentabilidade e inclusão, quanto como desenvolvimento de 
subjetividades capazes de produzir novas soluções ao pensar 
cientificamente a prática social. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 
2011, p.117-118) 

 

O PDI 2010-2014 em seu texto descreve a articulação entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão: 

 [...] as linhas de formação que conferem identidade a cada curso 
sustentando-os; elas explicitam a linha de atuação, as ênfases, as 
especificidades que expressam a vinculação do curso às demandas 
regionais e à missão institucional. [...] As linhas de formação, por sua vez,  
atuam como incubadoras de linhas de pesquisa e de linhas de extensão, a 
partir das quais se constituem os grupos de pesquisa e os programas de 
extensão. [...] Os programas e projetos de extensão, [...] articulam-se às 
atividades de ensino e de pesquisa. Finalmente, os resultados das 
atividades de pesquisa e extensão passam a se constituir em  objetos de 
ensino, podendo levar à revisão das linhas de formação. (INSTITUTO 
FEDERAL FLUMINENSE, 2011, p.119) 

 

De acordo com o referido PDI, todo gerenciamento das atividades de 

pesquisa e de fomento à pesquisa são realizadas pelo órgão executivo Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Inovação, tendo como um dos órgãos subordinados a Diretoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a qual compete: 

Elaborar, atualizar e publicar anualmente os Editais para seleção de 
bolsistas a projetos a serem apoiados pelas políticas institucionais de 
incentivo ao desenvolvimento de pesquisa e inovação  tecnológica, bem 
como operacionalizar os processos de submissão, avaliação e seleção dos 
projetos a serem aprovados. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2011, 
p.203) 
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O Programa e Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao 

Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense dispõe no artigo 1o seguinte 

objetivo: 

[...] incentivar as pesquisas e o empreendedorismo, contribuindo para o 
desenvolvimento regional, para o avanço técnico-científico do país e para a 
solução de problemas nas áreas de atuação da instituição. Também visa o 
aperfeiçoamento da formação profissional de seus participantes ao 
oportunizar o desenvolvimento de habilidades investigativas e de 
construção do conhecimento, o que, por sua vez, propicia o 
desenvolvimento e/ou aprimoramento de uma postura acadêmico-
profissional crítica e inovadora. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 
2012, p.2) 

 
O mesmo documento dispõe no seu artigo 11, § 1o os seguintes princípios a 

serem observados na seleção de projetos: 

 

I - relevância do tema para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da 
região; 
II - articulação com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas no IF Fluminense; 
III- vinculação com os temas de pesquisas prioritárias do IF Fluminense, 
sendo elas: 

 Educação: 
o Novas Tecnologias, 
o Formação de Professores, 
o Educação de Jovens e Adultos; 

 Memória e Cultura; 

 Tecnologia Social; 

 Avaliação e Gestão Ambiental: 
o Avaliação Ambiental e Geoprocessamento, 
o Gestão e Planejamento de Áreas Protegidas, 
o Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos; 

 Desenvolvimento e Sustentabilidade: 
o Estratégias Locais para o Desenvolvimento Regional, 
o Meio Ambiente e Materiais, 
o Energias Alternativas e Renováveis; 

 Engenharia de Software; 

 Sistemas de Informação; 

 Ciências Agrária: 
o Educação Agrícola; 
o Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
o Produção Agropecuária; 

 Engenharia Aeroespacial; 

 Engenharia de Construção Naval. 
IV- coerência com as linhas de pesquisa do Núcleo de Pesquisa ao qual o 
projeto está associado. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2012, p.5) 

 

Ainda, o referido documento, no § 2o do mesmo artigo, aponta os seguintes 

critérios para a avaliação dos projetos de pesquisa científica e tecnológica do IF 

Fluminense: 
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 originalidade da pesquisa; 

 qualidade técnica do projeto: clareza da definição do problema e 
objetivos, adequação metodológica, adequação cronológica; 
procedimentos de divulgação e apropriação dos resultados pela 
sociedade; 

 qualidade da redação e organização do texto: ortografia, gramática, 
clareza, objetividade e estrutura formal; 

 adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo(s) 
aluno(s) bolsista(s) e os objetivos e cronograma do Projeto; 

 viabilidade de execução do projeto e; 

 produtividade científica e tecnológica do pesquisador na área 
temática do projeto, avaliada através de informações contidas nos 
indicadoresde produção do currículo Lattes. (INSTITUTO FEDERAL 
FLUMINENSE, 2012, p.6) 

 

 

4.2.2 Estabelecimento dos aspectos a serem considerados em cada 

critério 

 

 

A consulta documental e a revisão da literatura, sobre os critérios de 

avaliação considerados na pesquisa científica, serviram para elucidar os aspectos a 

serem considerados na avaliação dos projetos em cada critério. Isto resultou na 

definição dos aspectos para cada critério. 

 

 

4.2.3 Agrupamento dos critérios por objetivo da instituição e da 

pesquisa 

 

 

Considerando que tanto os critérios relacionados aos objetivos institucionais 

como aqueles relacionados aos requisitos específicos da pesquisa científica eram 

tratados na mesma ficha. E, acrescentando a este fato que os pesos atribuídos 

favoreciam aos critérios da pesquisa. Isto poderia acarretar a aprovação de projetos 

com bom desempenho sob o ponto de vista da pesquisa científica, mas que não 

atenderiam, satisfatoriamente, às expectativas da instituição. Para evitar tal 

problema, os critérios de avaliação de projetos foram organizados em dois grupos: 

- critérios de avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do 

IF Fluminense; 
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- critérios de avaliação do projeto em relação ao atendimento aos requisitos 

exigidos para cada pesquisa científica; 

Isto possibilitou gerar uma ficha de avaliação para cada grupo, 

proporcionando duas fases de avaliação. A primeira etapa de avaliação visou 

selecionar os projetos mais aderentes aos objetivos da organização, com base na 

avaliação dos projetos obtidos nos respectivos critérios. A segunda etapa teve como 

entrada os projetos selecionadas na primeira e, visou avaliar os projetos que mais 

satisfizessem aos critérios da pesquisa, com base na ficha de avaliação dos projetos 

quanto aos requisitos exigidos para cada pesquisa. 

 

 

4.3 ESTRUTURAÇÃO DOS CRITÉRIOS E ASPECTOS CONSIDERADOS NA 

SELEÇÃO DE PROJETOS NO MÉTODO AHP  

 

 

Nesta etapa, cada agrupamento de critérios e aspectos identificados na etapa 

anterior foi estruturado hierarquicamente em conformidade com o método AHP 

descrito na seção 2.1.1.5.1 da revisão bibliográfica. Dessa forma, cada hierarquia de 

critérios e aspectos representou uma etapa da seleção. 

A primeira etapa visou atender aos objetivos da organização e a segunda, aos 

requisitos exigidos para cada pesquisa. Para cada etapa os critérios foram 

organizados obedecendo à estrutura hierárquica do método multicritério AHP. O 

critério objetivo principal foi posicionado no primeiro nível e, os critérios que 

contribuem para o alcance do objetivo principal, no segundo. Cada critério do 

segundo nível se ramificou nos seus aspectos considerados, formando o terceiro 

nível da hierarquia. 

Esta fase resultou na estruturação na hierarquia AHP dos critérios existentes 

e dos aspectos considerados, em cada etapa de seleção, mostrando a influência de 

cada um para o alcance do objetivo desejado. 
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4.4 DETERMINAÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS E ASPECTOS COM 

BASE NOS JULGAMENTOS DOS DECISORES 

 

 

Esta fase se baseou na seção 2.1.1.5.2 que trata do julgamento dos 

decisores. Consistiu na coleta das preferências emitidas pelos decisores, baseando-

se na escala de Saaty (1991), constante no quadro 1, e nas comparações entre as 

importâncias dos critérios em relação a um determinado objetivo. Todo o julgamento 

foi realizado através do consenso dos decisores e obedeceu a todos os passos 

descritos na referida seção. 

Apesar da existência de software disponível para aplicação do AHP, a autora 

preferiu o uso de software MS-Excel ou outro similar, para cálculos em planilha de 

dados, a outro software, pelo fato que, a simplicidade do método favoreceu a sua 

implementação numa planilha, dando a autora e aos demais participantes do 

processo maior domínio e entendimento do problema. 

Assim, toda a entrada de dados e cálculos necessários ao método AHP 

mensuração relativa foi configurada através do software planilha de dados a fim de 

determinar a importância de cada aspecto para o alcance do objetivo principal em 

cada etapa de seleção, obedecendo aos procedimentos descritos da seção 2.1.1.5.1 

à seção 2.1.1.5.4. Esta fase resultou na mensuração dos critérios e aspectos com 

base nas preferências subjetivas dos decisores. 

 

 

4.4.1 Instrumento de coleta de dados dos julgamentos dos decisores em 

relação à importância dos critérios e aspectos para o alcance dos objetivos 

institucionais e da pesquisa 

 

 

A coleta dos julgamentos emitidos pelos decisores foi realizada através da 

matriz de julgamento do método AHP implementada em uma planilha eletrônica de 

dados obedecendo todos os cálculos previstos na seção 2.1.1.5.2. Durante a coleta, 

o julgamento obtido através do consenso dos decisores foi, então, registrado pela 

autora seguindo todo o procedimento descrito na mesma seção. 
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Neste caso, o grupo de decisores foi representado pela comissão criada, cuja 

composição é descrita na seção 3.1.3. Coube à autora seu papel de facilitador no 

processo decisório, não interferindo no processo decisório. 

O resultado do julgamento foi apresentado à Câmara de Pesquisa do IFF para 

sua homologação. O caso de não aceitação implicaria num novo julgamento por 

parte da comissão e nova apreciação pela Câmara de Pesquisa. 

 

 

4.4.2 Mensuração dos critérios e aspectos 

 

 

Tratou-se de determinar os pesos globais dos aspectos a serem considerados 

na avaliação dos projetos constantes no nível 3 da estrutura hierárquica de cada 

etapa. Tais pesos foram obtidos através do cálculo das prioridades médias locais e 

globais descrita na seção 2.1.1.5.3. Todo o cálculo foi implementado na mesma 

planilha de dados que contém a matriz de julgamento, possibilitando que as 

prioridades fossem calculadas automaticamente com as entradas do julgamento. 

 

 

4.4.3 Verificação da consistência dos julgamentos 

 

 

O cálculo de consistência de julgamento, também, foi implementado nas 

planilhas, com base na seção 2.1.1.5.4. Os cálculos foram configurados de forma a 

permitir que a cada registro do julgamento, pudessem gerar automaticamente as 

prioridades (pesos) dos critérios e aspectos em relação ao foco imediato e em 

relação ao foco principal. E também, fornecesse, ao mesmo tempo, a informação 

sobre a consistência do julgamento, tornando possível o grupo reavaliar os seus 

julgamentos, se existisse alguma inconsistência. 

 

 

 



104 

4.5 ELABORAÇÃO DOS MODELOS DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL DOS PROJETOS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

E AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CADA PESQUISA 

 

 

Com base na estrutura de critérios e aspectos considerados para o alcance 

do objetivo de cada etapa, ou seja, objetivos da instituição e da pesquisa, elaborou-

se as fichas de avaliação dos projetos a serem utilizadas nas etapas, 

respectivamente. 

Cada ficha de avaliação resultou num questionário composto de várias 

questões do tipo múltipla escolha. Cada questão correspondeu integralmente ao 

texto do aspecto descrito na estrututa do AHP, de modo que todos os envolvidos no 

problema, os decisores e avaliadores, pudessem ter o mesmo entendimento. 

Esta etapa consistiu na elaboração da ficha de avaliação específica para cada 

etapa. Cada ficha conteve os seguintes elementos: 

- Dados Gerais:  

- Título da ficha: título da ficha identificando a etapa de seleção 

- Avaliador: nome do avaliador responsável 

-Título do projeto: nome do projeto 

- Corpo de questões: 

É composto com o número de questões limitado ao número de 

aspectos considerados na respectiva etapa de seleção. 

 

Na construção do corpo de questões adotou-se o seguinte procedimento: 

 

- Cada critério no nível 2 da estrutura identifica um grupo de questões, onde 

cada questão corresponde, literalmente, ao texto do aspecto no nível 3 subordinado 

ao critério, obedecendo a mesma ordem, conforme estrutura a seguir:  

- Grupo de Questão 1  (transcrição literal do texto do  critério do nível 

2 da estrutura hierárquica de critérios, seguindo a ordem de critérios na 

estrutura) 

- Questão 1.1 (transcrição literal do texto do 

aspecto constante no nível 3 da estrutura 
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hierárquica de critérios subordinada à referida 

questão, obedecendo a ordem na estrutura) 

... 

    - Questão 1.N 

... 

- Grupo de Questão N 

   ... 

 

- Após a definição das questões, estabeleceram-se as escalas nominais 

utilizadas na avaliação para cada questão da seguinte forma: 

Como os aspectos eram, em sua maioria, qualitativos, e as partes 

interessadas, os membros da câmara, demonstraram preferência por uma avaliação 

subjetiva, utilizou-se a escala nominal, cuja escala foi utilizada na avaliação do 

projeto em cada questão (aspecto). As escalas definidas para cada questão 

(aspecto) foram então, utilizadas como opções de resposta, dispostas obedecendo à 

ordem da mais importante para a menos importante.  

Para cada questão do questionário definiu-se a escala, conforme o exemplo 

abaixo: 

 

Questão 1.1 

  Escala1.N  ... Escala1.1 (escalas nominais definidas como 

respostas opcionais para a referida questão, em ordem descendente de importância, 

da esquerda para direita ) 

 

Para algumas questões, originadas de aspectos/critérios quantitativos tornou-

se necessária criação de uma tabela de conversão, respeitando o contexto do 

problema, a fim de permitir a conversão dos valores numéricos numa escala 

nominal. As escalas e tabela de conversão foram determinadas juntamente com a 

comissão criada. A tabela de conversão requerida pela questão deveria ser 

consultada pelo avaliador na ocasião da avaliação do projeto. 

Esta etapa resultou na composição dos modelos das fichas de avaliação, 

contendo os elementos de dados gerais, as questões e escalas nominais utilizadas 

nas respostas e as tabelas de conversão de escalas necessárias. Ao final desta 
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etapa, os modelos das fichas de avaliação foram submetidos à apreciação da 

Câmara de Pesquisa do IF Fluminense para homologação ou ajustes necessários. 

 

 

4.6 MENSURAÇÃO DAS ESCALAS NOMINAIS UTILIZADAS COMO 

RESPOSTAS NAS FICHAS DE AVALIAÇÃO  

 

 

Esta fase resultou na mensuração das escalas nominais definidas para cada 

questão das fichas elaboradas na etapa anterior. O resultado desta etapa foi 

apresentado à Câmara de Pesquisa do IF Fluminense para sua apreciação. 

Baseando-se na revisão bibliográfica descrita na seção 2.1.1.6, para cada 

aspecto (questão) calculou-se o peso de cada escala nominal, definida na seção 4.5, 

através da comparação pareada com a utilização do método AHP. Neste caso, 

considerou-se como foco principal, o aspecto (questão), e como nós subordinados, 

as escalas. Para isto, foi necessário criar a matriz de julgamento, dispondo as 

escalas segundo a ordem descendente de importância, nas colunas, da esquerda 

para direita, e nas linhas, de cima para baixo. Neste caso, o julgamento pôde ser 

realizado pela própria autora, e posteriormente, apreciado pela comissão e Câmara 

de Pesquisa. Sendo assim, as entradas e cálculos, necessários para mensuração 

das escalas nominais de cada aspecto (questão) através do AHP, foram 

implementadas nas planilhas eletrônicas de dados. Os procedimentos e cálculos 

obedeceram às instruções detalhadas na seção 2.1.1.5.1 a 2.1.1.5.4. 

 

 

4.7 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS PROPOSTAS DE PROJETOS ATRAVÉS 

DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO  

 

 

4.7.1 Equipe de avaliadores dos projetos 

 

 

A composição dos avaliadores dos projetos foi definida pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação do IFF, cujos avaliadores pertencentes a áreas 
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multidisciplinares. A equipe foi constituída de avaliadores internos e externos, 

formada por doutores, em sua maioria, e mestres. A equipe de avaliadores externos 

composta de catorze membros, sendo treze doutores e um mestre. Sendo estes 

professores de instituições de ensino superior, da rede pública, em sua maioria, e 

privada. A equipe de avaliadores internos foi formada por quinze membros da 

Câmara de Pesquisa do Instituto, dentre os quais, o pró-reitor de Pesquisa e 

Inovação do IFF, a diretora de Pesquisa e Inovação do IFF e os demais ocupantes 

de cargo de direção nas unidades de pesquisa em cada campus. 

 

 

4.7.2 Coleta das avaliações individuais dos projetos 

 

 

A coleta das avaliações dos projetos foi realizada através das fichas de 

avaliação dos projetos elaborados para cada etapa de seleção, conforme descrito na 

seção 4.5. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFF encaminhou as propostas 

de projetos e os formulários de avaliação para os avaliadores, com base nos 

modelos das fichas. Tal órgão se encarregou em configurar os formulários 

eletrônicamente, através do aplicativo para criação de formulário disponível no 

Google Drive, através do portal do Google (http://www.google.com.br), e encaminhá-

los para os avaliadores. As respostas dos avaliadores em cada etapa foram 

centralizadas numa única planilha de dados facilitando o controle. 

Na elaboração dos formulários para avaliadores externos decidiu-se omitir a 

última questão de cada ficha de avaliação. Isto decorreu do fato que uma delas 

dependeria de informações internas, como é o caso de verificação de vinculação 

com núcleo de pesquisa e com as linhas prioritárias do IFF, e a outra, verificação e 

quantificação da produtividade científica, exigiria uma sobrecarga de trabalho para o 

avaliador. Portanto, para poupar o avaliador externo destes problemas, tais questões 

foram avaliadas pelo Pró-Reitoria de Pesquisa, cujas avaliações foram registradas 

diretamente nas respectivas planilhas de respostas, configuradas pela autora. 

A quantidade de projetos foi distribuída em função da área, entre os 

avaliadores externos, cabendo, ao máximo, cinco projetos a cada um. Cada 

avaliador analisou os projetos sob sua responsabilidade e realizou o preenchimentoo 
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das duas fichas de avaliações (referente a cada etapa de seleção) para cada 

projeto. 

 

 

4.7.3 Registro das avaliações e cálculo do desempenho dos projetos 

 

 

Esta atividade foi realizada pela própria Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 

que se responsabilizou de disponibilizar as fichas de avaliação, eletronicamente, 

com base nos modelos das fichas de avaliação criados, utilizando os recursos do 

Google Drive. Tal sistema forneceu uma planilha de dados com todas as respostas 

dos avaliadores, o que facilitou a alimentação das planilhas configuradas pela autora 

com o método AHP. 

A escala nominal foi atribuída à questão pelo avaliador na ocasião da 

avaliação do projeto utilizando a ficha de avaliação eletrônica. Desta forma, a 

avaliação da questão foi baseada nos valores absolutos.  

A mensuração global do projeto consistiu no somatório dos produtos do peso 

da questão (importância relativa do critério em relação ao objetivo principal) pelo 

peso da escala (valor associado a um dos valores absolutos da escala nominal). O 

cálculo do desempenho do projeto é ilustrado de forma genérica na figura 10. 

 

 

 Figura 10 – Representação genérica do cálculo do desempenho do projeto de 
pesquisa, baseado em Saaty (1990). 
Fonte: Autora 
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Para permitir o registro das avaliações e a mensuração global do projeto, fez-

se necessário a criação das planilhas para calcular a pontuação dos projetos, em 

cada etapa, com base nas respostas obtidas nas fichas de avaliação aplicando-se 

os pesos das questões e pesos das escalas associadas às respostas dos 

avaliadores. Estas planilhas foram elaboradas obedecendo às mesmas ordens das 

questões constantes nas respectivas fichas de avaliação. Isto facilitou o processo, 

considerando que os projetos e as fichas de avaliação foram encaminhados por 

meios eletrônicos para os avaliadores, utilizando-se as facilidades dos serviços de 

rede compartilhado do Google Drive. Este serviço integrou os dados, retornando 

todas as respostas dos avaliadores numa única planilha. O que facilitou a 

transferência dos dados para a planilha de cálculo da pontuação do projeto, 

simplificando o trabalho do usuário através de operações simples da área de 

transferência do Excel, como “Copiar” e “Colar”. 

A planilha de cálculo dos projetos de cada etapa foi projetada para permitir ao 

usuário registrar as respostas das fichas de avaliação retornadas pelos avaliadores 

e calcular automaticamente o desempenho dos projetos. Os cálculos das 

mensurações dos critérios e aspectos (questões) foram integrados aos cálculos das 

mensurações dos projetos. Sendo assim, à medida que as respostas foram 

registradas para cada projeto, a planilha associava automaticamente os pesos às 

questões e respostas (escalas nominais). E então, calculava a pontuação 

(prioridade) do projeto, através da soma ponderada, somando-se o produto do peso 

da questão (aspecto) pelo peso da resposta (escala nominal). 

Esta etapa resultou na lista de desempenho global dos projetos para cada 

etapa. 

 

 

4.8 ORDENAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

ALCANCE DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

 

Uma vez as planilhas calculadas, estas puderam ser facilmente classificadas 

por ordem descendente de prioridade do projeto, servindo de apoio na tomada de 
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decisão quanto à escolha de projetos que atendessem, satisfatoriamente, aos 

objetivos da instituição. A ordenação foi realizada através da função de classificação 

disponível no software de planilha eletrônica utilizado. Utilizou-se como campo de 

ordenação a coluna de pontuação global do projeto, em ordem descendente de 

valor. 

 

 

4.9 SELEÇÃO DOS PROJETOS MAIS ALINHADOS AOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS 

 

 

Com base no ranking gerado no passo anterior, os gestores analisaram os 

projetos que se encontravam nas posições superiores e selecionaram a quantidade 

desejada para servir de entrada para a segunda fase. A análise descritiva dos dados 

coletados na avaliação foi importante, pois nem sempre os primeiros da lista indicam 

os melhores. Poderiam representar as melhores posições dentre as piores. 

Para facilitar o trabalho, os piores projetos observados neste ranking foram 

eliminados da planilha de avaliação de projetos em relação atendimento aos 

requisitos exigidos para cada pesquisa, mantendo os demais na lista. 

 

 

4.10 ORDENAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DA PONTUAÇÃO 

OBTIDA NA AVALIAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

EXIGIDOS PARA CADA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

Nesta etapa, foram considerados apenas os projetos aprovados na primeira 

etapa. A planilha contendo a pontuação de tais projetos avaliados em relação ao 

atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa foi submetida à ordenação 

descendente por pontuação. 
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4.11 SELEÇÃO DOS PROJETOS PARA INCLUSÃO NO PORTFÓLIO 

 

 

Novamente, os gestores, baseando-se no ranking gerado no passo anterior, 

selecionaram, a partir do topo da lista, os projetos que atenderam, satisfatoriamente, 

aos critérios de avaliação da pesquisa. Sendo o número de projetos selecionados 

limitado à quantidade de recursos e incluíram no portfólio de projetos de pesquisa do 

IF Fluminense. 

A seguir, a figura 11 mostra as etapas da modelagem para a seleção de 

projetos de pesquisa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 11 – Etapas da modelagem para a seleção de projetos de pesquisa 
Fonte: Autora 
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5 APLICAÇÃO DA MODELAGEM PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS NA 

ÁREA DE PESQUISA DO IF FLUMINENSE 

 

 

Este capítulo trata da aplicação da modelagem para a seleção de projetos, 

apresentado no capítulo 4, na área de pesquisa do IFF visando apoiar a seleção de 

projetos de pesquisa mais alinhados aos objetivos da instituição e aos requisitos 

exigidos para cada pesquisa. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF 

Fluminense), também conhecido como Instituto Federal Fluminense (IFF), 

atualmente, exerce atividades de ensino, pesquisa e extensão visando contribuir 

para desenvolvimento econômico e social da região. Tem sua origem datada no 

início do século XX através da Escola de Aprendizes Artífices (1910). Desde então, 

desempenha importante papel na educação e capacitação profissional das pessoas 

favorecendo para progresso da sociedade. Através do seu comprometimento com o 

governo em desenvolver uma educação com qualidade visando atender a demanda 

das necessidades locais e regionais, experimentou vários desafios no seu processo 

de evolução. Primeiramente, a transformação de Escola de Aprendizes Artífices para 

Escola Técnica Industrial (1942), depois, em Escola Técnica Federal de Campos 

(1945), mais tarde, em Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos (1999) 

e, mais recentemente, em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense, através da Lei no 11.892 de 2008 que transformou os antigos Centros 

Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

O IF Fluminense é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular que oferece educação profissional e tecnológica nas 

várias modalidades de ensino. Trata-se de uma autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação, dotada de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. 
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De acordo com o PDI 2010-2014, O IF Fluminense traz em sua missão a 

preocupação em desenvolver uma educação profissional visando atender à 

demanda das necessidades da sociedade, além de promover o avanço científico e 

tecnológico e soluções para o desenvolvimento sustentável. 

O IF Fluminense possui uma estrutura multicampi, cuja estrutura apresentada 

pelo o Relatório de Gestão de 2012 do IF Fluminense, abrange as seguintes regiões 

do Rio de Janeiro: - região Noroeste Fluminense, onde localizam o campus Bom 

Jesus do Itabapoana, campus Itaperuna, o campus Santo Antônio de Pádua, até 

então, em construção, e o Polo Avançado Cambuci; - região Norte Fluminense 

representado pelo campus Campos Centro, Campos Guarus, Quissamã, Macaé, e o 

campus Rio Paraíba do Sul e o Polo Avançado São João da Barra; - região das 

Baixadas Litorâneas, onde se situa o campus Cabo Frio; região metropolitana onde 

se encontra o Polo Avançado Maricá e o campus Itaboraí, também em construção. A 

Instituição para desempenhar suas atividades conta com a colaboração de 1350 

servidores, conforme relatado no seu Relatório de Gestão de 2012. 

O Estatuto do IF Fluminense apresenta, no artigo 7o, a sua estrutura 

organizacional, conforme a seguir: 

Art. 7º A organização geral do Instituto Federal Fluminense compreende: 

I. COLEGIADOS 

  a) Conselho Superior; 

  b) Colégio de Dirigentes;   

II. REITORIA 

 a) Gabinete: 

    i) Órgãos de Apoio imediato 

 b) Pró-Reitorias: 

     i) Pró-Reitoria de Ensino;  

     ii) Pró-Reitoria de Extensão; 

     iii) Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação; 

     iv) Pró-Reitoria de Administração; 

     vi) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

 c) Diretorias Sistêmicas; 

 d) Órgãos seccionais: 

      i) Auditoria Interna e 

     ii) Procuradoria Federal.   

III. CAMPI, que para fins da legislação educacional, são considerados 
Sedes. (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE,2009, p.5) 

 

De acordo com os artigos 2 e 3 do Regimento Geral do IF Fluminense, a 

administração geral é desempenhada pelos órgãos colegiados superiores, Reitoria e 

Direção-Geral dos Campi. A Reitoria é um órgão executivo composto pelo Gabinete, 

Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa e 
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Inovação, Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional. A cada uma das Pró-Reitorias vincula-se a sua respectiva Câmara, a 

qual tem caráter consultivo e compõe os Demais Órgãos Colegiados. Sendo assim, 

à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação vincula-se à Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação e Inovação, e, em sua estrutura, tem como órgão subordinado a Diretoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, conforme ilustra a figura 12. 

 

 

  

 

Ainda, de acordo com os artigos 33 e 34 do referido regimento, a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Inovação centraliza a administração das atividades e políticas de 

pesquisa, articuladas com a pesquisa e extensão, e promove ações de fomento à 

pesquisa, ciência e tecnologia e inovação. Sendo uma das  atribuições disposta no 

inciso X, art.34: “publicar anualmente, os editais para seleção de bolsistas e projetos 

a serem apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisa e inovação tecnológica;” (INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2011, 

p.20). 

Tal processo de seleção obedece as normas prescritas no Programa de 

Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao Empreendedorismo no IF 

Fluminense. Esse programa visa incentivar a pesquisa e o empreendedorismo 

através de bolsas concedidas pelos órgãos de fomento à pesquisa ou recursos 

Figura 12 – Organograma da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Fluminense 
Fonte: Extraído do PDI 2010-2014 do IF Fluminense 
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financeiros da própria instituição. Como apoio ao fomento à pesquisa conta com o 

CNPq e com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ).  

Porém, o problema tratado limita-se a seleção de novos projetos de pesquisa 

básica e aplicada, que concorrem às bolsas PIBIC e PIBITI, financiadas pelo IF 

Fluminense e pelo CNPq. Tais bolsas são ofertadas aos alunos da própria Instituição 

ou de outras Instituições, desde que os alunos estejam matriculados em cursos de 

graduação ou pós-graduação lato sensu.  

Para cada projeto proposto pelo pesquisador é concedido o direito ao máximo 

duas bolsas. Sendo as modalidades de bolsas PIBIC-IFF e PIBITI-IFF destinadas a 

alunos da própria instituição e as bolsas PIBIC-CNPq e PIBITI-CNPq para alunos 

matriculados na própria instituição ou oriundos de outras instituições. Os 

pesquisadores para atuar como orientadores de tais bolsistas, devem ter seus 

projetos aprovados pelo IFF e obedecer aos requisitos previstos no artigo 7 do 

Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao Empreendedorismo 

no IF Fluminense: 

Art 7
o
 – São candidatos a orientadores de bolsistas de formação científica e 

tecnológica, os servidores do IF Fluminense e os pesquisadores de outras 
instituições, desde que estejam vinculados a um núcleo de pesquisa do IF 
Fluminense, que possuam no mínimo título de mestre e/ou demonstrem 
experiência em atividades de pesquisa ou em desenvolvimento tecnológico. 
(INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, 2012, p.4) 

 

O processo de seleção acontece anualmente e se inicia através de chamada 

pública através de Edital. Durante o período de submissão de projetos, previsto no 

Edital, o pesquisador preenche o formulário de proposta do novo projeto, cujo 

modelo é apresentado no anexo, e encaminha, através do sistema on-line, Sistema 

de Submissão Eletrônica de Projeto de Pesquisa do IFF (SiSEP-IFF) para a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação. Em tal sistema, é exigido o preenchimento do 

endereço eletrônico do currículo do pesquisador cadastrado e atualizado na 

Plataforma Lattes3 do CNPq. 

Ao término do período de submissão de projetos, tais projetos são submetidos 

à avaliação dos avaliadores internos e externos, cujos avaliadores são convidados 

pela Câmara de Pesquisa do IF Fluminense. Terminado o período de avaliação, a 

________________ 

3
 Plataforma Lattes – é o Sistema de Informação disponibilizado pelo CNPq que integra dados de 

currículos, instituições e grupos de pesquisa das áreas de ciência, tecnologia e inovação. Obtido em 
31.03.2014 em <http://lattes.cnpq.br>.  
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Câmara de Pesquisa do IF Fluminense escolhe os projetos para alocação das 

bolsas de pesquisa, respeitando a pontuação total obtida na avaliação e o limite de 

bolsas disponíveis, e os inclui no portfólio. 

Entretanto, a Instituição carece de uma forma mais sistematizada para apoiar 

o processo de seleção de um grande número de projetos de pesquisa propostos 

pelos pesquisadores oriundos de diversos campi, cujos projetos concorrem ao 

número limitado de bolsas ofertadas através do Programa de Bolsas Institucionais 

de Incentivo à Pesquisa e ao Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense. 

Além disso, com o plano de expansão da rede de ensino, tende a tornar ainda 

mais complexo a seleção de projetos que assegurem o alcance dos objetivos 

institucionais e da pesquisa. 

Portanto, este trabalho objetiva-se a apoiar à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação do IF Fluminense na seleção de novos projetos de pesquisa mais 

aderentes aos seus objetivos através da utilização de método de apoio multicritério à 

decisão para a alocação do número limitado de bolsas. 

 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO RELACIONADOS 

AOS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO E DA PESQUISA E ESTABELECIMENTO DOS 

ASPECTOS CONSIDERADOS EM CADA CRITÉRIO. 

 

 

Através da consulta documental foi possível o conhecimento dos critérios de 

avaliação já existentes e dos objetivos da instituição servindo de base para a 

reestruturação dos critérios. Isto resultou no agrupamento dos critérios em dois 

grupos: critérios relacionados aos objetivos da instituição e critérios relacionados ao 

atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa, apresentados 

respectivamente, nas seções 5.2.1 e 5.2.2. A revisão da literatura serviu como 

complemento para elucidar os aspectos considerados em cada critério. 
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5.2.1 Critérios relacionados aos objetivos da Instituição 

 

 

A consulta documental resultou nos seguintes critérios exposto no quadro 4: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Critérios de avaliação de projetos em relação aos objetivos da instituição 
Fonte: Autora 
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5.2.1.1 Aspectos considerados para os critérios de avaliação dos projetos em 

relação aos objetivos da instituição 

 

 

Para cada critério foram definidos os seguintes aspectos, apresentados nos 

quadros 5 a 9: 

 

- Critério Principal: Pesquisa comprometida com o desenvolvimento local e 

regional 

 

 

 

- Critério 1:  Avanço Científico e Tecnológico 

 

 

Quadro 5 – Aspectos considerados no critério “Pesquisa 
comprometida com o desenvolvimento local e regional” 
Fonte: Autora 

Quadro 6 – Aspectos considerados no critério “Avanço científico e tecnológico” 
Fonte: Autora 
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- Critério 2: Compromisso Social 

 

 

  

Quadro 7 – Aspectos considerados no critério “Compromisso Social” 
Fonte: Autora 
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- Critério 3: Articulação com Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 

  

Quadro 8 – Aspectos considerados no critério “Articulação com Ensino, Pesquisa e 
Extensão” 
Fonte: Autora 
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- Critério 4: Vinculação com as áreas de pesquisa do IF Fluminense 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Critérios relacionados ao atendimento aos requisitos exigidos para 

cada pesquisa científica 

 

 

Com base na consulta documental identificou os seguintes critérios para 

avaliação da pesquisa científica, apresentado no quadro 10: 

Quadro 9 – Aspectos considerados no critério “Vinculação com as áreas de pesquisa 
do IF Fluminense” 
Fonte: Autora 
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:

 

 

 

 

5.2.2.1 Aspectos considerados para os critérios de avaliação dos projetos em 

relação ao atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa científica 

 

 

A revisão da literatura e a consulta documental serviram de embasamento 

para os seguintes aspectos considerados em cada critério, apresentados nos 

quadros 11 a 16: 

Quadro 10 – Critérios relacionados ao atendimento aos requisitos exigidos para cada 
pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Critério 1: Originalidade da pesquisa 

 

 

 

 

- Critério 2: Qualidade técnica do projeto  

 

 

 

  

Quadro 11 – Aspectos considerados no critério “Originalidade da pesquisa” 
Fonte: Autora 

Quadro 12 – Aspectos considerados no critério “Qualidade técnica do projeto” 
Fonte: Autora 
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- Critério 3: Qualidade da redação e organização do texto 

 

 

 

 

- Critério 4: Adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo(s) 

aluno(s) bolsista(s) e os objetivos e cronograma do projeto  

 

 

Quadro 13 – Aspectos considerados no critério “Qualidade da redação 
e organização do texto” 
Fonte: Autora 

Quadro 14 – Aspectos considerados no critério “Adequação entre 
o plano de atividades a ser desenvolvido pelo(s) aluno(s) 
bolsista(s) e os objetivos e cronograma do projeto” 
Fonte: Autora 



125 

- Critério 5: Viabilidade de execução do projeto 

 

 

 

 

- Critério 6: Produtividade científica e tecnológica na área temática do 

projetos, avaliada através das informações contidas nos indicadores de produção do 

currículo Lattes. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15 – Aspectos considerados no critério “Viabilidade de execução do 
projeto” 
Fonte: Autora 

Quadro 16 – Aspectos considerados no critério “Produtividade científica e tecnológica do 
pesquisador na área temática do projeto, avaliada através das informações contidas nos 
indicadores de produção do currículo Lattes” 
Fonte: Autora 
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5.3 ESTRUTURAÇÃO DOS CRITÉRIOS E ASPECTOS CONSIDERADOS NA 

SELEÇÃO DE PROJETOS NO MÉTODO AHP 

 

 

Os critérios e aspectos considerados em cada etapa de seleção foram 

estruturados na hierarquica do AHP de forma a contribuir para o alcance do objetivo 

principal. Os aspectos foram representados como subcritérios. Os dois grupos de 

critérios estruturados são apresentadas nas próximas figuras, 13 e 14.  

 

 

5.3.1 Estruturação dos critérios e aspectos no AHP referente ao 

alinhamento dos projetos aos objetivos da instituição 

 

 

Objetivo Principal / Critérios / Subcritérios (aspectos)  
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5.3.2 Estruturação dos critérios e aspectos no AHP referente à avaliação 

dos projetos de pesquisa em relação ao atendimento dos requisitos exigidos 

para cada pesquisa científica 

 

Objetivo             Critérios         Subcritérios (aspectos) 

Principal 

 

 

Figura 13 – Representação na hierarquia AHP dos critérios para avaliação dos 
projetos de pesquisa em relação à contribuição dos objetivos institucionais. 
Fonte: Autora 
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5.4 DETERMINAÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS E ASPECTOS COM 

BASE NOS JULGAMENTOS DOS DECISORES 

 

 

Nesta etapa, foram calculados os pesos dos critérios e aspectos resultantes 

dos julgamentos da importância destes, atribuídos pelos decisores em cada fase de 

avaliação, através do método AHP. Os julgamentos foram registrados diretamente 

nas planilhas configuradas conforme o cálculo do AHP para determinar a 

contribuição percentual dos critérios e aspectos para o alcance do objetivo principal 

previsto em cada etapa. Isto resultou na determinação do peso global de cada 

critério/aspecto, cujo valor resultou do produto de sua prioridade calculada, em 

relação ao critério foco imediato, pela prioridade global do referido foco.  

 

 

5.4.1 Determinação dos pesos dos critérios e aspectos considerados 

quanto ao alinhamento dos projetos aos objetivos da instituição 

 

 

Os quadros 17 a 21 mostram os pesos locais e globais de cada critério e 

aspecto que compõe a estrutura hierárquica dos critérios que contribuem para o 

alcance dos objetivos da instituição. Tais quadros originam-se das planilhas 

constantes no apêndice A, representadas pelas figuras A1 a A5, respectivamente, 

onde podem ser vistos a matriz da coleta dos julgamentos, à luz de cada critério, 

emitidos pelos decisores, as prioridades calculadas e os resultados dos cálculos da 

consistência de cada julgamento. 

Todos os julgamentos constantes no apêndice A demonstraram consistência. 

Quase a totalidade dos julgamentos resultou na razão de consistência igual a 0 

(zero). Apenas o julgamento dos aspectos relativo ao critério foco “avanço científico 

Figura 14 – Representação na hierarquia AHP dos critérios para avaliação dos 
projetos de pesquisa em relação ao atendimento aos requisitos exigidos para cada 
pesquisa científica  
Fonte: Autora 
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regional. O peso global é igual ao valor das prioridades locais calculadas e é 

mostrado no formato percentual. Observa-se que os decisores julgaram maior 

importância os critérios “Avanço Científico e Tecnológico” e “Compromisso Social”, 

cujos valores apresentam mesmo grau de importância. O julgamento demonstrou 

coerência com os objetivos da Instituição, que por natureza, tem o compromisso 

social de desenvolver o ensino, pesquisa e extensão visando satisfazer a sociedade 

local e regional. 

 

CRITÉRIOS 
PESOS 

(Vetor de 
prioridades) 

PESO 
GLOBAL 
(%) 

Avanço 
Científico e 
tecnológico 

0,3507 35,07% 

Compromisso 
Social 

0,3507 35,07% 

Articulação 
com Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

0,1892 18,92% 

Vinculação 
do projeto 

com as áreas 
de pesquisas 

do IF  
Fluminense 

0,1093 10,93% 

TOTAL 1,0000 100,00% 

 

 

 

 

Os quadros 18 a 21 mostram o peso de contribuição de cada critério ou 

aspecto, representado na hierarquia AHP, em relação ao nó superior imediato e ao 

foco principal, nó da raiz da hierarquia, cujos valores são representados, 

respectivamente, pelas colunas “PESOS (vetor de prioridades)” e “PESO GLOBAL”. 

As tabelas  também apresentam o peso global percentual. 

 

 

  

Quadro 17 – Pesos de contribuição dos critérios para o objetivo principal: 
pesquisa comprometida com o desenvolvimento local e regional 
Fonte: Autora 
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O quadro 18 mostra os pesos de contribuição dos aspectos para o alcance do 

“Avanço científico e tecnológico” e para o alcance do objetivo principal “Pesquisa 

comprometida com o desenvolvimento local e regional”. Observa-se que, de acordo 

com o consenso do decisores, na avaliação em relação ao critério “Avanço científico 

e tecnológico”, o aspecto “Proporciona novos conhecimentos [...]” foi o mais 

importante, seguido por ordem de importância, pelo critério “Estimula formação de 

competências [...]”, e por último e com baixo grau de importância o aspecto 

“Proporciona a criação e/ou melhoramento de novos métodos, processos,[...]”. 

 

ASPECTOS 

PESOS 
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 
GLOBAL 

PESO 
GLOBAL (%) 

Proporciona novos 
conhecimentos(novas leis, 

teorias, conceitos, 
modelos) científicos / 
tecnológicos ou novo 

enfoque a partir de 
conhecimentos anteriores 

0,5679 0,1992 19,92% 

Proporciona a criação e/ou 
melhoramento de novos 

métodos, processos, 
produtos, materiais e /ou de 

serviços potencialmente 
aplicáveis nos setores 

econômicos, políticos e/ou 
sociais. 

0,0982 0,0344 3,44% 

Estimula formação de 
competências em pesquisa 
através da participação de 

bolsistas de iniciação 
científica, pessoal de nível 

técnico e superior, 
mestrandos, doutorandos, 
mestres, doutores e pós-

doutores. 

0,3339 0,1171 11,71% 

TOTAL 1,0000 0,3507 35,07% 

 
 
 

 
 

 

 

Quadro 18 – Pesos (prioridades) dos aspectos considerados para o 
critério: avanço científico e tecnológico 
Fonte: Autora 



131 

O quadro 19 apresenta os pesos dos aspectos considerados em relação ao 

critério ”Compromisso social” e o pesos globais de tais aspectos em relação ao 

objetivo principal. De acordo com a tabela, na avaliação em relação ao critério 

“Compromisso social”, os decisores julgaram maior importância ao aspecto “Estimula 

novas oportunidades [...]”, atribuindo uma importância menor para o aspecto 

“Colabora direta ou indiretamente para o desenvolvimento sustentável [ ...]”.  

 

ASPECTOS 

PESOS  
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 
GLOBAL 

PESO 
GLOBAL 
(%) 

Estimula novas 
oportunidades de 
trabalho, estágios, 
cursos, produtos e 

serviços, desenvolve 
habilidades 

profissionais dos 
servidores e alunos e 

contribui para 
formação da 

consciência crítica do 
cidadão. 

0,7500 0,2630 26,30% 

Colabora direta ou 
indiretamente para o 

desenvolvimento 
sustentável, adotando 

e/ou estimulando 
práticas sustentáveis 

do ponto de vista 
ambiental, econômico 

e social. 

0,2500 0,0877 8,77% 

TOTAL 1,0000 0,3507 35,07% 

 
 
 
 

 

O quadro 20 mostra os pesos dos aspectos considerados para o critério 

“Articulação com ensino, pesquisa e extensão” e os pesos globais dos mesmos 

aspectos para o alcance do objetivo principal. Observa-se que o grupo de decisores 

atribuiu maior importância ao aspecto “Prevê articulação entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão [...]” na avaliação em relação ao critério “Articulação 

com ensino, pesquisa e extensão”. 

 

 

 

Quadro 19 – Pesos (prioridades) dos aspectos considerados 
para o critério: compromisso social 
Fonte: Autora 
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O quadro 21 apresenta os pesos dos aspectos considerados para o critério 

“Vinculação com as áreas de pesquisa do IF Fluminense” e os pesos globais dos 

mesmos aspectos em relação ao objetivo principal. Neste caso, os decisores 

julgaram o mais importante o aspecto “Há coerência do tema com as linhas de 

pesquisa [...]”. 

 

 

ASPECTOS 

PESOS 
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 

GLOBAL 

PESO 
GLOBAL 

(%) 

A área de pesquisa do 
projeto corresponde a uma 

das áreas de pesquisa 
prioritárias do IF 

Fluminense. 

0,3333 0,0364 3,64% 

Há coerência do tema com 
as linhas de pesquisa no 

Núcleo de Pesquisa ao qual 
o projeto está associado. 

0,6667 0,0729 7,29% 

TOTAL 1,0000 0,1093 10,93% 

 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS 

PESOS 
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 

GLOBAL 
PESO 

GLOBAL (%) 

Prevê articulação entre as 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 
desenvolvidas no IF 

Fluminense. 

0,7500 0,1419 14,19% 

Prevê aplicação do 
conhecimento resultante 

da pesquisa na solução de 
problemas da sociedade. 

0,2500 0,0473 4,73% 

TOTAL 1,0000 0,1892 18,92% 

Quadro 21 – Pesos (prioridades) dos aspectos considerados para 
o critério: vinculação com as áreas de pesquisa do IF Fluminense. 
Fonte: Autora 

Quadro 20 – Pesos (prioridades) dos aspectos considerados para o 
critério: articulação com ensino, pesquisa e extensão. 
Fonte: Autora 
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5.4.2 Determinação dos pesos dos critérios e aspectos considerados 

quanto ao atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa científica 

 

 

Os quadros 22 a 27 mostram os pesos locais e globais de cada critério e 

aspecto que compõem a estrutura hierárquica dos critérios e aspectos considerados 

para o atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa científica. Tais 

quadros originam-se das planilhas constantes no apêndice B, representadas pelas 

figuras B1 a B6, respectivamente, onde podem ser vistos a matriz da coleta dos 

julgamentos, à luz de cada critério, emitidos pelos decisores, as prioridades 

calculadas e os resultados dos cálculos da consistência de cada julgamento. 

Observou-se também que todos os julgamentos realizados nesta etapa foram 

consistentes. A razão de consistência dos julgamentos variou de 0 a 0.05, o que 

revela a existência de coerência na emissão dos julgamentos dos decisores. 

 

O quadro 22, na página seguinte, apresenta o peso de contribuição dos 

critérios em relação à avaliação da pesquisa científica. O peso global é igual ao valor 

das prioridades locais calculadas e também, é mostrado no formato percentual. 

Nota-se que os critérios “Qualidade técnica do projeto” e “Produtividade científica do 

pesquisador [...]” tiveram seus valores empatados, além de serem considerados os 

mais importantes, seguido pelos critérios, também em igualdade de valores, 

“Adequação entre o plano de atividades [...]“ e “Viabilidade de execução do projeto”. 

Os decisores consideraram os critérios “Originalidade da Pesquisa” e “Qualidade de 

redação e organização do texto” os menos importantes.  

 

 

 

 

  



134 

CRITÉRIOS 

PESOS (Vetor 
de 

prioridades) 

PESO 
GLOBAL 
(%) 

Originalidade da 
pesquisa. 

0,0580 5,80% 

Qualidade técnica do 
projeto. 

0,2204 22,04% 

Qualidade de redação e 
organização do texto. 

0,0800 8,00% 

Adequação entre o plano 
de atividades a ser 
desenvolvido pelo(s) 
aluno(s) bolsista(s) e os 
objetivos e cronograma 
do projeto. 

0,2106 21,06% 

Viabilidade de execução 
do projeto. 

0,2106 21,06% 

Produtividade científica 
e tecnológica do 
pesquisador na área 
temática do projeto.  

0,2204 22,04% 

TOTAL 1,0000 100,00% 

 

 

 

 

Os quadros 23 a 27 apresentados nas seções seguintes apresentam o peso 

de contribuição de cada critério ou aspecto constante na hierarquia do AHP em 

relação ao objetivo foco imediatamente superior e o peso global de contribuição para 

o alcance do objetivo principal, isto é, avaliação da pesquisa científica. Tais pesos 

são representados, respectivamente, pelas colunas, “PESO (Vetor de prioridades)” e 

“PESO GLOBAL”. O peso global também é mostrado na forma percentual. 

 

Quadro 22 – Peso de contribuição dos critérios para a 
avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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O quadro 23 mostra os pesos de contribuição dos aspectos considerados 

para o critério “Qualidade técnica do projeto” e os pesos globais dos mesmos 

aspectos em relação ao objetivo principal, isto é, avaliação da pesquisa científica. O 

referido quadro revela que em relação ao critério “Qualidade técnica do projeto” os 

decisores julgaram os critérios “Clareza na definição do problema” e “Adequação 

metodológia” em igualdade de importância, sendo os mais importantes, seguindo na 

ordem de importância, os critérios “Embasamento teórico” e “Procedimentos de 

divulgação [..]”. 

 

ASPECTOS 

PESOS 
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 
GLOBAL 

PESO 
GLOBAL 
(%) 

Clareza na 
definição do 

problema 
0,3507 0,0773 7,73% 

Adequação 
Metodológica 

0,3507 0,0773 7,73% 

Embasamento 
Teórico 

0,1892 0,0417 4,17% 

Procedimentos 
de divulgação 
e apropriação 
dos resultados 
pela sociedade 

0,1093 0,0241 2,41% 

TOTAL 1,0000 0,2204 22,04% 

 

 

 

 
 
 

O quadro 24 apresenta os pesos de contribuição dos aspectos considerados 

para o critério “Qualidade de redação e organização do texto” e os pesos globais dos 

mesmos aspectos em relação ao objetivo principal, “Avaliação da pesquisa 

científica”. A avaliação em relação ao critério “qualidade de redação e organização 

do texto” resultou maior importância para o aspecto “clareza” e menor importância 

para o aspecto “estrutura formal”. 

 

Quadro 23 – Pesos de contribuição dos aspectos 
considerados para o critério: qualidade técnica do projeto. 
Fonte: Autora 
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ASPECTOS 

PESOS (Vetor 
de 

prioridades) 
PESO 

GLOBAL 

 PESO 
GLOBAL 

(%) 

Ortografia 0,1431 0,0114 1,14% 

Gramática 0,1431 0,0114 1,14% 

Clareza 0,3923 0,0314 3,14% 

Objetividade 0,2328 0,0186 1,86% 

Estrutura Formal 0,0887 0,0071 0,71% 

TOTAL 1,0000 0,0800 8,00% 

 
 
 

O quadro 25 apresenta os pesos dos aspectos considerados para o critério 

“Adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo aluno bolsista e os 

objetivos e cronograma do projeto” e os pesos globais dos mesmos aspectos em 

relação ao objetivo principal. O referido quadro mostra em relação ao critério 

“Adequação entre o plano de atividades [...]”, que os decisores atribuíram maior 

importância ao aspecto “alinhamento das atividades com os objetivos do projeto”. 

 

ASPECTOS 

PESOS (Vetor 
de 

prioridades) 
PESO 
GLOBAL 

PESO 
GLOBAL (%) 

Alinhamento das 
atividades com os 

objetivos do projeto. 

0,7500 0,1580 15,80% 

Adequação das atividades 
a serem desempenhadas 

pelo(s) aluno(s) bolsista(s) 
ao cronograma de 

execução do projeto. 

0,2500 0,0527 5,27% 

TOTAL 1,0000 0,2106 21,06% 

 

 

Quadro 24 – Pesos de contribuição dos aspectos 
considerados para o critério: qualidade de redação e 
organização do texto 
Fonte: Autora 

Fonte: Autora 

Quadro 25 – Pesos de contribuição dos aspectos considerados para o 
critério: adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo 
aluno bolsista e os objetivos e cronograma do projeto. 
Fonte: Autora 
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O quadro 26 apresenta os pesos dos aspectos considerados para o critério 

“Viabilidade de execução do projeto” e os pesos globais dos mesmos aspectos em 

relação ao objetivo principal, isto é, avaliação da pesquisa científica. Tal quadro 

mostra em relação ao critério “Viabilidade de execução do projeto”, que os decisores 

julgaram maior importância ao aspecto “Disponibilidade de recursos materiais” e 

menor importância o aspecto “Apoio financeiro por outra unidade de fomento”. 

 

ASPECTOS 

PESOS 
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 
GLOBAL 

PESO 
GLOBAL 
(%) 

Disponibilidade de 
recursos materiais 

0,5390 0,1135 11,35% 

Apoio financeiro por 
outra unidade de 

fomento 

0,1638 0,0345 3,45% 

Dimensionamento 
do cronograma 

0,2973 0,0626 6,26% 

TOTAL 1,0000 0,2106 21,06% 

 
] 

 

 

 

O quadro 27 apresenta os pesos dos aspectos considerados para o critério 

“produtividade científica e tecnológica do pesquisador na área temática do projeto” e 

os pesos globais dos mesmos aspectos em relação ao objetivo principal, isto é, 

pesquisa científica. A referida tabela mostra, em relação ao critério “produtividade 

científica e tecnológica do pesquisador na área temática do projeto”, como aspecto 

mais importante, “publicações (artigo em periódicos indexados, livro ou coletânea, 

capítulo de livro) ou patente depositada” e menos importância, os aspectos 

“publicação em anais” e “participação em bancas”. 

 

 

 

 

Quadro 26 – Pesos de contribuição dos aspectos considerados 
para o critério: viabilidade de execução do projeto. 
Fonte: Autora 
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ASPECTOS 

PESOS  
(Vetor de 

prioridades) 
PESO 

GLOBAL 

PESO 
GLOBAL 

(%) 

Titulação 0,1196 0,0264 2,64% 

Publicações (artigo 
em periódicos 

indexados, livro ou 
coletânea, capítulo 
de livro) ou patente 

depositada 

0,4456 0,0982 9,82% 

Publicação em 
anais 

0,0381 0,0084 0,84% 

Orientações  de IC 
e TCC (graduação 
e pós-graduação 

lato sensu) 

0,1410 0,0311 3,11% 

Orientações de 
mestrado e 
doutorado 

0,2176 0,0480 4,80% 

Participação em 
bancas (TCC, 

Mestrado e 
Doutorado) 

0,0381 0,0084 0,84% 

TOTAL 1,0000 0,2204 22,04% 

 

 

 

 

 

5.5 ELABORAÇÃO DOS MODELOS DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL DOS PROJETOS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

E AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CADA PESQUISA 

 

 

Os aspectos estabelecidos para cada critério serviram de base para a 

elaboração das fichas de avaliação, cujas questões foram constituídas dos próprios 

aspectos. As fichas de avaliação elaboradas nesta etapa, referentes à fase de 

avaliação do projeto em relação aos objetivos da organização e da fase de avaliação 

quanto ao atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa, são mostradas 

nos apêndices C e D, respectivamente. 

As escalas de conversão, utilizadas na questão 6 da ficha de avaliação 

constante no apêndice D, foram definidas pela autora juntamente com a comissão. 

Quadro 27 – Pesos de contribuição dos aspectos do 
critério: produtividade científica e tecnológica do 
pesquisador na área temática do projeto 
Fonte: Autora 
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Procurou-se estabelecer uma escala de modo a respeitar o contexto da pesquisa do 

IF Fluminense, sem muito rigor, como forma de estimular o interesse de novos 

pesquisadores. 

Como pode observar nos apêndices C e D, as questões correlacionadas aos 

aspectos dos critérios “Vinculação com as áreas de pesquisa do IFF” e 

“Produtividade científica e tecnológica do pesquisador na área temática do projeto, 

avaliada através das informações contidas nos indicadores de produção do currículo 

Lattes.”, constantes nos apêndices, respectivamente, não foram destinadas aos 

avaliadores externos. As questões relacionadas a estes aspectos foram submetidas 

aos avaliadores internos, por decisão da comissão a fim de minimizar o trabalho dos 

avaliadores externos, já que essas necessitariam de consultas a fontes de 

informações externas. 

 

 

5.6 MENSURAÇÃO DAS ESCALAS NOMINAIS UTILIZADAS COMO 

RESPOSTAS NAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

O quadro 28 e 29 mostram o resumo dos pesos calculados para as questões 

e as escalas nominais que compõem cada modelo de ficha de avaliação, 

respectivamente. Tais quadros mostram os pesos globais dos critérios e aspectos e 

associa o número de cada questão ao respectivo aspecto. O texto de cada aspecto 

representa o texto da questão constante no modelo de ficha  de avaliação. 

Para mensuração das escalas aplicou-se, também, o método AHP. Tais 

mensurações foram obtidas através da comparação pareada dos graus das escalas 

em relação a cada aspecto, cujo aspecto está associado `a questão da respectiva 

ficha. 

Os julgamentos, cujos valores demonstraram consistentes, foram realizados, 

por sugestão da própria comissão, pela autora, e passados pela apreciação da 

comissão e, por último, pela Câmara de Pesquisa do IF Fluminense para 

homologação. 
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No apêndice E podem ser visualizadas as matrizes de julgamento, os cálculos 

das prioridades e os cálculos de consistência dos julgamentos resultantes da 

aplicação do método AHP para gerar as mensurações das escalas constantes no 

quadro 28. 

 

 

Quadro 28 – Pesos das questões e das escalas utilizadas na ficha de avaliação de projeto em 
relação aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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Quadro 29 – Pesos das questões e das escalas utilizadas na ficha de avaliação de projeto em 
relação aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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No apêndice F podem ser visualizadas as matrizes de julgamento, os cálculos 

das prioridades e os cálculos de consistência dos julgamentos resultantes da 

aplicação do método AHP para gerar a mensuração das escalas constantes no 

quadro 29. 

 

 

5.7 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS PROPOSTAS DE PROJETOS ATRAVÉS 

DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Toda a operacionalização da avaliação foi feita pela própria Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação, que se encarregou de elaborar os questionários 

eletronicamente e encaminhar aos avaliadores externos e internos, tomando como 

base os modelos de fichas elaborados para cada etapa de avaliação: avaliação do 

projeto em relação ao alinhamento dos objetivos do IFF e avaliação do projeto em 

relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica. Sendo assim, as duas 

fichas de avaliação juntamente com o projeto foram encaminhados para os 

avaliadores. 

O resultado da avaliação de todos os projetos em cada etapa foi consolidado 

numa planilha eletrônica de dados. Com base no resultado consolidado de cada 

etapa, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação procedeu a atualização das planilhas 

de dados, previamente configuradas com o método AHP e disponibilizadas pela 

autora. 

As planilhas programadas para as etapas da avaliação do projeto em relação 

ao alinhamento aos objetivos do IFF são apresentadas no apêndice G, no qual são 

encontrados partes da tela do software de planilha Excel 2010 com as planilhas 

configuradas (figuras G1 e G2), os dados coletados na avaliação dos projetos 

(Figura G3), os pesos atribuídos às respostas obtidas nas avaliações e a pontuação 

calculada para cada projeto (Figura G4).  

Assim como, as planilhas programadas para as etapas da avaliação do 

projeto em relação ao atendimento aos requisitos exigidos para cada pesquisa são 

mostradas no apêndice H, onde se encontram partes da tela do software de planilha 

Excel 2010 com as planilhas configuradas (figuras H1 a H6), os dados coletados na 
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avaliação dos projetos (Figura H7), os pesos atribuídos às respostas obtidas nas 

avaliações e a pontuação calculada para cada projeto(Figura H8). As planilhas foram 

configuradas para atribuir os pesos e calcular a pontuação, automaticamente, assim 

que as respostas fossem preenchidas. 

A seguir, o quadro 30 mostra o resultado da pontuação obtida por cada 

projeto na avaliação em relação ao alinhamento aos objetivos da instituição. O 

quadro 31 apresenta o resultado do desempenho calculado de todos os projetos 

submetidos aos critérios de avaliação da pesquisa científica. Ambos os quadros 

mostram os dados ordenados por identificador do projeto. 

                                             

 

 

Quadro 30 – Pontuação dos projetos em 
relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 

Quadro 31 – Pontuação dos projetos em 
relação ao atendimento aos critérios da 
pesquisa científica  
Fonte: Autora 
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5.8 ORDENAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

ALCANCE DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

 

Com base na lista de pontuação dos projetos obtida em relação à contribuição 

aos objetivos institucionais foi feita uma ordenação descendente por pontuação de 

projeto, cujo resultado é apresentado no quadro 32. Quanto maior o valor, maior é a 

contribuição do projeto para o alcance dos objetivos da instituição. Neste caso, 

quanto mais próxima a localização do projeto em relação ao topo da lista, maior a 

sua contribuição. 

 

 

 

Quadro 32 – Ordenação dos projetos por 
pontuação obtida na avaliação em relação 
ao alinhamento aos objetivos da instituição 
Fonte: Autora 
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A planilha com os dados da avaliação da contribuição do projeto para o 

alcance dos objetivos institucionais por ordem descendente de pontuação do projeto 

pode ser vista no apêndice I, figura I1. 

Analisando na figura I1, as respostas dadas para os projetos da extremidade 

do topo, verifica-se de fato que tais projetos receberam ótimos conceitos em cada 

questão avaliada. Enquanto os projetos localizados na extremidade inferior da lista 

obtiveram um baixo conceito na maioria das questões avaliadas.  

 

 

5.9 SELEÇÃO DOS PROJETOS MAIS ALINHADOS AOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS 

 

 

Com base no ranking gerado na etapa anterior, os decisores escolheram os 

projetos para submetê-los a segunda etapa de seleção, levando em consideração as 

melhores posições obtidas. Neste caso, os decisores decidiram eliminar da planilha 

de pontuação dos projetos em relação à avaliação da pesquisa, os sete piores 

projetos apontados pelo final do ranking referente ao alinhamento dos objetivos, 

mantendo os demais projetos. 

 

 

5.10 ORDENAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DA PONTUAÇÃO OBTIDA 

NA AVALIAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PARA CADA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

Nesta etapa, considerou-se apenas os projetos resultantes da primeira 

seleção. Isto garantiu que a escolha dos projetos fosse feita dentre aqueles que 

atendessem, de forma satisfatória, aos objetivos da instituição. 

Sendo assim, a nova lista composta por projetos aprovados na primeira fase, 

foi submetida à ordenação descendente por valor de pontuação dos projetos obtida 

em relação à avaliação da pesquisa. O ranking final obtido é apresentado no quadro 

33. 
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No apêndice I, figura I2, são mostrados os dados obtidos na avaliação e a 

pontuação calculada, em relação a avaliação da pesquisa científica, dos projetos 

aprovados para segunda fase de seleção (ranking final), ordenados por pontuação. 

 

  

Quadro 33 – Ranking final obtido através da 
ordenação dos projetos por pontuação obtida na 
avaliação em relação ao atendimento aos 
critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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5.11 SELEÇÃO DOS PROJETOS PARA INCLUSÃO NO PORTFÓLIO 

 

 

Com base no ranking final gerado em função da avalição da pesquisa, os 

decisores escolheram os projetos localizados nas melhores posições. O número de 

projetos selecionados foi limitado ao número total de bolsas de pesquisa a serem 

alocadas. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

 

Durante o estudo sobre Gerenciamento de Portfólio de Projetos foi observado 

que as organizações cada vez mais tendem utilizar projetos como forma de conduzir 

seus negócios para o alcance dos objetivos. Tal situação aumenta a preocupação de 

como selecionar e gerenciar tais projetos. Uma boa seleção de projetos garante que 

os esforços sejam investidos realmente em algo que traga algum valor para 

empresa, não necessáriamente, em termos financeiros, mas também, os benefícios 

intangíveis, como qualidade dos serviços e produtos, benefícios para a empresa e 

para a sociedade. É neste contexto que se insere o apoio multicritério à decisão. Tal 

ferramenta tem sido aplicada em vários áreas do conhecimento visando apoiar os 

decisores na seleção dos projetos, fornecendo subsídios para uma tomada de 

decisão mais coerente e adequada aos propósitos das organizações. 

Os estudo sobre apoio multicritério à decisão foi importante para a autora, no 

seu entendimento em relação à disciplina, permitindo caracterizar o contexto do 

problema tratado sob a ótica da análise multicritério, o que possibilitou a 

determinação do método aplicado. Portanto, a revisão da literatura tornou possível a 

escolha do método AMD que pudesse tratar o problema de forma mais simples, 

tornando mais compreensível sua aplicação pelos gestores. Podendo também, ser 

útil para outras pessoas interessadas em utilizar o AMD na seleção de projetos. 

Observou-se que a aplicação do AMD, método AHP mensuração relativa e 

absoluta, trouxe melhorias no processo de seleção de projetos, como a 

simplificação, padronização do processo e garantiu a escolha de projetos que 

sustentam o compromisso da instituição em relação à sociedade. Permitiu aos 

decisores refletir melhor sobre o grau de importância dos critérios utilizados na 

seleção de projetos para o atingimento dos objetivos institucionais, levando-os a um 

consenso sobre o assunto. 

A análise documental serviu para identificar a missão e objetivos da 

instituição, o que auxiliou reestruturar os critérios e definir os aspectos considerados 

em cada critério, os quais foram modelados como subcritérios. Os critérios de 

avaliação da pesquisa científica identificados na literatura também ajudou elucidar 

tais aspectos.  
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A estruturação dos critérios e aspectos em dois grupos permitiu avaliar os 

projetos de pesquisa, primeiramente, em relação aos objetivos institucionais, 

levando em conta os benefícios da pesquisa para a sociedade e o desenvolvimento 

regional, e, na segunda etapa, em relação ao atendimento aos requisitos exigidos 

para cada pesquisa científica. 

Entretanto, foi observada na literatura uma insatisfação dos autores em 

relação aos critérios que têm sido aplicados na avaliação da produção científica. 

Com base na literatura levantada, os critérios de avaliações da pesquisa científica 

têm sido centrados nos aspectos técnicos da qualidade da pesquisa, nos aspectos 

quantitativos da produção científica e no perfil do pesquisador. Pouca atenção tem 

sido dada na utilização de critérios que permitam avaliar os projetos quanto à 

contribuição para a sociedade e para desenvolvimento local, regional ou do país. 

O estudo sobre o método AHP permitiu conhecê-lo mais detalhadamente 

permitindo a estruturação e implementação do método através de software de 

planilha eletrônica, o que viabilizou sua operacionalização de forma simplificada 

dentro da instituição. 

A estrutura hierárquica do AHP permitiu, naturalmente, estruturar os critérios 

e subcritérios do problema de forma a reproduzir através relação hierárquica a 

contribuição de cada um para o alcance do objetivo institucional e da qualidade da 

pesquisa. 

A combinação da mensuração relativa e absoluta do AHP pareceu adequada 

à complexidade do problema. O problema consistiu na escolha de projetos com base 

na priorização de um grande número de alternativas em função das avaliações 

destas em vários critérios e aspectos (subcritérios), cujos pesos foram calculados 

com base no julgamento dos decisores. Tal julgamento, realizado através  da 

comparação pareada dos critérios, expressou o consenso do grupo de pessoas 

envolvidas no processo decisório. Tal julgamento foi realizado com tranquilidade e 

consistência, dado a experiência dos participantes na área e do número limitado de 

critérios e níveis hierárquicos utilizados na modelagem do problema. Ao final do 

julgamento, o grupo pôde perceber o quanto cada critério contribui para o alcance 

dos objetivos da instituição. Isto permitiu refletir melhor sobre o problema e refazer 

seus julgamentos a fim de melhor expressar seus sentimentos em relação ao grau 

de importância dos critérios utilizados na avaliação dos projetos para o alcance dos 

objetivos propostos pela instituição. Além disso, esta fase foi importante para 
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elucidar problemas existentes, esclarecer dúvidas e melhorar o entendimento entre 

as partes sobre o assunto em questão enriquecendo o conhecimento do grupo. 

A mensuração absoluta utilizada tornou possível a avaliação conceitual do 

projeto em cada aspecto, com base nas escalas nominais utilizadas. Isto tornou 

mais simples a avaliação, pois a escala nominal ajuda representar melhor o parecer 

do avaliador, já que as questões (aspectos) são, em quase sua totalidade, de 

natureza qualitativa.  

A utilização de cada aspecto do critério na composição dos itens das fichas 

de avaliação contribuiu para padronizar o processo de seleção fazendo com que 

todos os envolvidos no processo tivessem uma compreensão homogênea quanto 

aos aspectos considerados em cada critério resultando maior consistência nas 

avaliações. 

A mensuração relativa do AHP permitiu mensurar os critérios e aspectos com 

base no consenso dos decisores, gerando o peso global de cada aspecto. O valor 

de cada aspecto determinou o peso da questão correspondente na respectiva ficha 

de avaliação. 

A combinação da mensuração absoluta e relativa do AHP simplificou a 

mensuração do projeto. O desempenho de cada projeto foi realizado com base na 

soma ponderada. O cálculo consistiu no somatório do produto do peso, calculado 

através da mensuração relativa, de cada questão avaliada pelo peso absoluto, 

previamente calculado, associado à resposta conceitual atribuída pelo avaliador. 

Quanto maior a mensuração do projeto, melhor é a sua posição no ranking.  

O resultado do primeiro ranking (primeira etapa) revelou algumas posições 

com valores coincidentes. Isto decorre do fato de que tais projetos receberam a 

mesma avaliação nos respectivos critérios. Isto pode ser observado na figura I1 do 

apêndice I, onde são mostradas as respostas dadas pelos avaliadores em cada 

projeto. Entretanto, isto não invalidou o objetivo proposto, pois contribuiu para os 

decisores eliminar os piores projetos, os sete últimos projetos da lista. Já o segundo 

ranking produzido pela segunda etapa de avaliação, quanto aos requisitos exigidos 

para cada pesquisa, produziu posições diferenciadas. 

O modelo proposto em duas etapas permitiu a escolha de projetos de 

pesquisa com maior qualidade, uma vez que na segunda fase a escolha dos 

projetos de pesquisa foi feita dentre aqueles que atenderam satisfatoriamente aos 

objetivos da instituição, evitando má destinação dos recursos. 
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Embora o modelo adotado tenha atingido o objetivo proposto inicialmente pelo 

trabalho, alguns decisores questionaram a dificuldade de identificar na etapa da 

avaliação da pesquisa científica, o conjunto de projetos ótimos, bons e péssimos a 

partir do ranking, em virtude deste produzir diferenças mínimas entre as posições 

geradas. Entretanto, tal situação levantada configura um novo problema de decisão, 

problema de categorização, diferente da proposta aceita pelos decisores 

inicialmente, que consistiu em priorizar os projetos em função de sua contribuição 

para a Instituição e para pesquisa, podendo o problema apontado ser tratado em um 

trabalho futuro. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O trabalho serviu para apoiar os gestores na escolha de projetos de pesquisa 

científica. A consulta bibliográfica sobre apoio multicritério à decisão serviu de fonte 

para a autora assimilar os conceitos da disciplina. Isto levou a compreensão da 

problemática tratada. Assim como, tal abordagem realizada pode ter utilidade para 

orientar os gestores da área de ensino em tomada de decisão que envolva a seleção 

de alternativas submetidas à avaliação em múltiplos critérios. 

A reestruturação dos critérios, resultante da consulta documental e da revisão 

da literatura sobre os critérios considerados na pesquisa científica, implicou na 

determinação de duas fases de seleção. Isto permitiu que a escolha das propostas 

de projeto de pesquisa fosse realizada dentre aquelas de maior qualidade. Uma vez 

que os critérios considerados na avaliação estão fundamentados nos objetivos, e 

estes visam atender às necessidades de todas as partes interessadas, tais 

interesses são representados no modelo proposto. Assim como, a definição dos 

aspectos considerados em cada critério serviu para padronizar a avaliação e 

proporcionar um entendimento comum em relação aos critérios por todos os 

avaliadores. Isto afastou os conflitos na avaliação, oriundos de ponto de vistas 

diferentes.  

A revisão sobre a gerenciamento de portfólio de projetos ratificou a relevância 

do alinhamento dos projetos aos objetivos da instituição, tanto os novos projetos 

como os já existentes. Também, percebeu-se a importância da utilização de 

métodos de apoio multicritério para ajudar na atividade de seleção de projetos. 

O conhecimento obtido durante a revisão da literatura sobre apoio multicritério 

à decisão e a aplicação de tais métodos na seleção de projetos forneceram 

subsídios para verificar a adequação do método AHP à solução do problema, 

combinando a utilização da mensuração relativa com a absoluta. Tal combinação 

permitiu tratar um grande número projetos e, ao mesmo tempo mensurar todos os 

critérios e projetos envolvidos no problema, respeitando as preferências dos 

gestores, através do consenso, em relação à importância de cada critério e aspecto 

para os objetivos institucionais e da pesquisa científica. 

O uso do AHP mensuração relativa com absoluta tornou possível gerar o 

ranking de prioridades dos projetos, com base na avaliação dos projetos em cada 
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critério sem recorrer a outro método. Através do AHP mensuração relativa foi 

possível determinar o peso de contribuição de cada item de avaliação do projeto 

para o alcance do objetivo, em cada fase de seleção. Isto fez com que a avaliação 

do projeto refletisse os interesses da instituição. 

Além disso, a combinação absoluta possibilitou que cada item das fichas de 

avaliação do projeto pudesse ser avaliado conceitualmente pelo avaliador. Desta 

forma, facilitou o processo, já que tais itens são, em sua maioria, qualitativos. A 

pontuação do projeto resultou do somatório do seu desempenho obtido em cada 

item de avaliação, na respectiva fase. Isto tornou possível gerar um ranking dos 

projetos em ordem descendente de pontuação, servindo de apoio para seleção dos 

melhores projetos, em cada fase.  

O trabalho contribuiu para o aprendizado da equipe. A operacionalização do 

modelo através do software de planilhas eletrônicas de dados, de uso popular, 

facilitou o acesso e melhor compreensão do modelo por todas as pessoas 

envolvidas e interessadas em conhecer o método. 

O trabalho levou novamente os gestores a refletir sobre os critérios de 

seleção mais importantes para atingimento dos objetivos organizacionais e da 

pesquisa. Levando ao conhecimento de tais objetivos por todas as pessoas 

envolvidas no problema. Isto resultou numa melhor determinação dos pesos dos 

critérios e aspectos (itens de avaliação) com base no consenso dos gestores. 

Considerando que as propostas de projetos de pesquisa, básica e aplicada, 

são frutos das ideias dos proponentes, o modelo de seleção permitiu filtrar aquelas 

mais alinhadas aos objetivos da instituição. A aplicação do método AHP, com uso da 

mensuração relativa e absoluta, tornou possível priorizar um número grande de 

projetos de pesquisa em função de sua contribuição para o atendimento aos 

objetivos institucionais e para o atendimento aos requisitos exigidos para cada 

pesquisa científica. O modelo contribuiu para a simplificação e padronização do 

processo de avaliação, ajudando na escolha de projetos de forma mais 

sistematizada e consistente. Além disso, o modelo favoreceu a escolha de projetos 

mais promissores, evitando esforços desnecessários, como também, melhorar a 

qualidade do processo decisório na área de pesquisa. 

Considerando o novo problema levantado por alguns gestores, que consistiu 

em categorizar as alternativas, a autora propõe como trabalho futuro, o estudo da 

aplicação de outro método AMD que permita a categorização das alternativas na 
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segunda etapa. Desse modo, a primeira etapa seria responsável em gerar o ranking 

dos projetos mais alinhados aos objetivos da instituição. Os projetos selecionados 

na primeira etapa continuariam servindo de entrada para a segunda etapa, os quais 

passariam a ser submetidos a uma categorização. 

Outra sugestão para trabalho futuro, implementação de um software integrado 

ao sistema de gestão já existente, que facilite a utilização de tais métodos na 

instituição. 

Ainda como proposta de pesquisa futura, a definição de indicadores para 

avaliação de projetos de pesquisa científica, concluídos ou ainda em execução, e 

apoiados especificamente pelo Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à 

Pesquisa e ao Empreendedorismo no IF Fluminense. Considerando que este 

trabalho se restringiu à seleção de propostas de projetos através da avaliação 

conceitual em múltiplos critérios de cada proposta. A avaliação realizada em cada 

proposta dependeu da percepção do avaliador mediante sua análise sobre a 

proposta. 
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APÊNDICE A 

 

- Mensuração dos critérios em relação ao objetivo principal, pesquisa 

comprometida com o desenvolvimento local e regional, e mensuração dos 

aspectos, em relação ao critério foco imediato e em relação ao objetivo 

principal. 

 

Este apêndice lista todas as planilhas de dados e cálculos, implementadas no 

software Excel 2010 pela autora, necessários ao método AHP para mensurar os 

critérios e aspectos considerados na primeira fase de seleção, que visou selecionar 

as novas propostas de projetos de pesquisa que atendessem aos objetivos da 

instituição. Para cada julgamento foi criada uma planilha, contendo a matriz para a 

coleta de julgamento. As mensurações foram realizadas com base na coleta dos 

julgamentos dos decisores. 

O julgamento dos decisores, obtidos através do consenso da comissão de 

decisores foram registrados diretamente na matriz de julgamento obedecendo à 

escala de preferências de Saaty (1991) e ao procedimento descrito na seção 

2.1.1.5.2. A escala de preferências e a tabela de índices aleatórios (SAATY, 1991) 

foram replicadas em cada planilha para orientação do julgamento e cálculo da 

consistência, respectivamente. 

Durante o julgamento, a autora, no papel de facilitador, enunciava as 

perguntas comparativas entre os critérios. As comparações tomaram como base os 

valores conceituais presentes na escala de Saaty (1991). Com base na escala, foi 

feita a conversão pela própria autora do julgamento emitido pelo grupo de decisores, 

baseado no consenso, para o valor numérico equivalente e o registro na matriz de 

julgamento. A matriz para a coleta de julgamento foi implementada na planilha para 

produzir automaticamente o valor recíproco e o valor no formato decimal, para 

valores fracionários. 

Com base nas entradas, foram calculadas as prioridades e realizado o cálculo 

de consistência. Tais cálculos foram implementados nas planilhas e obedeceram 

aos procedimentos e fórmulas detalhados nas seções 2.1.1.5.3 (prioridades) e 

2.1.1.5.4 (consistência). As imagens das planilhas criadas para cada julgamento 

foram capturadas do software e estão dispostas neste apêndice (Figura A1-A5). 
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Figura A1 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos critérios à luz do critério “pesquisa 
comprometida com o desenvolvimento local e regional”, cálculos das prioridades dos critérios e 
consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura A2 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério “Avanço 
científico e tecnológico”, cálculos das prioridades dos aspectos e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura A3 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério 
“Compromisso social”, cálculos das prioridades dos aspectos e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura A4 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério 
“Articulação com ensino, pesquisa e extensão”, cálculos das prioridades dos aspectos e 
consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura A5 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério “Vinculação 
com as áreas de pesquisa do IF Fluminense”, cálculos das prioridades dos aspectos e 
consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE B 

 

- Mensuração dos critérios em relação à avaliação da pesquisa científica 

(objetivo principal) e mensuração de cada aspecto em relação ao critério foco 

imediato e objetivo principal 

 

Este apêndice lista todas as planilhas de dados e cálculos, implementadas no 

software Excel 2010 pela autora, necessários ao método AHP para mensurar os 

critérios e aspectos considerados na segunda fase de seleção, que visou selecionar 

as novas propostas de projetos de pesquisa que atendessem aos requisitos 

(critérios) da pesquisa científica. Para cada julgamento foi criada uma planilha, 

contendo a matriz para a coleta de julgamento. As mensurações foram realizadas 

com base na coleta dos julgamentos dos decisores registradas na tabela de 

julgamento. 

O julgamento dos decisores, obtidos através do consenso da comissão de 

decisores foram registrados diretamente na matriz de julgamento obedecendo à 

escala de preferências de Saaty (1991) e ao procedimento descrito na seção 

2.1.1.5.2. A escala de preferências e a tabela de índices aleatórios (SAATY, 1991) 

foram replicadas em cada planilha para orientação do julgamento e cálculo da 

consistência, respectivamente. 

Durante o julgamento, a autora, no papel de facilitador, enunciava as 

perguntas comparativas entre os critérios. As comparações tomaram como base os 

valores conceituais presentes na escala de Saaty (1991). Com base na escala, foi 

feita a conversão pela própria autora do julgamento emitido pelo grupo de decisores, 

baseado no consenso, para o valor numérico equivalente e o registro na matriz de 

julgamento. A matriz para a coleta de julgamento foi implementada na planilha para 

produzir automaticamente o valor recíproco e o valor no formato decimal, para 

valores fracionários. 

Com base nas entradas, foram calculadas as prioridades e realizado o cálculo 

de consistência. Tais cálculos foram implementados nas planilhas e obedeceram 

aos procedimentos e fórmulas detalhados nas seções 2.1.1.5.3 (prioridades) e 

2.1.1.5.4 (consistência). As imagens das planilhas criadas para cada julgamento 

foram capturadas do software e estão dispostas neste apêndice (Figura B1-B6). 
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Figura B1 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos critérios à luz do critério “Avaliação 
da pesquisa científica”, cálculos das prioridades dos critérios e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura B2 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério “Qualidade 
técnica do projeto”, cálculos das prioridades dos critérios e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura B3 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério “Qualidade 
da redação e organização do texto”, cálculos das prioridades dos critérios e consistência dos 
julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura B4 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério 
“Adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo aluno bolsista e os objetivos e 
cronograma do projeto”, cálculos das prioridades dos critérios e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura B5 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério “Viabilidade 
de execução do projeto”, cálculos das prioridades dos critérios e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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Figura B6 – Planilha contendo a matriz de julgamentos dos aspectos à luz do critério 
“Produtividade científica e tecnológica do pesquisador na área temática do projeto”, cálculos das 
prioridades dos critérios e consistência dos julgamentos. 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE C 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EM RELAÇÃO AO 

ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DO IFF 

Avaliador: 

Título do Projeto: 

1. Em relação à contribuição para o avanço científico e tecnológico: 

1.1. Proporciona novos conhecimentos (novas leis, teorias, conceitos, modelos) 

científicos/tecnológicos  ou novo enfoque a partir de conhecimentos anteriores. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

1.2. Proporciona a criação e/ou melhoramento de novos métodos, processos, produtos, 

materiais e /ou serviços potencialmente aplicáveis nos setores econômicos, políticos 

e/ou sociais. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

1.3. Estimula  a  formação de competências em pesquisa através da participação de 

bolsistas de iniciação científica, pessoal de nível técnico e superior, mestrandos, 

doutorandos, mestres, doutores e pós-doutores. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

 

2. Quanto ao compromisso social: 

2.1. Estimula  novas oportunidades de trabalho, estágios, cursos, produtos e serviços,   

desenvolve habilidades profissionais dos servidores e alunos e contribui para 

formação da consciência crítica do cidadão. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

2.2. Colabora direta ou indiretamente  para  o desenvolvimento sustentável, adotando  

e/ou estimulando práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e 

social. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

 

3. Em relação a articulação com ensino, pesquisa e  extensão: 
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3.1. Prevê articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 

IFFluminense. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

3.2. Prevê aplicação do conhecimento resultante da pesquisa   na solução de problemas da 

sociedade. 

( ) muito ( ) satisfatoriamente ( ) pouco  ( ) nada 

 

4. Quanto à vinculação com as áreas de pesquisa do IFF: (ITEM NÃO ENVIADO AO 

AVALIADOR EXTERNO) 

4.1. A área de pesquisa do projeto corresponde a uma das áreas de pesquisa prioritárias do 

IF Fluminense. 

( ) sim   ( ) não 

4.2. Há coerência do tema com as linhas de pesquisa no Núcleo de Pesquisa ao qual o 

projeto está associado  

( )  alta     (  ) média    ( ) baixa  (  ) nenhum grau de coerência 
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APÊNDICE D 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO 

AOS CRITÉRIOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Avaliador: 

Título do Projeto: 

 

1. Originalidade da pesquisa: 

1.1 Trata-se de novo tema ou discute uma nova abordagem referente a um tema já 

existente. 

( ) sim    ( ) parcialmente ( ) não 

2. Qualidade técnica do projeto: 

2.1  Clareza na definição do problema. 

 ( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

2.2  Adequação Metodológica. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

2.3  Embasamento Teórico. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

2.4 Procedimentos de divulgação e apropriação dos resultados pela sociedade. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

 

3. Qualidade de redação e organização do texto: 

3.1  Ortografia.  

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

3.2 Gramática. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

3.3 Clareza. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

3.4 Objetividade. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

3.5  Estrutura formal. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 
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4. Adequação entre o plano de atividades a ser desenvolvido pelo(s) aluno(s) 

bolsista(s) e os objetivos e cronograma do projeto: 

 

4.1  Alinhamento das atividades com os objetivos do projeto. 

( )  ótimo    ( ) bom  ( ) regular  ( ) péssimo 

4.2  Adequação das atividades a serem desempenhadas pelo(s) aluno(s) bolsista(s) ao 

cronograma de execução do projeto.  

( )  ótima    ( ) boa  ( ) regular  ( ) péssima 

 

5. Viabilidade de execução do projeto 

 

5.1 Disponibilidade de recursos materiais. 

( ) alta          ( ) satisfatória     ( ) baixa 

5.2 Apoio financeiro por outra unidade de fomento. 

( )  considerável          ( ) suficiente    (  ) pouco     (  ) nenhum 

5.3 Dimensionamento do cronograma. 

( ) ótimo     ( )  bom         ( )  regular  ( ) péssimo 

 

6. Produtividade Científica e tecnológica do pesquisador na área temática do projeto, 

avaliada através das informações contidas nos indicadores de produção do currículo 

Lattes.  (ESTE ITEM FOI EXCLUÍDO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DO 

PESQUISADOR EXTERNO) 

 

6.1 Titulação.  

( ) Phd.     ( ) doutorado   ( ) mestrado  ( )  especialização  ( )  graduação  

6.2 Publicações (artigo em periódicos indexados, livro ou coletânea, capítulo de livro) ou 

patente depositada. 

  ( ) ótimo   ( ) bom    ( ) regular  ( ) baixo   ( ) nenhum 

6.3  Publicação em anais. 

( ) ótimo   ( ) bom    ( ) regular  ( ) baixo   ( ) nenhum 

6.4  Orientações  de IC e TCC (graduação e pós-graduação lato sensu). 

( ) ótimo   ( ) bom    ( ) regular  ( ) baixo   ( ) nenhum 

6.5 Orientações de Mestrado e Doutorado. 

( ) ótimo   ( ) bom    ( ) regular  ( ) baixo   ( ) nenhum 



180 

6.6  Participação em bancas (TCC, Mestrado e Doutorado). 

( ) ótimo   ( ) bom    ( ) regular  ( ) baixo   ( ) nenhum 
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APÊNDICE E 

 

Este apêndice apresenta as planilhas contendo os dados coletados do 

julgamento das importâncias das escalas e o resultado dos cálculos de prioridade e 

consistência do julgamento, exigidos pelo método AHP, para mensurar as escalas 

nominais utilizadas na ficha de avaliação dos projetos quanto à contribuição para os 

objetivos institucionais. Cada aspecto considerado nos critérios de alinhamento dos 

projetos aos objetivos institucionais foi tratado como critério foco na avaliação das 

escalas nominais. As escalas nominais foram utilizadas como opções de repostas 

nas questões da ficha. Os cálculos dos pesos das questões são mostrados nas 

figuras E1 a E9. 

- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 1.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 Figura E1 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 1.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 1.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 
Figura E2 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 1.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 1.3 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 

 

Figura E3 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 1.3 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 



184 

-Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 
Figura E4 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 Figura E5 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 

 

Figura E6 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 Figura E7 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 4.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 
Figura E8 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 4.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 4.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF: 

 

 

 
Figura E9 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 4.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE F 

 

Este apêndice apresenta as planilhas contendo os dados coletados do 

julgamento das importâncias das escalas e o resultado dos cálculos de prioridade e 

consistência do julgamento, exigidos pelo método AHP, para mensurar as escalas 

nominais utilizadas na ficha de avaliação dos projetos quanto ao atendimento aos 

requisitos exigidos para cada pesquisa. Cada aspecto considerado nos critérios de 

avaliação da pesquisa foi tratado como critério foco na avaliação das escalas 

nominais. As escalas nominais foram utilizadas como opções de respostas nas 

questões da ficha. Os cálculos dos pesos das questões são mostrados nas figuras 

F1 a F21. 

- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 1.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 
Figura F1 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 1.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 Figura F2 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F3 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.3 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F4 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.3 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 2.4 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F5 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 2.4 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F6 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F7 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.3 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F8 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.3 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.4 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F9 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.4 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 3.5 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 Figura F10 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 3.5 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 4.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 
Figura F11 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 4.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 4.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F12 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 4.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 5.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F13 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 5.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 5.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F14 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 5.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 5.3 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F15 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 5.3 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.1 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F16 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.1 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte:Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.2 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F17 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.2 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.3 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F18 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.3 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.4 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F19 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.4 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.5 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F20 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.5 da ficha de 
avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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- Pesos (prioridades) das escalas utilizadas na questão 6.6 da ficha de 

avaliação do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica: 

 

 

 

 

Figura F21 – Pesos das escalas utilizadas como respostas da questão 6.6 da ficha de avaliação 
do projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE G 

 

As figuras G1 e G2 mostram partes da tela da planilha de cálculos construída 

no Excel 2010 para gerar a pontuação dos projetos em relação ao alinhamento aos 

objetivos da instituição, com base nos pesos associados às questões e escalas 

previamente atribuídos pelo AHP. Os nomes dos avaliadores e o título do projeto 

foram omitidos por motivo de sigilo.  

A linha 26 a 27 da planilha constante na figura G2 descreve o procedimento 

para o usuário preencher a planilha com o resultado das respostas dos avaliadores. 

As colunas da referida planilha que representam as respostas das questões 

obedecem à mesma ordem das questões da ficha de avaliação. 

As planilhas foram configuradas para atribuir os pesos das respostas e 

calcular a pontuação do projeto automaticamente, assim que as respostas fossem 

preenchidas, como pode observar na figura G2. 

 

A figura G3 mostram as respostas obtidas na avaliação dos projetos em 

relação aos objetivos institucionais. As questões representadas pelas duas últimas 

colunas foram respondidas pelos avaliadores internos, as demais pelos avaliadores 

externos.  

 

A figura G4 mostra a parte da planilha configurada para a mensuração do 

desempenho global dos projetos com base nos pesos das questões e pesos das 

escalas. Os pesos das escalas foram atribuídos, automaticamente, às respostas 

obtidas dos avaliadores oriundas da avaliação do projeto quanto alinhamento aos 

objetivos da instituição. Os pesos das questões e escalas foram calculados, 

previamente, pelo método AHP e estão integrados aos cálculos da mensuração 

global dos projetos. 
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Figura G1 – Primeira parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação ao alinhamento aos objetivos da instituição. 
Fonte: Autora 
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Figura G2 – Segunda parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação ao alinhamento aos objetivos da instituição. 
Fonte: Autora 
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Figura G3 – Respostas obtidas nas questões da ficha de avaliação do projeto em relação ao 
alinhamento aos objetivos do IFF 
Fonte: Autora 
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Figura G4 – Pesos  atribuídos, automaticamente, às respostas dos avaliadores e pontuação 
calculada na avaliação de cada projeto em relação ao alinhamento aos objetivos da instituição do 
IFF 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE H 

As figuras H1 a H6 mostram partes da tela da planilha de cálculos construída 

no Excel 2010 para gerar a pontuação dos projetos em relação ao atendimento aos 

critérios da pesquisa científica, com base nos pesos associados às questões e 

escalas previamente atribuídos pelo AHP. Os nomes dos avaliadores e o título do 

projeto foram omitidos por motivo de sigilo.  

As linhas 53 a 55 da planilha mostrada na figura H3 descrevem o 

procedimento para o usuário preencher a planilha com o resultado das respostas 

dos avaliadores. As colunas da referida planilha que representam as respostas das 

questões obedecem à mesma ordem das questões da ficha de avaliação. Tais 

colunas podem ser visualizadas nas figuras H4 e H5. 

As planilhas foram configuradas para atribuir os pesos das respostas e 

calcular a pontuação do projeto automaticamente, assim que as respostas fossem 

preenchidas, como pode observar nas figuras H5 e H6. 

A figura H7 mostra as respostas obtidas na avaliação dos projetos em relação 

aos critérios da pesquisa. As questões representadas pelas seis últimas colunas 

foram respondidas pelos avaliadores internos, as demais pelos avaliadores externos.  

 

A figura H8 mostra as parte da planilha configurada para a mensuração do 

desempenho global dos projetos com base nos pesos das questões e pesos das 

escalas. Os pesos das escalas foram atribuídos, automaticamente, às respostas 

obtidas dos avaliadores oriundas da avaliação do projeto quanto ao atendimento aos 

requisitos exigidos para cada pesquisa. Os pesos das questões e escalas foram 

calculados, previamente, pelo método AHP e estão integrados aos cálculos da 

mensuração global dos projetos. 
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Figura H1 – Primeira parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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Figura H2 – Segunda parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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Figura H3 – Terceira parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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Figura H4 – Quarta parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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Figura H5 – Quinta parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 



222 

 

 

 

 

 

Figura H6 – Sexta parte da tela da planilha de cálculo para gerar a pontuação dos projetos, 
através do AHP,  em relação aos critérios de avaliação da pesquisa científica. 
Fonte: Autora 
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Figura H7 – Respostas obtidas nas questões da ficha de avaliação do projeto em relação ao 
atendimento aos critérios da pesquisa científica 
Fonte: Autora 
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Figura H8 – Pesos atribuídos, automaticamente, às respostas dos avaliadores e pontuação 
calculada na avaliação de cada projeto em relação ao atendimento aos critérios da pesquisa 
científica 
Fonte: Autora 
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APÊNDICE I 

 

- Dados da avaliação do primeiro ranking: 

 

 

  

Figura I1 – Dados da avaliação da contribuição de cada projeto para o alcance dos objetivos 
institucionais por ordem descendente de pontuação do projeto 
Fonte: Autora 
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 - Dados da avaliação do segundo ranking (final): 

 

 

 

  

Figura I2 – Ranking Final com os  dados da avaliação da pesquisa científica por ordem 
descendente de pontuação dos projetos selecionados na primeira fase 
Fonte: Autora 
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ANEXO 

 

 

Modelo do formulário de proposta do projeto de pesquisa elaborado pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal Fluminense: 
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