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Resumo 

 

Título: Procedimento de análise e avaliação para Mestrados Profissionais 

 

Objetivo do trabalho: Diante do crescimento do número de mestrados profissionais e das 

mudanças na avaliação dos mesmos bem como das expectativas de mérito nas dimensões 

acadêmico, social e econômico, o objetivo desta pesquisa é propor um procedimento de análise 

e de avaliação articulado para Mestrados Profissionais da área de ACT (Administração Pública 

e de Empresas, Ciência Contábeis e Turismo). Para alcançar o objetivo principal são 

estabelecidos objetivos específicos descritos a seguir: Identificar a rede de colaboração dos 

Mestrados Profissionais da área ACT; aplicar o conceito da Análise Envoltória de Dados Profile 

nos Mestrados Profissionais da área de ACT; Analisar a eficiência dos Mestrados Profissionais 

da área de ACT por meio do perfil científico e do perfil tecnológico considerando a rede de 

colaboração.   

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: a abordagem utilizada na pesquisa foi 

quantitativa analisando os mestrados profissionais na área de ACT avaliados pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no quadriênio de (2013-2016) 

e com nota superior a 3 e que possuíram alunos concluintes no quadriênio. Foi realizada uma 

comparação dos resultados obtidos por meio de análise DEA (Análise Envoltória de Dados) 

convencional e análise DEA Profile para analisar a eficiência dos MP (Mestrados Profissionais) 

da área de ACT por meio do perfil científico e do perfil tecnológico considerando a rede de 

colaboração e identificando ineficiências em nos recursos dos programas. Após as análises 

DEA foi realizado testes estatísticos para verificar se haveria diferença estatística dos resultados 

encontrados com a nota obtida na avaliação quadrienal da CAPES.  

 

Resultados: avaliação dos mestrados profissionais ainda é muito próxima da avaliação 

acadêmica e, como os programas têm a avaliação CAPES como principal direcionador 

estratégico, os resultados de produção acadêmica ainda são similares aos dos programas 

acadêmicos. São necessárias mudanças mais significativas na avaliação que impactem 

principalmente na produção e avaliação discente e que esses quesitos tenham peso significativo 

na avaliação. A pesquisa colabora para a busca de melhoria da qualidade educacional dos MP 

e apresenta resultados relacionados ao tripé qualidade, pertinência e avaliação institucional. 

Sugere-se aos MP elaborar estratégias para melhor aproveitamento das dissertações para que 

estas possam resultar em produções. Produções acadêmicas com outros MP são sugeridas e 

incentivadas uma vez que estas podem colaborar não somente para o aumento da produção, 

mas também para o item de inserção social, ambos avaliados pela CAPES. Embora o principal 

direcionador de estratégias e ações para os MP seja avaliação da CAPES, a importância e 

aplicabilidade dos produtos tecnológicos para inovação e desenvolvimento dos MP e dos 

discentes é reforçado nesta pesquisa 

 

Implicações práticas: o impacto desta pesquisa é diretamente relacionado com os 

coordenadores de mestrado profissionais. O procedimento proposto deve auxiliar os 

coordenadores a elaborar estratégias, alocar melhor os recursos dos mestrados profissionais e 

melhorar sua eficiência. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam nortear nos esforços 

estratégicos dos programas. 

 



 

 

Originalidade e contribuições: o procedimento proposto tem o potencial de contribuir na 

identificação de mestrados benchmarking, na realocação e melhoria de recursos e na elaboração 

de estratégias e de metas dos mestrados profissionais, principalmente em relação à produção 

acadêmica, de acordo com os principais critérios da CAPES. Essas contribuições têm aderência 

com as linhas de atuação científico-tecnológica do programa, sendo elas: Competitividade, 

Inovação e Empreendedorismo e Administração de Operações e Suporte Logístico Integrado. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: O procedimento proposto é o principal produto tecnológico 

derivado do estudo. Enquadra-se como protocolo tecnológico pertencente ao EIXO 1 – 

Produtos e Processos. O procedimento apresenta aplicabilidade para coordenadores de 

programas de mestrado profissional. Apesar de desenvolvido para um público específico, o 

procedimento é replicável. O procedimento produz conhecimento por meio de técnicas já 

conhecidas, que porém, se utilizadas em conjunto, apresentam uma proposta diferente, 

replicável e capaz de gerar resultados.  Por fim, o estudo apresenta média complexidade, mesmo 

envolvendo diversos atores, pois todos os dados utilizados na pesquisa são de domínio público.  

 

Palavras-Chave: Mestrados Profissionais; DEA; Produção acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Proposal of an analysis and evaluation procedure for Professional Master's Degrees 

 

Objective: In view of the growing number of professional masters degrees and changes in their 

evaluation, as well as the expectations of merit in the academic, social and economic 

dimensions, the objective of this research is to propose an analysis and evaluation procedure 

for Professional Masters Degree from the ACT (Public and Business Management, Accounting 

and Tourism) area. To achieve the main objective, the following specific objectives are 

established: Identify the collaboration network of the ACT; Apply the concept of Data 

Envelopment Analysis (DEA) Profile in the MP of the ACT area; Analyze the efficiency of the 

MP of the ACT area through a scientific profile and a technological profile including the 

collaboration network. 

 

Procedures/Problem solving method: the approach used in the research was quantitative one 

through a non-probabilistic intentional sample of professional masters degree in the area of 

ACT evaluated by CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education ) in the 

quadrennium of (2013-2016) and with a grade higher than 3. A comparison of the results 

obtained through conventional DEA analysis and DEA Profile analysis was performed to 

analyze the efficiency of the MP (Professional Masters Degrees) in the ACT area through the 

scientific and technological profile including the collaboration network and identifying 

inefficiencies in program resources. After DEA analyzes, statistical tests were performed to 

verify if there has been a statistical difference in the results when compared with the grade 

obtained in the CAPES evaluation. 

 

Results: Professional masters degree evaluation is still very similar to academic evaluation. 

Once the programs have CAPES evaluation as the main strategic driver, the results of academic 

production are still similar to those of academic programs. More significant changes in 

assessment are required in order to mainly impact on student production and assessment. These 

requirements have significant weight in the assessment. The research collaborate in the search 

for improvement of the MP’s educational quality and show results  related to the tripod quality, 

relevance and institutional evaluation. It is suggested that the MPs elaborate strategies for better 

use of their dissertations so that these may result in productions. Academic productions with 

other MPs is suggested and encouraged once it can contribute not only to the increase of 

production, but also to the social inclusion item, both evaluated by CAPES. Although the main 

driver of strategies and actions for MPs is CAPES evaluation, the importance and applicability 

of technological products for innovation and development of MP and students is reinforce in 

this research. 

 

Practical implications: The impact of this research is directly related to the professional 

masters coordinators. The developed technological protocol should help coordinators elaborate 

strategies, better allocate professional masters resources and improve their efficiency. The 

results of this research are expected to guide the strategic efforts of the programs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Originality and contributions: the proposed procedure has the potential to contribute to the 

identification of benchmarking masters, to the reallocation and improvement of resources and 

to the elaboration of strategies and goals of professional masters, mainly in relation to academic 

production, according to CAPES main criteria. These contributions adhere to the program’s 

scientific-technological lines: Competitiveness, Innovation and Entrepreneurship and 

Operations Administration and Integrated Logistic Support. 

 

Technical/Technological Production: the proposed procedure is the main technological 

product derived from the study. It fits as a technological protocol belonging to AXIS 1 - 

Products and processes. The procedure is applicable to professional master program 

coordinators. Although developed for a specific audience, the procedure is replicable. The 

procedure produces knowledge through techniques already known, but if used together, they 

present a different proposal, replicable and capable of generating results. Finally, the study 

presents medium complexity, despite involving several actors, all data used in the research is 

in public domain. 

 

Keywords: Professional Masters Degrees; DEA; Academic production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação 

do Ministério da Educação (MEC), é fundamental no processo de expansão e consolidação dos 

programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior [CAPES], 2008). A Avaliação do Sistema Nacional de Pós-

Graduação no Brasil (SNPG) é orientada pela Diretoria de Avaliação da CAPES e executada 

juntamente com a comunidade acadêmico-científica por meio de consultores ad hoc (CAPES, 

2014a). 

A avaliação dos programas procura assegurar e manter a qualidade dos cursos de 

mestrado e doutorado no país por meio da certificação da qualidade e da identificação de 

assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento para orientar ações de indução na 

criação e expansão de programas de pós-graduação no território nacional (CAPES, 2014a). 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) pode ser dividido em dois processos 

distintos, o primeiro referente à entrada dos cursos de mestrado profissional (MP), mestrado 

acadêmico (ME) e doutorado (DO) por meio de avaliação das propostas de cursos novos e, o 

segundo, referente à permanência destes por meio da avaliação periódica dos cursos de pós-

graduação (CAPES, 2014a). A avaliação é realizada por áreas com o intuito de facilitar o 

desenvolvimento das atividades (CAPES, 2014c) entretanto, todas seguem a mesma sistemática 

e requisitos básicos.  

A área de Administração Pública e de Empresas, Ciência Contábeis e Turismo (ACT) 

possui 182 Programas de Pós-Graduação (PPG) sendo 61 mestrados e doutorados integrados, 

2 doutorados isolados, 45 mestrados acadêmicos, 73 mestrados profissionais e dois mestrados 

profissionais em rede (CAPES, 2017). Neste último quadriênio (2013-2016), 18% dos PPG 

foram avaliados pela primeira vez, a área obteve um crescimento médio anual de 10% com 

destaque para o crescimento na modalidade de mestrados profissionais, 15% ao ano, evolução 

que se mantém desde 2006 (CAPES, 2013; 2017). 

Embora desde 1965 há relatos nas portarias sobre a importância de programas 

profissionais é a partir de 1998 que estes passam a ter requisitos e condições particulares em 

relação à estrutura curricular, ao quadro docente e ao trabalho final. No entanto, é somente em 

2009 que os mestrados profissionais da área de ACT passam a ter uma ficha de avaliação 

diferenciada dos mestrados acadêmicos. Enquanto os programas acadêmicos têm como um dos 
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seus objetivos estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da formação de 

pesquisadores, os mestrados profissionais visam contribuir com o setor produtivo nacional ao 

agregar mais competitividade e produtividade às empresas e às organizações, sejam elas 

públicas ou privadas (CAPES, 2014b,d). Dessa forma, a principal diferença entre os mestrados 

acadêmico e profissional é o resultado esperado (Ribeiro, 2005)  

O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu que possui 

como objetivo a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o 

estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de 

trabalho (CAPES, 2014b).  Dessa forma, o objetivo do MP é formar profissionais voltados à 

gestão que, por meio deste curso, redimensionam os problemas empresariais por meio do debate 

e da reflexão, visando a solução de problemas concretos de gestão integrando universidade e 

empresa.  

 Os cursos de mestrado profissional podem ser considerados uma modalidade de curso 

relativamente recente, possui uma proposta diferenciada, voltada para aplicação e para prática, 

e para as necessidades do mercado (Fischer, 2005; Melo & Oliveira, 2005). Além disso, a partir 

desta avaliação quadrienal (2013-2016), os mestrados profissionais passaram avaliar os 

produtos tecnológicos (CAPES, 2017). Outra mudança recente é vinda da Portaria nº 182 de 14 

de agosto de 2018, onde os programas devem escolher apenas uma modalidade para atuar, 

profissional ou acadêmica.  

O sistema de avaliação adotado no Brasil possui o foco nos resultados com a grande 

maioria dos critérios e dos indicadores quantitativos com ênfase no produto gerado, ao 

compará-lo com outros sistemas de avaliação no mundo, provavelmente não será possível 

encontrar um sistema comparável ou compatível (Gazzola, 2008; Maccari, Almeida, Riccio, & 

Alejandro, 2014). Por meio da macrovisão, a avaliação identifica ações de padrões próximo de 

padrões internacionais enquanto na visão micro, contribui na tomada de decisão e estratégia 

para melhores resultados (Belloni, 2000). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Uma vez que o sistema de avaliação é, em sua maioria, um sistema quantitativo, 

facilita o estabelecimento de metas de produtividade e direciona os coordenadores a 

concentrarem esforços em determinados critérios em detrimento de outros no desenvolvimento 
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da competência dos programas e auxilia os programas mais jovens a buscarem uma rápida 

consolidação (Maccari et al., 2009; Maccari et al., 2015).  

Embora as estratégias acadêmicas sejam auxiliadas pelos quesitos da avaliação da 

CAPES, estas não são claras, emergindo de micro mudanças devido ao poder compartilhado e 

distribuído da academia (Teixeira, Maccari & Martins, 2016). Portanto, o uso de ferramentas 

de gestão que possam auxiliar na tomada de decisão estratégica dos programas e na alocação 

de recursos que podem melhorar o desempenho auxiliaria no acompanhamento dos quesitos de 

avaliação da CAPES por meio da adequação e otimização dos recursos dos programas (Maccari, 

Gomes Jr., Kniess & Biancolino, 2015). 

Como a avaliação da CAPES é comparativa é possível utilizar a eficiência como 

ferramenta complementar para gestão e estratégia dos PPG.  Entende-se como eficiência a 

otimização de recursos utilizados para obter resultados (Oliveira, 2000). Esse conceito de 

eficiência vai ao encontro da proposta de desenvolvimento para os PPG brasileiros, onde a 

busca pelo contínuo aperfeiçoamento foi levantada como um dos princípios base para o sistema 

de avaliação até 2020 (CAPES, 2010).   

A Análise Envoltória de Dados pode ser utilizada para avaliar a eficiência dos PPG 

por possibilitar a separação dos programas com melhor desempenho e os que ainda são 

passíveis de melhoria, a DEA pode ser útil aos coordenadores dos programas para auxiliar na 

elaboração das estratégias (Afonso & Santos, 2008).  Entre os parâmetros utilizados na 

avaliação dos PPG pela CAPES - e em estudos que utilizam o DEA - um dos critérios mais 

relevantes da avaliação é a produção bibliográfica. Produções estas que podem ser realizadas 

pelo programa ou em rede de colaboração, entre programas.  

Apesar de já constar na legislação há bastante tempo, ter cursos consolidados e já ter 

seu próprio modelo de avaliação, os mestrados profissionais ainda permanecem à sombra dos 

mestrados acadêmicos. Para Fischer (2005) isso se dá devido a inércia estrutural do sistema de 

pós-graduação brasileiro, a hiper valorização dos mestrados acadêmicos e o esforço das áreas a 

serem conhecidas como produtoras de conhecimento científico criaram uma rejeição ao formato 

diferenciado proposto pelos MP. 

Segundo Paixão e Bruni (2013) os mestrados profissionais, com sua proposta 

inovadora, representam uma reconstrução da pós-graduação como estratégia para atender 

setores profissionais e trazem consigo elementos de sedução e risco. Além disso, ainda segundo 

os autores, há uma arena de interesses e um sistema institucionalizado a ser ultrapassado. É 
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preciso aprender mais sobre os MP, sua identidade, maneiras de atender suas especificidades e 

sua relação com os demais programas de formação (Ruas, 2003). 

Embora os estudos sobre Programas de Pós-Graduação pertençam a tema de interesse 

dos próprios programas e de seus docentes, ainda é reduzido e disperso o número de pesquisas 

na área (Cirani & Campanário, 2012) principalmente quando se trata de mestrados 

profissionais. Neste sentido, esta pesquisa apresenta-se como uma contribuição para um 

entendimento de indicadores de desempenho utilizados na avaliação de MP, melhoria dos 

recursos utilizados e elaboração de estratégias e de metas dos mestrados profissionais, 

principalmente em relação à produção acadêmica – aqui entendida como produção científica e 

tecnológica - de acordo com os principais critérios da CAPES. 

Se cumprir os requisitos determinados pelo sistema de avaliação CAPES é o principal 

direcionador estratégico dos programas e a nota deste é um diferencial para atração de novos 

alunos (Maccari et al., 2009; Maccari & Teixeira, 2014), o aumento de entrega de produtos 

tecnológico-científicos deve continuar a ser tendência e quesito de atenção para os programas 

nos próximos anos no direcionador estratégico 

A pesquisa se justifica pela necessidade de se avaliar o impacto dos novos itens na 

avaliação dos PPG principalmente em relação à qualidade e à aplicabilidade dos produtos 

tecnológicos e como estes contribuem para eficiência do programa. Afinal, apesar do sistema 

de avaliação ser a base para o direcionador estratégico dos programas, só este não é suficiente, 

é necessário procedimentos que auxiliem na identificação de melhorias e na elaboração de 

metas e diretrizes por meio de benchmarking. 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A avaliação da CAPES tem assumido cada vez mais um papel de suma importância para 

os PPG, visto como sinônimo de qualidade, uma conexão desempenho e sucesso (Balbachevsky, 

2005; Moritz, 2013). Uma vez que os critérios e itens da avaliação estão bem definidos e 

conhecidos, é evidente a influência que o sistema de avaliação da CAPES tem sobre os programas 

(Maccari et al., 2009). 

Pesquisas anteriores identificaram que os coordenadores de programas consideram o 

sistema de avaliação utilizado como um instrumento orientador de ações e de metas que 

auxiliam  no direcionamento dos esforços e investimentos tanto para a infraestrutura quanto 



23 

 

 

 

para a produção intelectual docente e discente, proporcionando um melhor desempenho do 

programa (Maccari et al., 2009; Maccari et al., 2015). 

Dessa forma, o sistema de avaliação da CAPES pode auxiliar no planejamento 

estratégico bem como nas metas associadas o que pode trazer melhorias ao desempenho 

gerencial dos MPs (Maccari, Rodrigues, Alessio & Quoniam, 2008; Martins, Maccari, 

Storopoli & Andrade, 2013).    

Algumas das alterações propostas pela avaliação quadrienal podem ser consideradas 

importantes para a modalidade, a pontuação dos produtos e das produções tecnológicos foi uma 

das alterações mais significativas nesta avaliação. O desafio da realidade acadêmica, de acordo 

com o modelo de avaliação atual, é a qualidade da produção científica e tecnológica da 

universidade, com relevância social e econômica que contribua para a evolução do 

conhecimento (Moritz et al., 2013; Sobral, 2009).  

A busca de excelência acadêmica pelos programas profissionais orientada para essas 

duas dimensões são tendências reforçadas no relatório de área a ACT divulgado em 2017 

(CAPES, 2017). A identidade da modalidade profissional vem sido construída aos poucos 

principalmente pela CAPES.  

Diante das mudanças na avaliação dos programas profissionais e das expectativas de 

mérito das dimensões acadêmico, social e econômico, é proposta a seguinte questão de 

pesquisa: Como a inclusão da produção tecnológica impactou os mestrados profissionais e seus 

resultados? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

Para responder à questão de pesquisa foi estabelecido como objetivo geral da pesquisa 

propor um processo de análise e de avaliação articulado para Mestrados Profissionais da área 

de ACT. 

Para alcançar o objetivo principal são estabelecidos objetivos específicos descritos a 

seguir: 

1. Identificar a rede de colaboração da produção científica e da produção 

tecnológica dos MP da área ACT/CAPES; 

2. Aplicar o conceito do DEA Profile nos MP da área de ACT; 

3. Analisar a eficiência dos MP da área de ACT por meio do perfil científico 

e do perfil tecnológico considerando a rede de colaboração.   
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1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Em 2017 foi emitida uma nova portaria, a de nº 389 que dispõe que devido a relevância 

social, científica e tecnológica da formação profissional, assim como o estreitamento das 

relações da universidade e empresas, são estes os objetivos do programa profissional: (i) 

capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e 

transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou 

profissionais e do mercado de trabalho; (ii) transferir conhecimento para a sociedade, atendendo 

demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, 

regional ou local; (iii) promover a articulação integrada da formação profissional com entidades 

demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações 

públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de 

inovação apropriados; (iv) contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade 

em empresas, organizações públicas e privadas. 

Já o objetivo principal do programa acadêmico é a formação de professores e 

pesquisadores, estimulando a pesquisa científica para atender a demanda do ensino básico e 

superior (CAPES, 2014d). Embora os programas profissionais possuam objetivos e finalidades 

diferentes dos programas acadêmicos, estes eram avaliados da mesma maneira, diversas 

pesquisas apresentaram esta crítica ao sistema de avaliação uma vez que estes cursos possuem 

finalidades diferentes (Fisher 2003, 2010; Negret, 2008; Paixão, Leal, Becker & Tenório, 2014; 

Ribeiro, 2005). Embora tenham sido realizados avanços nesta última avaliação (2013-2016), 

ainda há importantes questionamentos relacionados à estrutura, ao perfil, ao formato, à 

avaliação e à qualidade dos programas profissionais, uma vez que ainda estão envolvidos em 

muitas indefinições e discussões (Takahashi, Verchai, Montenego & Rese, 2010; Souza & 

Oliveira, 2017). Estas razões reforçam a necessidade de estudos voltados exclusivamente para 

programas profissionais. 

Por meio da portaria de nº 59 de 27 de março de 2017, foi publicado o novo 

regulamento de avaliação quadrienal. Este documento possui algumas modificações na 

avaliação, as principais são: (i) a avaliação será realizada de forma quadrienal ao invés de 

trienal, como era feita anteriormente; (ii) os programas acadêmicos e os programas profissionais 

serão avaliados separadamente e de forma diferenciada; (iii) qualificação dos periódicos que 

apresentam caráter tecnológico; (iv) qualificação dos produtos tecnológicos (CAPES, 2017). A 
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avalição de 2013-2016 é a primeira com mudanças significativas para avaliação dos programas 

profissionais e, por isso, um estudo voltado os MP com vistas a identificar alguns dos impactos 

relacionados às mudanças resultantes da avaliação. 

Uma portaria mais recente, nº 182 de 14 de agosto de 2018 determina que os programas 

de pós-graduação devem escolher apenas uma modalidade de atuação, profissional ou 

acadêmica, e podem ser compostos por, no máximo, dois cursos, um mestrado e um doutorado. 

O crescimento do mestrado profissional de 15% ao ano, evolução que se mantém desde 2006 

(CAPES, 2013; 2017), faz com que seja a modalidade que apresenta maior expansão e 

solidificação nos últimos anos, na área de Administração Pública e de Empresas, Ciência 

Contábeis e Turismo (ACT). Dessa forma, tanto a portaria nº 182 de 14 de agosto de 2018 

quanto o crescimento constante dos programas profissionais foram importantes na delimitação 

desta pesquisa em estudar apenas mestrados profissionais. 

A avaliação dos programas profissionais é realizada em áreas, áreas estas que possuem 

mesma sistemática e quesitos básicos estabelecidos (CAPES, 2014a). No ano de 2017 a 

avalição CAPES era composta por 49 áreas de avaliação. Cada área possui documentos de 

referência próprios que estabelecem as regras de avaliação para seus cursos bem como as regras 

para submissão de propostas para novos cursos (CAPES, 2014a). Portanto, devido às 

particularidades de cada área em relação aos critérios de avaliação, optou-se neste estudo por 

analisar apenas uma área de avaliação, a de Administração Pública e de Empresas, Ciência 

Contábeis e Turismo (ACT).  

Conforme já informado, o documento de Área de ACT do ano de 2017 apresenta 

algumas mudanças realizadas na avaliação dos MP no quadriênio de 2013-2016 sendo as 

principais a qualificação de periódicos de caráter tecnológico e a qualificação de produtos 

tecnológicos. São caracterizados como produção técnica trabalhos relacionados à atividade 

acadêmica que não caracterizam produção científica, tais como: pareceres para periódicos ou 

órgãos de fomento à pesquisa; participação em bancas de avaliação de dissertações ou teses; 

membros de comissões ad hoc dos órgãos de fomento à pesquisa; entre outras possibilidades.  

Já os produtos tecnológicos foram divididos em quatro eixos e o armazenamento destes 

é realizado no Sistema de Avaliação dos Produtos Tecnológicos (SAPT), que coleta e armazena 

as informações dos produtos tecnológicos. Os MPs podem indicar dois produtos mais relevantes 

do quadriênio e estes serão submetidos a avaliação por pares e estratificados (CAPES, 2016). 

Em síntese e já justificado acima, serão abordados nesta pesquisa apenas: Programas 

de Mestrado Profissional; da área de Administração Pública e de Empresas, Ciência Contábeis 
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e Turismo; e avaliados pela CAPES no quadriênio 2013-2016. É importante justificar que serão 

considerados apenas mestrados profissionais e não programas profissionais (mestrado e 

doutorado profissional) uma vez que a portaria CAPES nº 182 é muito recente não havendo 

dados suficientes para embasar tal pesquisa.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PROGRAMAS PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

 

O sistema de Pós-graduação no Brasil é formado por cursos de mestrado e doutorado 

que podem ser acadêmicos ou profissionais. Nesta subseção será apresentado o sistema de 

avaliação de Pós-graduação no Brasil, o que é o mestrado profissional e seu crescimento nos 

últimos anos e avanços legais. Por fim, será apresentado o modelo de avaliação dos mestrados 

profissionais da área de ACT neste quadriênio. 

 

2.1.1 Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Brasileira 

 

A avaliação, de maneira geral, pode estar associada a alguns objetivos como comparar 

resultados com expectativas, identificar barreiras que influenciam no desempenho, desenvolver 

ações e diretrizes de melhorias e/ou para manter o desempenho (Guerra-Lopez, 2008). A 

avaliação produz julgamento do objeto e, assim como o processo de avaliação tem sua 

importância, as ações embasadas nas conclusões também o são, uma vez que podem ser 

utilizadas como instrumento de soluções para problemas identificados (Paixão, 2012). 

Há diferentes modos de avaliação, mas a visão desta pesquisa perpassa a avaliação de 

organizações envolvidas no processo educacional sob a ótica que busca a melhoria da qualidade 

educacional (Leite, Tutikian & Holz, 2000). Estes autores propõem um tripé entre qualidade, 

pertinência e avaliação institucional como a base para desenvolvimento da qualidade 

educacional conforme ilustrado na Figura 1. É importante salientar que o sistema de avaliação 

deve considerar o contexto social em que a instituição avaliada está inserida, portanto, a 

pertinência é um conceito que deve estar presente ao se avaliar a qualidade da educação. Juntos, 

os componentes que compõem esse tripé, visam embasar e auxiliar em ações de melhoria ao 

mesmo tempo em que presta contas à sociedade (Leite et al., 2000). 
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Figura 1: Tripé para avaliação educacional 

Fonte: Adaptado de Leite et al. (2000) 

 

O aprimoramento e aperfeiçoamento do desempenho dos cursos de pós-graduação não 

é exclusivo do Brasil. O sistema de avalição da Association to Advance Collegiate School of 

Business (AACSB) é utilizado na gestão dos programas de pós-graduação em administração e 

negócios dos Estados Unidos e tem sido incorporado por instituições em outros países 

principalmente os asiáticos (Beck-Dudley, 2018; Chang, Lin, & Tu, 2016; Ke, Lin, & Tsai, 

2016; Kundu & Bairi, 2017; Maccari, Riccio & Martins, 2013). 

A AACSB é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega instituições educacionais 

e outras organizações dedicadas à promoção e ao desenvolvimento da educação superior na 

área de administração e negócios (AACSB, 2017) e é um dos sistemas de avaliação mais 

autônomos em atuação (Durham, 2006). O processo de avaliação da AACSB possui como 

objetivos: (i) uma abordagem sistemática de controle da qualidade total; (ii) esforços para um 

contínuo processo de desenvolvimento e avaliação de resultados; (iii) sistemas e processos para 

melhor gerenciar o relacionamento com os stakeholders. 

O sistema de avaliação da AACSB é voltado para o processo de ensino e aprendizagem 

e, por meio de uma análise qualitativa visa auxiliar os programas a alcançarem suas missões, 

dessa forma, possui ênfase no processo, tendo o resultado com uma consequência e não como 

cerne da avaliação (Miles, Hazeldine & Munilla 2004; Maccari et al., 2013; Macarri et al., 

2014). Por outro lado, o sistema de avaliação dos PPG brasileiros possui critérios, em sua 

maioria, quantitativos e é voltado para os resultados com ênfase no produto (Maccari et al., 

2014). 
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No Brasil, o sistema de avaliação dos PPG é obrigatório e governamental. A avaliação 

é conduzida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

ligada ao Ministério da Educação – MEC. A CAPES é responsável por credenciar e avaliar os 

MP podendo, de acordo com a avaliação, descredenciar programas que não correspondam a 

qualidade exigida. 

O processo de avaliação dos programas de pós-graduação é compreendido pela 

realização do acompanhamento anual e da avaliação quadrienal do desempenho dos programas 

(CAPES, 2014c). O processo de acompanhamento anual tem por finalidade orientar, e não 

julgar, a atuação dos programas de pós-graduação, dessa forma não implica a atribuição de 

notas aos programas. A atribuição de notas ocorre apenas na avaliação quadrienal. A avaliação 

da CAPES inclui diagnósticos qualitativos e quantitativos conduzidos por meio da observação 

de diversos critérios voltados à pesquisa e ao ensino. Esse sistema de avaliação é reconhecido 

pela sua eficiência e eficácia na avaliação de programas de stricto sensu (Maccari et al., 2008). 

O sistema utilizado pela CAPES consolida e sistematiza indicadores de qualidade que 

podem ser utilizados para comparar desempenho ou até mesmo para esclarecer dúvidas da 

avaliação (Maccari et al., 2008). A qualidade exigida por meio dos parâmetros do sistema de 

avaliação da CAPES influencia diretamente no desenvolvimento dos PPG (Maccari et al., 

2009). 

O sistema de avaliação de MP adotado no Brasil possui o foco nos resultados com a 

grande maioria dos critérios e dos indicadores quantitativos com ênfase no produto gerado, ao 

compará-lo com outros sistemas de avaliação no mundo provavelmente não será possível 

encontrar um sistema comparável ou compatível (Gazzola, 2008; Maccari et al. 2014). Por meio 

da macro visão, a avaliação identifica ações de padrões próximo de padrões internacionais 

enquanto na visão micro, contribui na tomada de decisão e estratégia para melhores resultados 

(Belloni, 2000). 

 

2.1.2 Mestrados Profissionais 

 

O primeiro parecer sobre mestrados profissionais foi o nº 977/1965 porém não 

apresenta muitos esclarecimentos, apenas identifica os cursos de cunho profissional. Os 

primeiros cursos de mestrado profissional surgiram na década de 1990 diante da necessidade 

de formação de profissionais e como alternativa à formação de professores e pesquisadores 

(Fischer, 2005).  
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A portaria nº 47/1995 trouxe especificidades aos MP, como a possibilidade de um 

quadro docente misto com professores doutores e com profissionais do mercado estes podendo 

atuar com coorientadores; possibilidade de outros formatos de trabalho final de curso tais como 

análise de casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 

equipamentos e protótipos; e, por fim, enfatizou o autofinanciamento destes cursos, 

incentivando a procura por convênios. 

Em 1998, uma nova portaria, nº 80/1998, revoga a portaria anterior e determina 

requisitos e condições para os MPs: estrutura curricular consistente e com aplicação 

profissional; quadro docente formado por doutores com produção intelectual e possibilidade de 

profissionais qualificados e experientes integrarem parte do quadro de docentes; é admitido o 

regime de dedicação parcial; é exigido a apresentação de um trabalho final que pode ser feito 

em formatos como dissertação, projeto, análise de casos, performance, produção artística, 

desenvolvimento de instrumentos, equipamentos e protótipos. Esta portaria já diz respeito a 

avaliação dos MPs, que passa a ser integrada à avaliação de mestrados e doutorados 

acadêmicos. Essas especificações, principalmente o regime parcial, são consideradas um 

avanço para a área (Paixão, 2012).  

Apenas em 2009 houve uma nova portaria, nº 07/2009, nela, é abordado a necessidade 

do incentivo da formação de mestres voltados para trabalhos técnicos-científicos, identificação 

de potencialidades de órgãos públicos e privados em âmbito local, regional e nacional, atender 

a demanda de formação de profissionais altamente qualificados com vistas de aumentar o 

potencial de geração, difusão e utilização do conhecimento científicos do país e, por esses 

motivos, o incentivo e regulação da oferta de PPG profissionais. Também são definidos nessa 

portaria os objetivos do PPG profissionais, exigências para submissão de propostas de novos 

cursos e os critérios de avaliação e desempenho. 

No mesmo ano, uma nova portaria nº 17/2009 evidencia a não concessão de bolsas de 

estudo para os alunos de PPG profissionais além de apresentar e definir parâmetros e 

indicadores para avaliação dos cursos. Os MPs têm acompanhamento anual e avaliação a cada 

três anos ambos realizados pela CAPES. Nesta portaria já é proposto que os cursos sejam 

avaliados de maneira diferenciada. A portaria também especifica os indicadores de produção 

intelectual e tecnológica, além dos artigos científicos elenca patentes, desenvolvimento de 

aplicativos, materiais didáticos, protótipos, projetos de inovação tecnológica, entre outros.  
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Conforme figura 2, o número de PPG profissionais é crescente ao longo dos anos, no 

entanto, a partir do ano de 2009 há aumentos significativos na abertura e consolidação dos MPs. 

O estabelecimento de objetivos, métricas, indicadores e demais medidas realizadas nas portarias 

nº 07/2009 e nº17/2009 podem ter contribuído para esclarecimento do direcionamento e 

funcionamento a respeito do MP e incentivado ao aumento de pedidos de abertura de novos 

cursos.  

Fonte: GeoCAPES 

 

A resolução nº 05, de 11 de dezembro de 2014 altera a avaliação que era trienal para 

o período quadrienal a partir do ano de 2013. Em 2017, a portaria nº 389 de 23 de março de 

2017 determina a oferta do doutorado profissional sob os mesmos aspectos, objetivos, definição 

e avaliação do mestrado profissional. No mesmo ano, a portaria nº 60, de 20 de março de 2019 

informa que a proposta de novos cursos bem como o acompanhamento e a avaliação dos cursos 

de mestrado e doutorado profissionais serão feitos pelas comissões de cada área com fichas de 

avaliação específicas. Em 2018 a portaria nº 182 determina que os programas serão compostos 

por no máximo dois cursos, sendo um em nível de mestrado e outro em nível de doutorado e 

que os deverão escolher uma modalidade para atuar, acadêmica ou profissional. Conforme já 

especificado, esta pesquisa abordará apenas cursos de mestrado profissionais. 

O formato do mestrado profissional é orientado para prática e para o ensino aplicado, 

uma tentativa de aproximação da universidade e da produção da acadêmica às necessidades 

sociais e do mercado (Fischer, 2005; Melo & Oliveira, 2005). Os mestrados profissionais são 
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cursos que visam a utilização de métodos científicos em situações e problemas reais, uma 

aplicação prática em um campo profissional, uma articulação da universidade com diversos 

setores da sociedade por meio de mecanismos de aplicabilidade (Fisher, 2003; Ruas, 2003, 

Paixão & Bruni, 2013). 

Devido a essa aplicabilidade e com o objetivo em encurtar o tempo entre pesquisa, 

aplicação e uso, os trabalhos finais dos mestrados profissionais podem ter outros formatos 

diferentes da dissertação (Piquet, Leal & Terra, 2005). Portanto, os compromissos crítico-

reflexivo, qualidade de ensino, constante confronto teoria-prática e níveis crescentes de 

interdisciplinaridade trazem um grande desafio aos MP uma vez que o rigor permanece, 

mudando apenas o foco (Agopyan & Oliveira, 2005; Paixão & Bruni, 2013).  

Entretanto, os mestrados profissionais sofrem com um sistema institucionalizado e 

ainda voltado para a pesquisa acadêmica e formação de professores (Paixão & Bruni, 2013). 

Avaliações distintas para programas profissionais e acadêmicos era uma necessidade e um dos 

pontos de debate (Agopyan & Lobo, 2007; Castro, 2005; Fischer 2010a, 2010b; Negret, 2008; 

Paixão & Bruni, 2013; Ribeiro, 2005) e vem colaborar para a distinção e avanço dos MP 

conforme suas diretrizes originais. Ao longo da evolução das portarias verificou a necessidade 

de uma avaliação específica para os mestrados profissionais, porém, somente no triênio de 

2007-2010 os mestrados profissionais passam a ter uma ficha exclusiva de avaliação. Embora 

possa ser considerada um avanço, ainda há falhas principalmente nos em se medir impactos do 

curso na sociedade e nos alunos (Paixão, 2012).  

A mudança da avaliação de trienal para quadrienal (CAPES, 2014) iniciando em 2013-

2016, trouxe consigo novas alterações na avaliação que podem ser consideradas significativas, 

houve uma mudança na avaliação dos MPs na área de ACT, onde produtos tecnológicos passam 

a ser pontuados bem como as revistas tecnológicas.  

A identidade da modalidade de MP, agora normalizado na portaria nº 182 de 14 de 

agosto de 2018 como programas profissionais, vem sendo moldada aos poucos por meio das 

regulamentações da CAPES bem como as alterações nas avaliações (Souza & Oliveira, 2017), 

o que contribuiu para a aceitação desses cursos, diminuindo os questionamentos e incertezas 

destes assim como a comparação do MP com o MBA (Fisher, 2003; Takahashi et al., 2010; 

Vasconcelos & Vasconcelos, 2011). A portaria nº 60, de 20 de março de 2019 reforça que a 

proposta de curso profissional deve ser inovadora e atender às necessidades da sociedade bem 

como os trabalhos de conclusão de curso. 
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Embora um dos principais questionamentos ainda seja sobre a avaliação, há outras 

questões a serem discutidas como, por exemplo, o autofinanciamento assunto delicado para as 

instituições públicas, porém, para as instituições privadas os MPs são um novo mercado, 

profissionais que querem continuar sua formação (Castro, 2005; Souza & Oliveira, 2017). 

Ainda sobre os questionamentos, discute-se sobre métricas quantitativas para inserção social e 

avaliação discente. 

  

2.1.3 Avaliação dos Mestrados Profissionais 

 

A ficha de avalição dos mestrados profissionais possui muita relação com a avaliação 

dos programas acadêmicos o que pode gerar paralelismo entre as modalidades e o 

prevalecimento da lógica de avaliação acadêmica uma vez que esta já pode ser considerada 

consolidada (CAPES, 2017). Uma vez que a avaliação é considerada um direcionador 

estratégico dos programas (Maccari et al., 2009; Maccari & Teixeira, 2014), esse paralelismo 

pode interferir nos rumos atuais e futuros dessa recente e crescente modalidade. Por exemplo, 

pode levar os mestrados profissionais a deixarem de priorizar demandas importantes como a 

relação do MP com os setores produtivos que absorvem o profissional qualificado pelo MP e 

os impactos das produções tecnológicas, por exemplo. 

O comitê da área reforçou a importância de uma nova ficha de avaliação mais 

simplificada com foco no perfil de egresso e o setor produtivo beneficiado pela qualificação 

profissional promovida pelo mestrado profissional (CAPES, 2017). Uma nova ficha foi adotada 

para avaliação do quadriênio (2017-2020) com maior foco na qualidade da formação e com 

apenas três quesitos “Programa”, “Formação” e “Impacto na sociedade” (CAPES, 2019a). 

Ainda segundo o documento de área (CAPES, 2019a), essas mudanças apontam para uma 

avaliação com foco em métricas e indicadores quantitativos para uma avaliação qualitativa. No 

entanto, os dados disponíveis até a presente data de elaboração desta pesquisa são os dados do 

quadriênio de 2013-2016 e, portanto, optou-se por considerar os critérios válidos no quadriênio 

em questão. 

O acompanhamento e avaliação realizado é feito conforme ilustrado na figura 3. 

Assim, é necessário ao programa capacidade não só de boa escrita, mas sim de exemplificar 

com clareza ao longo do texto a realidade e as realizações do MP para que a avaliação a ser 

realizada seja condizente coma realidade que o programa vivencia. Caso o redator não consiga 

passar essa veracidade para o relatório pode obter uma nota aquém do esperado. 
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Fonte: CAPES (2014a) 

 

A apresentação dos resultados da avaliação CAPES é feita de duas formas diferentes: 

um relatório para cada MP e o relatório quadrienal que sintetiza a avaliação da área que 

apresenta indicadores e parâmetros como base a distribuição de desempenho dos MP para o 

indicador (CAPES, 2017). A avaliação dos programas pós-graduação possui cinco quesitos: (i) 

Proposta de Programa, (ii) Corpo Docente, (iii) Corpo Discente, (iv) Teses e Dissertações e 

Produção Intelectual e (v) Inserção Social. Estes são subdivididos em itens de avaliação, cada 

qual com seu respectivo peso conforme determinado por cada área (CAPES, 2017). São três 

tipos de ficha, uma para cada tipo de programa, acadêmicos, profissionais e em rede nacional. 

A ficha de avaliação dos MP da área de ACT é apresentada no quadro 1. 

Os cinco quesitos da avaliação dos MP possuem pesos e importâncias diferentes para 

a composição da nota final do programa. Cada quesito possui subitens de avaliação com seus 

respectivos pesos e indicadores. 

O item 1 da avaliação, proposta do programa, ilustrado no quadro 2 é composto apenas 

de avaliações qualitativas. É voltado para coerência, consistência e abrangência das linhas de 

concentração, projetos, proposta curricular em como interação com outras instituições e 

atendimento das demandas sociais e profissionais. Além disso, avalia os recursos físicos 

disponíveis tais como sala de aula, ambientes de pesquisa, bibliotecas entre outros espaços 

necessários para atender as necessidades dos docentes e dos discentes bem como os projetos de 

pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico. Por fim, também no item 1 é avaliado o 

planejamento do programa tanto em ações internas como entrada de discentes, periodicidade 

Figura 3: Avaliação e acompanhamento dos PPG 
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de ingresso, credenciamento de docentes, financiamentos e apoio obtidos entre outros; como 

planejamento de ações e metas externas que geram relevância e impacto social tais como 

cooperação tecnológica ou científica e o impacto da atuação dos mestres. Todos estes elementos 

são identificados e avaliados por meio da auto declaração realizada pelo MP e inseridos na 

Plataforma Sucupira. Apesar do item 1 possuir peso zero na tabela de avaliação apresentada 

pela CAPES, os critérios contidos neste item são importantes para coerência do programa e 

reflete em outros quesitos da ficha de avaliação.  

 

Quadro 1: Itens de avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT 

Itens de Avaliação CAPES 

1 –Proposta do Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de concentração, linha(s) de atuação, 

projetos em andamento, proposta curricular com os objetivos do MP. 

1.2. Coerência, consistência e abrangência dos mecanismos de interação efetiva com outras instituições, 

atendendo a demandas sociais, organizacionais ou profissionais. 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. 

1.4. Planejamento do Programa visando ao atendimento de demandas atuais ou futuras de 

desenvolvimento nacional, regional ou local, por meio da formação de profissionais capacitados para a 

solução de problemas e práticas de forma inovadora. 

2 – Corpo Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, considerando experiência como pesquisador e/ou profissional, titulação e 

sua adequação à proposta do MP. 

2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes permanentes para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa e formação do MP. 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa, projetos de desenvolvimento e inovação e de formação entre 

os docentes do MP. 

3 – Corpo Discente e Trabalho de Conclusão 

3.1. Quantidade de trabalhos de conclusão (MP) aprovados no período e sua distribuição em relação ao 

corpo discente titulado e ao corpo docente do programa. 

3.2. Qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por discentes e egressos. 

3.3. Aplicabilidade dos trabalhos produzidos. 

4 – Produção Intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do MP por docente permanente. 

4.2. Produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções consideradas relevantes. 

4.3. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do MP. 

4.4. Articulação da produção artística, técnica e científica entre si e com a proposta do MP. 

5 – Inserção Social 

5.1. Impacto do MP. 

5.2. Integração e cooperação com outros Cursos/Programas, com vistas ao desenvolvimento da pós-

graduação. 

5.3. Integração e cooperação com organizações e/ou instituições setoriais relacionados à área de 

conhecimento do MP, com vistas ao desenvolvimento de novas soluções, práticas, produtos ou serviços 

nos ambientes profissional e/ou acadêmico. 

5.4 - Divulgação e transparência das atividades e da atuação do MP. 

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

No quadriênio em questão, em relação aos resultados obtidos pelos MP no item 1, 

conforme apresentado no quadro 2, observa-se que a 38% dos programas foram avaliados com 

conceito Ruim (R) em relação ao planejamento do MP para os atendimentos das demandas 
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atuais e futuras de desenvolvimento, item 1.4. No entanto, 51% dos MP obtiveram avaliação 

Muito Boa (MB) em relação ao item 1.3, coerência dos mecanismos de interação com outras 

instituições para atender as demandas.  

 

Quadro 2: Item 1 da avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT – 

Proposta do programa 

     Resultados (%) 

1 –Proposta do Programa 

Peso 

Indicadores 
Distribuição dos 

conceitos 

MB B R F I 

0 23 32 37 7 1 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e 

atualização da(s) área(s) de concentração, 

linha(s) de atuação, projetos em andamento, 

proposta curricular com os objetivos do MP. 

25 

Avaliação 

qualitativa, visa 

identificar a 

existência dos 

elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

23 42 22 12 0 

1.2. Coerência, consistência e abrangência dos 

mecanismos de interação efetiva com outras 

instituições, atendendo a demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais. 

25 

Avaliação 

qualitativa, visa 

identificar a 

existência dos 

elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

36 16 33 12 3 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e 

administração. 
20 

Avaliação 

qualitativa, visa 

identificar a 

existência dos 

elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

51 36 11 1 1 

1.4. Planejamento do Programa visando ao 

atendimento de demandas atuais ou futuras de 

desenvolvimento nacional, regional ou local, por 

meio da formação de profissionais capacitados 

para a solução de problemas e práticas de forma 

inovadora. 

30 

Avaliação 

qualitativa, visa 

identificar a 

existência dos 

elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

21 18 38 19 4 

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

O item 2, corpo docente, apresentado no quadro 3, avalia a formação discente e 

experiência profissional dos docentes permanentes. O esperado é que o corpo docente 

permanente tenha, ao menos, 80% dos professores com o título de doutor. Além disso, parte 

deles deve ter experiência profissional não acadêmica relevante e de acordo com a proposta de 

formação discente do programa. O indicador para este item é uma avaliação qualitativa que 

determina a proporção dos docentes que atendem aos critérios (titulação e experiência 
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profissional). Quanto maior a quantidade de docentes permanentes com doutorado e perfil 

acadêmico melhor a classificação, de 70% a 85% é considerado bom, acima disso, muito bom; 

entre 55% a 70% ruim conforme indicado. 

Para ser considerado docente permanente é necessário: possuir até 3 vínculos como 

docente permanente; ministrar aulas na graduação; e permanecerem no MP pelo menos, três 

anos com pelo menos uma orientação concluída ou os que permaneceram por até dois anos com 

pelo menos uma orientação em andamento (Portaria Capes 81/2016). O item 2.2 possui dois 

indicadores, o primeiro avalia a atividade de docência, onde é esperado uma carga mínima de 

60 horas-aula no quadriênio; e o segundo indicador calcula a oscilação de docentes permanentes 

por quadriênio desconsiderando os casos de morte e aposentadoria. Além disso, foi verificado 

a dependência do programa com os docentes colaboradores, onde não se esperava mais que 

20% das orientações e horas-aula fossem realizadas por estes. Esse indicador também verificou 

o regime de dedicação do DP que deveria ser majoritário. Os casos que ultrapassassem essas 

estimativas teriam o nível do conceito reduzido. Por fim, foi analisada a razão entre o fluxo de 

discentes anual (matriculados e titulados) e o número de docentes permanentes do MP. Os 

excessos foram punidos com a redução do estrato de avaliação do item.   

O item 2.3 avalia a atuação dos DP em atividades de pesquisa e orientação. 

Contabilizou-se os DP que lideravam projetos de pesquisa ou de desenvolvimento e inovação 

em organizações públicas ou privadas, com financiamento externo. Também neste item 

analisou-se a alocação das orientações do MP entre os docentes em cada ano da seguinte forma: 

somou-se as orientações de todos os MP em que o docente participou como permanente ou 

colaborador com o intuito de avaliar se houve excesso de orientações simultâneas. Este item 

possui dois indicadores: o indicador 1 avalia a liderança em projetos pesquisa ou de 

desenvolvimento e inovação com financiamento por meio da proporção dos docentes do PPG; 

o indicador 2 avalia a distribuição das orientações por meio do  levantamento do estoque de 

orientados por DP por ano e cálculo do coeficiente de variação  das orientações dos DP do PPG 

por ano. Foi feita a média dos coeficientes de variação dos 4 anos do quadriênio, para calcular 

o coeficiente de variação médio do ciclo. Também tiveram o conceito reduzido os Mestrados 

profissionais que registrassem mais de 25% dos DP com mais de 8 orientações durante dois 

anos ou mais. 

Embora 49% dos MP tenham sido classificados como Bom (B) em relação ao corpo 

docente, é possível perceber que ainda há avanços a serem realizados principalmente em relação 
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ao perfil do corpo docente e a distribuição das atividades de pesquisa, itens 2.1 e 2.3, 

respectivamente.  

Quadro 3: Item 2 da avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT – 

Corpo Docente 

     Resultados (%) 

2 – Corpo Docente 

Peso 

(%) Indicadores Distribuição dos conceitos 
MB B R F I 

20 30 49 16 4 0 

2.1. Perfil do corpo docente, 

considerando experiência 

como pesquisador e/ou 

profissional, titulação e sua 

adequação à proposta do MP. 

50 

Avaliação qualitativa para 

determinar a proporção dos 

docentes permanentes que 

atendem aos critérios 

Proporção dos DP que atendem 

aos critérios descritos: MB > ou 

= a 85; B > ou = a 70, mas < 

que 85; R > ou = a 55, mas < 

que 70; F > ou = a 40, mas < 

que 55 ; I < que 40  

34 30 23 10 3 

2.2. Adequação da dimensão, 

composição e dedicação dos 

docentes permanentes para o 

desenvolvimento das 

atividades de pesquisa e 

formação do MP. 

30 

Atividades dos docentes 

permanentes no PPG tendo 

cada um, no mínimo, 60 

horas-aula no quadriênio 

Proporção dos DP com pelo 

menos 60 horas-aula no 

quadriênio no PPG em análise: 

MB > ou = a 85; B > ou = a 75, 

mas < que 85; R > ou = a 65, 

mas < que 75; F > ou = a 50, 

mas < que 65; I < que 50  

62 27 10 1 0 

Oscilação do número de 

docentes permanentes ao 

longo do quadriênio  

Proporção dos DP mantida no 

PPG no quadriênio: MB > ou = 

a 75; B > ou = a 65, mas < que 

75; R > ou = a 55, mas < que 

65; F > ou = a 45, mas < que 

55; I < que 45  

2.3. Distribuição das 

atividades de pesquisa, 

projetos de desenvolvimento 

e inovação e de formação 

entre os docentes do MP. 

20 

Proporção dos docentes 

permanentes que lideraram 

projeto de pesquisa ou de 

desenvolvimento e 

inovação com 

financiamento externo  

MB > 50; B > 30, mas < ou = a 

50; R > 5, mas < ou = a 30; F > 

3, mas < ou = a 5; I < 3 

22 40 29 7 3 

Média do coeficiente de 

variação das distribuições 

anuais das orientações entre 

docentes permanente  

Média do coeficiente de 

variação das distribuições 

anuais das orientações entre 

DP: MB < ou = a 0,65; B < ou 

= a 0,90, mas > que 0,65;  R < 

ou = a 1,15, mas > que 0,90; F 

< ou = a 1,40, mas > que 1,65; I 

> que 1,65  

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

O item três, apresentado no quadro 4, avalia o corpo discente e trabalhos de conclusão 

e é dividido em três subitens. O primeiro deles analisa a quantidade de titulados no ano em 
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relação ao número de discentes do MP no ano anterior. O indicador deste subitem é a proporção 

de titulados no mestrado em cada ano e depois a média das proporções dos quatro anos. Este 

indicador só é aplicado ao PPG com mais de três anos de funcionamento.  

 

Quadro 4: Item 3 da avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT – 

Corpo Discente e Trabalho de Conclusão 

      Resultados (%) 

3 – Corpo Discente e 

Trabalho de Conclusão 

Peso 

(%) Indicadores 

 
Distribuição dos 

conceitos 

MB B R F I NA 

30  21 41 14 1 1 0 

3.1. Quantidade de trabalhos de 

conclusão (MP) aprovados no 

período e sua distribuição em 

relação ao corpo discente 

titulado e ao corpo docente do 

programa. 

30 

Proporção de titulados 

no mestrado em cada 

ano e depois a média 

das proporções dos 

quatro anos 

 
MB > ou = 43; B > ou = 

40, mas < que 43; R > ou 

= 37, mas < que 40; F > 

ou = 35, mas < que 37; I < 

que 35  

52 14 7 0 5 22 

3.2. Qualidade dos trabalhos de 

conclusão produzidos por 

discentes e egressos. 

40 

Proporção de egressos 

com produção 

intelectual   

 MB > ou = 25; B > ou = 

15, mas < que 25; R > ou 

= 2, mas < que 15; F > ou 

= 1, mas < que 2; I < que 

1  

19 33 22 3 1 22 

Nota da qualidade dos 

TCC  

 
MB > ou = 0,60; B > ou = 

0,45, mas < que 0,60; R > 

ou = 0,20, mas < que 

0,45; F > ou = 0,10, mas < 

que 0,20; I < que 0,10  

3.3. Aplicabilidade dos 

trabalhos produzidos. 
30 Aplicabilidade dos TCC  

 
MB > ou = 0,60; B > ou = 

0,40, mas < que 0,60; R > 

ou = 0,25, mas < que 

0,40; F > ou = 0,10, mas < 

que 0,25; I < que 0,10   

27 30 19 0 1 22 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

Segundo o documento de avaliação, a qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos 

por discentes e egressos, subitem 2, foram avaliados de maneira diferente do previsto pelo 

documento de área devido à baixa produção de artigos em periódicos e livros pelos discentes e 

pelos egressos. Ainda segundo o documento, caso a avaliação fosse feita conforme previsto 

muitos MP seriam avaliados com conceito insuficiente por não terem realizado registro de 

produtos na Plataforma Sucupira. Por isso a avaliação foi realizada da seguinte forma: 15% dos 

alunos que concluíram o curso no quadriênio foram escolhidos aleatoriamente tendo como 

controle de seleção o nome do orientador sendo selecionados, no mínimo, 5 TCC por MP. Os 

656 TCC foram analisados pelos consultores que avaliaram os trabalhos de acordo com 7 itens 

de qualidade estipulados e os resultados foram normalizados com o objetivo de reduzir o viés 

e distribuídos em três estrados (MB, B, R). 
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O subitem três avaliou a aplicabilidade dos trabalhos avaliados no subitem anterior. 

Esses dados também foram normalizados e distribuídos em três estrados que tiveram os limites 

definidos a partir da comparação das avaliações de todos os programas. 

Embora 52% dos MP tenham tido boa quantidade de trabalhos aprovados o mesmo 

não é possível observar em relação a qualidade e aplicabilidade dos trabalhos de conclusão. É 

importante frisar que o próprio documento cita a baixa produção de artigos em periódicos e 

livros pelos discentes e pelos egressos. Acredita-se que este é um dos principais pontos desta 

avaliação quadrienal. 

O item 4, conforme ilustrado no quadro 5, avalia a produção intelectual e é subdividido 

em quatro itens. O item 4.1 avalia a produção qualificada do MP por docente permanente e foi 

avaliado por meio de dois indicadores. Entende-se por produção qualificada artigos em 

periódicos listados no Qualis da área, livros e capítulos de livros devidamente avaliados pelo 

Comitê de Área. O primeiro indicador foi calculado somando-se a pontuação da produção total 

anual dos DP e dividido pelo número de DP em atuação e depois foi calculada uma média do 

período. Cada publicação foi considerada apenas uma vez e aceita apenas duas produções nos 

estrados B4 e/ou B5 por DP. O segundo indicador considerou as três melhores produções de 

cada DP no quadriênio e calculada a média do MP. Neste indicador, em caso de coautoria, a 

publicação poderia contar apenas para dois DP autores. 

A avaliação da produção artística, técnica, patentes, inovações e outras produções 

consideradas relevantes, item 4.2 da avaliação, considerou apenas dois produtos tecnológicos 

por DP onde cada produto recebeu uma nota de 0 a 5 e foi calculada a média das notas dos dois 

produtos por DP e depois a média das notas do MP. 

O item 4.3 avalia a distribuição da produção entre o corpo docente do programa que 

possui como indicador a proporção dos DP que alcançou a mediana bibliográfica qualificada 

da área ou da mediana da produção tecnológica da área. O último subitem da produção 

intelectual avalia a articulação das produções com a proposta do programa por meio de uma 

avaliação qualitativa. 

Destaca-se que o quesito produção intelectual é o quesito com maior pontuação, 

avaliado como Muito Bom (MB) em 41% dos mestrados profissionais. O subitem com maior 

participação para este resultado é o item 4.3, distribuição de produção qualificada em relação 

aos DP, onde 75% dos MP foram classificados como Muito Bom (MB). 
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Quadro 5: Item 4 da avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT – 

Produção intelectual. 

     Resultados (%) 

4 – Produção 

Intelectual 

Peso 
Indicadores 

Distribuição dos 

conceitos 

MB B R F I 

30 41 37 19 1 1 

4.1. Publicações 

qualificadas do MP 

por docente 

permanente. 

25 

A pontuação média foi 

calculada somando-se a 

pontuação correspondente à 

produção total do núcleo de 

DP do PPG dividida pelo 

número de DP em atuação. 

Este indicador foi calculado 

para cada ano e, 

posteriormente, calculada a 

média para o período.  

MB > ou = 200; B > ou = a 

140, mas < que 200; R > 

ou = a 80, mas < que 140; 

F > ou = a 40, mas < que 

80; I < que 40  

23 55 18 4 0 

Foram consideradas as três 

melhores produções (artigo, 

capítulo, livro) de cada DP no 

quadriênio, alinhadas à 

proposta do PPG. A partir 

destes itens foi calculada uma 

segunda média do PPG 

MB > ou =  60; B > ou = a 

55, mas < que 60; R > ou = 

a 40, mas < que 55; F > ou 

= a 20, mas < que 40; I < 

que 20  

4.2. Produção 

artística, técnica, 

patentes, inovações 

e outras produções 

consideradas 

relevantes. 

25 
Pontos médios do NDP em 

produção tecnológica  

MB > ou = a 3,0; B > ou =  

a 2,0 , mas < que 3,0; R > 

ou = a 1,0, mas < que 2,0; 

F > ou = a 0,5, mas < que 

1,0; I < que 0,5  

40 40 13 7 0 

4.3. Distribuição de 

publicações 

qualificadas em 

relação ao corpo 

docente 

permanente do MP. 

30 

Proporção dos DP que 

alcançou a mediana da 

produção bibliográfica 

qualificada da área ou da 

mediana da produção 

tecnológica da área.  

MB > ou = a 50; B > ou = 

a 40, mas < que 50; R > ou 

= a 30, mas < que 40; F > 

ou = a 20, mas < que 30; I 

< que 20  

75 4 12 5 3 

4.4. Articulação da 

produção artística, 

técnica e científica 

entre si e com a 

proposta do MP. 

20 

Avaliação qualitativa, visa 

identificar a existência dos 

elementos descritos 

 Muito bom (MB), Bom 

(B), Regular (R), Fraco 

(F), Insuficiente (I) 

27 34 30 7 1 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

A inserção social é o último quesito da ficha de avaliação dos MP e possui apenas 

indicadores qualitativos que são apresentados no quadro 6. O primeiro subitem desse quesito 

tem como proposta avaliar o impacto do MP no ambiente onde está inserido, e pode ser dividido 

em: (i) impacto educacional: contribuição para a formação de docentes, (ii) impacto social: 

formação de recursos humanos qualificados que possam contribuir para o aprimoramento da 

gestão pública e a redução da dívida social, (iii) impacto cultural: formação de recursos 

humanos qualificados para o desenvolvimento cultural e artístico e (iv) impacto 

tecnológico/econômico: contribuição para o desenvolvimento microrregional, regional ou 

nacional do mestrado profissional. Para realizar esta avaliação, considerou-se a informação 
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contida na proposta do PPG e materiais do seu site por meio de um indicador qualitativo do 

impacto gerado não sendo necessário constatar impacto nas quatro áreas listadas. 

 

Quadro 6: Item 5 da avalição da CAPES para os Mestrados Profissionais na área de ACT – 

Inserção social 

     Resultados (%) 

5 – Inserção Social 

Peso 

(%) Indicadores 
Distribuição dos 

conceitos 

M

B 
B R F I 

20 21 33 37 7 3 

5.1. Impacto do MP. 40 

Avaliação qualitativa do 

impacto, não sendo 

necessário que o PPG 

tenha gerado impacto nas 

quatro dimensões listadas 

acima 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

26 37 23 10 3 

5.2. Integração e 

cooperação com outros 

Cursos/Programas, com 

vistas ao desenvolvimento 

da pós-graduação. 

20 

Avaliação qualitativa, visa 

identificar a existência 

dos elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 
21 26 33 14 7 

5.3. Integração e 

cooperação com 

organizações e/ou 

instituições setoriais 

relacionados à área de 

conhecimento do MP, 

com vistas ao 

desenvolvimento de novas 

soluções, práticas, 

produtos ou serviços nos 

ambientes profissional 

e/ou acadêmico. 

20 

Avaliação qualitativa, visa 

identificar a existência 

dos elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 

30 23 27 15 4 

5.4. Divulgação e 

transparência das 

atividades e da atuação do 

Programa 

20 

Avaliação qualitativa, visa 

identificar a existência 

dos elementos descritos 

 Muito bom (MB), 

Bom (B), Regular 

(R), Fraco (F), 

Insuficiente (I) 22 41 25 10 3 

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

Também foi avaliado a integração e cooperação com outros cursos/programas para o 

desenvolvimento da pós-graduação. Neste segundo subitem foram valorizadas ações como 

participação em programas sistemáticos de cooperação e intercâmbio; participação em projetos 

de cooperação entre MP com níveis de consolidação diferentes, voltados para a inovação na 

pesquisa ou o desenvolvimento da pós-graduação em regiões ou sub-regiões geográficas. 

O item 5.3 avaliou a integração e cooperação com organizações e instituições com 

vistas ao desenvolvimento de novas soluções, práticas, produtos ou serviços nos ambientes 
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profissional e/ou acadêmico. Ações voltadas para inovação na pesquisa e o avanço da pós-

graduação ou o desenvolvimento tecnológico, econômico e/ou social no respectivo setor ou 

região bem como a introdução de novos produtos ou serviços que contribuam para o 

desenvolvimento local, regional ou nacional foram especialmente consideradas. Por fim, 

também foi avaliado de forma qualitativa a visibilidade e a transparência da atuação do MP por 

meio da manutenção de página web para a divulgação, de forma atualizada, de dados do MP 

tais como critérios de seleção de alunos, parte significativa de sua produção docente, 

financiamentos recebidos da CAPES e de outras agências públicas e entidades privadas; acesso 

ao regulamento e às resoluções que regulamentam a gestão do MP. Os resultados em relação a 

inserção social tiveram 37% dos MP classificados como regular (R).  

Os critérios de avaliação podem ser divididos em dois grupos: aqueles ligados à 

qualidade, relacionados com políticas de valor, utilidade e relevância; aqueles ligados a ideia 

de desempenho, produtividade, eficácia e eficiência (Lapa & Neiva, 1996).  

 

2.2 EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Eficiência, efetividade e controle são conceitos básicos inerentes a ideia de controle e 

avaliação assim como a produtividade é intrinsecamente relacionada ao desempenho (Kassai, 

2002; Oliveira, 2000). Entre os parâmetros utilizados na avaliação dos MP pela CAPES, 

critérios como produção bibliográfica são relativos à eficiência dos programas (Moreira, Cunha, 

Ferreira & Silveira, 2011). 

A otimização de recursos utilizados para obter resultados é uma definição para o 

conceito de eficiência (Oliveira, 2000). Assim como em Moreira et. al. (2011), o termo 

eficiência utilizado nesta pesquisa é referido como "relação ótima entre insumos e produtos, 

sendo também uma medida relativa, com a qual se pode comparar o desempenho de uma 

unidade com o desempenho das demais unidades analisadas". Já o termo produtividade, 

diferentemente do estudo citado, faz referência ao grau de otimização na relação insumos e 

produtos. 

A eficiência sob o aspecto das instituições de ensino pode ser vista sob as seguintes 

perspectivas (Lapa & Neiva, 1996; Moreira et al., 2011): (a) eficiência técnica: busca por 

melhores resultados sem alterações de recursos ou forma de trabalho tais como projeto 

acadêmico e pedagógico; (b) eficiência alocativa: procura melhor alocação dos recursos com o 

objetivo de gerar mais produtos alterando os processos; (c) eficiência tecnológica: por meio de 
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alterações dos insumos, recursos e tecnologia utilizada espera-se um ganho de qualidade e/ou 

quantidade. 

Embora seja um conceito relativo, a eficiência compara o que foi produzido com o que 

poderia ter sido produzido dado os mesmos recursos (Soares de Mello, Ângulo-Meza, Gomes 

& Biondi, 2005). Esses recursos podem ser medidos e avaliados por diferentes métodos, os 

paramétricos que utilizam uma relação funcional pré-definida, e os não-paramétricos que não 

fazem suposições funcionais e consideram o máximo que poderia ter sido produzido com os 

mesmos recursos, tal como a Análise Envoltória de Dados (DEA). A análise DEA tem sido 

amplamente empregada para estimar a eficiência do setor educacional (Casado, 2007; Costa, 

Ramos, Souza & Silva, 2012). 

 

2.2.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

A Análise Envoltória de Dados é uma abordagem não-paramétrica utilizada para 

estimar as eficiências dos planos de operação executados por unidades produtivas homogêneas, 

que usam um mesmo conjunto de recursos para produzir um mesmo conjunto de resultados, 

através de processos tecnológicos similares. Uma vez que os programas de pós-graduação se 

apresentam como unidades com objetivos semelhantes e utilizam o mesmo conjunto de fatores, 

como docentes e infraestrutura similar para gerar resultados como a publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos e a formação de mestres, o emprego do DEA neste estudo parece 

apropriado. 

Essas unidades produtivas semelhantes são chamadas de DMU (Decision Making 

Units) e podem ser qualquer tipo de organização, como os MP, desde que tenham as mesmas 

condições e a mesma autonomia para tomada de decisões. Além disso, os insumos e os produtos 

devem ser os mesmos para todas as DMU (Charnes, Cooper, Lewin & Seiford, 1994). Embora 

a homogeneidade das DMU seja a premissa básica, a proporcionalidade entre insumos e 

produtos também é relevante para os resultados (Ângulo-Meza, 1998; Soares de Mello et al., 

2005). 

Em sua forma básica, a DEA calcula a medida máxima de desempenho de uma DMU 

perante as demais, o quociente da soma ponderada das saídas e da soma ponderada das entradas 

onde os pesos atribuídos para cada entrada e saída são calculados por um problema de 

programação linear (PPL) de forma benevolente, cada DMU escolhe os pesos que maximizam 

seu resultados e estes são aplicados a ela e as demais DMU (Soares de Mello et al, 2005). 
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 Dessa forma, é possível construir uma fronteira de eficiência, as unidades que se 

posicionam sobre a fronteira construída são ditas eficientes, enquanto a ineficiência das demais 

é determinada por sua distância da fronteira; e a projeção de cada plano ineficiente na fronteira 

determina metas que caracterizam ações e estratégias capazes de aumentar a produtividade da 

unidade que o executou. Uma grande vantagem do uso da DEA é que essa técnica permite que 

cada unidade avaliada busque a eficiência de maneira distinta, de tal forma que atenda às suas 

especificidades (Belloni, 2000; Emrouznejad & Cabanda, 2013; Soares de Mello, Gomes & 

Lins, 2001; Thanassoulis, 2001). 

Há dois modelos tidos como clássicos e principais, o CCR e o BCC. Ambos modelos 

podem possuir diferentes orientações: (i) modelos orientados pela ótica de entrada (input) que 

maximiza as entradas mantendo as saídas constantes; (ii) modelos orientados pela ótica de saída 

(output) que maximiza as saídas mantendo as entradas inalteradas (Cooper, Seiford & Tone, 

2007). Além disso, os modelos podem ser apresentados sob a formulação primal (modelo dos 

multiplicadores) e sob a formulação dual (modelo envelope). 

O modelo CCR foi proposto Charnes, Cooper e Rhodes (1978) também conhecido 

como CRS (Constant Returns to Scale), constrói uma superfície linear por partes e trabalha com 

retornos constantes de escala, ou seja, qualquer variação nas entradas (inputs) causa variação 

proporcional nas saídas (outputs) (Soares de Mello et al., 2005). A equação 1 apresenta a 

formulação do DEA CCR primal orientado a entrada e a equação 2 apresenta a formulação 

orientada a saída.  

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑜 =   ∑ 𝑢𝑗 

𝑟

𝑖=1

𝑦𝑗𝑜 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖 

𝑟

𝑖=1

𝑥𝑖𝑜 = 1                                                                                                                                         (1) 

∑ 𝑢𝑗

𝑠

𝑗=1

𝑦𝑗𝑘 −  ∑ 𝑣𝑖 

𝑟

𝑖=1

𝑥𝑖𝑘  ≤ 0, ∀𝑘 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

 

Onde 𝐸𝑓𝑓𝑜 é a eficiência da DMU o analisada; 𝑣𝑖e 𝑢𝑗  são os pesos das entradas 𝑖, 𝑖 =

1, … , 𝑟 e saídas 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑠, respectivamente (variáveis de decisão calculadas no modelo); 𝑥𝑖𝑘 

e 𝑦𝑗𝑘 são as entradas 𝑖 e saídas 𝑗 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑛; 𝑥𝑖𝑜 𝑒 𝑦𝑗𝑜são as entradas e saídas da 

𝐷𝑀𝑈𝑂 , respectivamente. A primeira equação da restrição, ∑ 𝑣𝑖
𝑟
𝑗=1 𝑥𝑖𝑜 = 1 é chamada de 

equação de normalização e, garante que as entradas da 𝐷𝑀𝑈𝑂 seja igual a 1, ou seja, 
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considerado eficiente para um determinado conjunto de pesos. Para que a 𝐷𝑀𝑈𝑂 seja 

considerada eficiente deve existir pesos que levem 𝐸𝑓𝑓𝑜 = 1 do contrário, a DMU é 

considerada ineficiente. 

  

𝑀𝑖𝑛 ℎ𝑜 =   ∑ 𝑣𝑖 

𝑟

𝑖=1

𝑥𝑖0 

Sujeito a: 

∑ 𝑢𝑗 

𝑠

𝑗=1

𝑦𝑗0 = 1                                                                                                                                         (2) 

∑ 𝑢𝑗

𝑠

𝑗=1

𝑦𝑗𝑘 −  ∑ 𝑣𝑖 

𝑟

𝑖=1

𝑥𝑖𝑘  ≤ 0, ∀𝑘 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

 

Onde ℎ𝑗𝑜 é a eficiência da DMU analisada (ℎ𝑜 =
1

𝐸𝑓𝑓𝑜
); 𝑣𝑖e 𝑢𝑗  são os pesos das 

entradas 𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑟 e saídas 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑠, respectivamente (variáveis de decisão calculadas 

no modelo); 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são as entradas 𝑖 e saídas 𝑗 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑛; 𝑥𝑖𝑜 𝑒 𝑦𝑗𝑜são as 

entradas e saídas da 𝐷𝑀𝑈𝑂 , respectivamente. A primeira equação da restrição, ∑ 𝑢𝑖
𝑠
𝑗=1 𝑦𝑗𝑜 = 1 

é chamada de equação de normalização e, garante que as saídas da 𝐷𝑀𝑈𝑂 seja igual a 1, ou 

seja, considerado eficiente para um determinado conjunto de pesos. Para que a 𝐷𝑀𝑈𝑂 seja 

considerada eficiente deve existir pesos que levem ℎ𝑜 = 1 do contrário, a DMU é considerada 

ineficiente. 

A DEA identifica as DMU eficientes, calcula e localiza a ineficiência, estima uma 

função de produção linear por partes que pode fornecer benchmarking para DMU ineficientes 

e, ao identificar a origem e a ineficiência é capaz de analisar as dimensões relativas de entradas 

e saídas (Soares de Mello et al., 2005).  

Em sua forma básica, a pontuação de eficiência da DEA é uma soma dos resultados 

ponderados divididos por uma soma dos dados ponderados, com pesos ideais calculados 

individualmente para cada DMU. No entanto se o número de DMU comparadas fosse pequeno 

uma grande proporção deles será classificada como 100% eficiente. Esse problema se torna 

mais sério se o número de entradas ou saídas for aumentado devido à falta de discriminação 

dos pesos.   

Essa falta de discriminação se deve à grande liberdade na escolha dos pesos onde cada 

fator acrescenta outra dimensão à região viável aumentando muito a possibilidade de encontrar 

pesos que farão com que as unidades pareçam eficientes. Dessa forma, Tofallis (1996;1997) 
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apresenta uma maneira mais discriminatória de analisar a origem e a extensão das ineficiências 

aplicando a DEA a cada entrada separadamente.  

O modelo DEA Profile propõe que os inputs sejam avaliados separadamente e apenas 

com relação às saídas que os consomem ou com os quais estão relacionados produzindo um 

conjunto de pontuações de eficiência de entrada para cada unidade. Em uma das suas aplicações 

em um conjunto de dados de 14 companhias aéreas, o modelo utilizado, e apresentado em 3, 

evidencia ineficiências que a DEA tradicional não conseguiu encontrar (Tofallis, 1997). 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑜 =   
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑟
𝑖=1

𝑥𝑖𝑜
 

Sujeito a: 

  
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑟
𝑖=1

𝑥𝑖𝑜
 ≤ 1, 𝑗 = 1, … , 𝑛                                                                                                               (3) 

𝑢𝑗 ≥∈, 𝑖 = 1, … 𝑠 

 

Onde 𝐸𝑓𝑓𝑜 é a eficiência da DMU o analisada; e 𝑢𝑗  é o peso da saída 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑠; 

𝑥𝑖𝑜 𝑒 𝑦𝑗𝑜são as entradas e saídas da 𝐷𝑀𝑈𝑂 , respectivamente. Observa-se que no DEA Profile 

não é utilizado o peso da entrada na restrição da equação. 

Ao considerar cada entrada separadamente, não há mais margem para pesos extremos 

ou irrealistas nas entradas, uma vez que não têm peso associados a eles. Como resultado, as 

pontuações computadas não mostram mais uma grande proporção de unidades exibindo 

classificações de 100% identificando perfis com possibilidade de melhoria.  

Considera-se que em qualquer organização é mais provável que algumas entradas 

sejam utilizadas com menos eficiência do que outras e que seria útil identificá-las. Por meio do 

DEA Profile tem-se a possibilidade de discriminação de duas maneiras diferentes: primeiro 

identificando as unidades ineficientes e depois identificando quais insumos usados por essas 

unidades é preciso maior atenção, permitindo identificar quais insumos estão causando a 

ineficiência e em que extensão.  

Tofallis (1996; 1997) não apresenta em seus trabalhos a criação de perfil para saídas 

com a justificativa de que embora dada entrada possa ser utilizada ou compartilhada entre as 

saídas relevantes, não é verdade que o valor total de cada uma das entradas relevantes serão 

consumidas por uma única saída; o que dificulta justificar a proporção. No entanto, Haslem, 

Scheraga e Bedingfild (1999) apresentam um modelo que pode ser aplicado nas duas 

orientações. 
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Por meio da utilização de DEA Profile, é possível identificar as melhores práticas em 

cada área avaliada. No entanto, o DEA Profile pode não levar a um vencedor claro, é possível 

que nenhuma das unidades demonstre as melhores práticas em todos as áreas, dessa que cada 

unidade tenha metas a serem alcançadas. Embora julgamentos de valor ainda possam ser 

necessários ao final da análise, o DEA Profile extrai informações úteis indo ao encontro da 

filosofia de boas práticas e de benchmarking procurando o melhor em todas as esferas ao 

identificar áreas de boas práticas em outras instituições e procurar combiná-las por meio de 

metas apropriadas. 

 

 2.2.2 DEA na Avaliação Educacional 

  

Desde o primeiro estudo utilizando a DEA, (Charnes, Cooper & Rhodes,1978) 

aplicações na área de educação foram utilizadas para desenvolver e aprimorar as técnicas DEA. 

Liu et al. (2012), em um trabalho de revisão de aplicações em DEA, citam que um dos fatores 

que levaram os estudos iniciais em DEA a realizar aplicações na área de educação foi o trabalho 

realizado por (Charnes, Cooper, Rhodes, 1981), um experimento de grande escala na educação 

escolar pública e uma das primeiras aplicações em educação. Algumas das aplicações 

educacionais iniciais foram importantes para o desenvolvimento da DEA em geral como 

Charnes et al. (1981) e Bessent, Bessent, Kennington e Reagan (1982) que utilizaram dados de 

escolas primárias e a pesquisa de Bessent, Bessent, Charnes, Cooper e Thorogood (1983) que 

utilizou dados de uma escola universitária. 

Os estudos de avaliação educacional utilizando DEA possuem dois fluxos principais, 

o ensino superior e a educação básica. Existe a tendência de que os estudos sobre eficiência na 

educação centralizem-se no ensino superior, principalmente em relação a estudos que avaliam 

o desempenho das universidades (Liu, Lu, Lu & Lin 2013).  

As aplicações voltadas para a educação superior possuem enfoque, em sua maioria, na 

avaliação de eficiência das universidades de um determinado país (Berbegal-Mirabent, 

Lafuente & Solé, 2013; Johnes & Yu, 2008; Katharaki & Katharakis, 2010; Kempkes & Pohl  

2010; Selva, Medina & Marzal 2014;) ou de diferentes países (Agasisti & Pérez-Esparrells, 

2010; Agasisti & Pohl, 2012). Mas há outros estudos como os voltados para os departamentos 

e alocação de recursos (Arcelus, 1997; Alwadood, Noor & Kamarudin, 2011; Bessent et al., 

1983; Beasley, 1990; Johnes, 2006; Sinuanystern, Mehrez & Barboy, 1994) e aqueles que 

avaliam cursos apenas os cursos de graduação (Miranda, Gramani & Andrade, 2012). Embora 
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a DEA na educação tenha uma vasta literatura, optou-se neste estudo em apresentar as pesquisas 

realizadas sobre o uso na DEA em programas de pós-graduação brasileiros enfatizando os 

métodos utilizados, descobertas e avanços realizados. 

Em sua dissertação, Paiva (2000) propõe uma estrutura para avaliar a eficiência 

produtiva de 119 programas de pós-graduação da área de engenharias por meio dos dados 

disponibilizados pela CAPES em 1998. Foi utilizado modelo CCR tendo como insumo novos 

alunos e como produtos alunos titulados no mestrado e doutorado e publicação total. Como 

resultados foram identificados 113 programas ineficientes e procurou explicar essas 

ineficiências e orientar ações de melhoria. 

Em sua tese, Belloni (2000) avalia a eficiência produtiva das universidades federais 

brasileiras utilizando o DEA e um conjunto de indicadores para medir a qualidade da pós-

graduação e da pesquisa, e um indicador da qualidade da graduação. Como resultado, apenas 6 

das 33 universidades analisadas foram consideradas tecnicamente eficientes, para as demais 

foram identificadas ações e estratégias de melhoria de produtividade. Para o autor, as maiores 

possibilidades de crescimento da produtividade estão em alterações dos projetos acadêmicos e 

na ênfase e aumento das atividades de pesquisa. 

Façanha e Marinho (2001) estudaram a pós-graduação brasileira de 1995 a 1998 

utilizando dados disponibilizados pelo MEC e pela CAPES por meio da análise envoltória de 

dados e obtiveram como resultados a complexidade do problema gerencial das IES, 

principalmente em relação às políticas públicas e identificam a importância da identificação de 

melhores práticas e de administração de incentivos. 

Ângulo-Meza, Gomes, Neto e Coelho (2003) analisaram os MP em Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de apresentar uma forma de medir a 

eficiência de programas. Por meio da DEA modelo CCR seguido por uma avaliação cruzada, 

de modo a permitir uma avaliação em conjunto, os PPG foram analisados em relação à produção 

de seus recursos humanos (professores e funcionários), traduzida em teses defendidas, projetos, 

créditos ministrados e publicações. 

Lins, Almeida, Bartholo Júnior (2004) propõem a utilização do DEA como ferramenta 

de apoio quantitativo à avaliação de programas de pós-graduação e realizam uma aplicação em 

programas acadêmicos de engenharia de produção por meio dos dados da CAPES de 2001 e 

2002. Por meio de modelo CCR orientado a entrada com restrições aos pesos seguidos pelo uso 

do software IDEAL, os autores discutem que a estrutura adotada respeita as heterogeneidades 

existentes nas unidades sob avaliação e reforçam que mais importante do que os resultados 
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obtidos é a possibilidade de uso da técnica apresentada para auxiliar no processo de avaliação 

dos programas.    

Soares de Mello et al. (2006) avaliaram a eficiência dos PPG oferecidos pelo Instituto 

de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ) para analisar a produção científica 

a partir das dissertações e teses de cada programa e em relação aos recursos. Para isso, os autores 

utilizaram uma abordagem diferente e diversos modelos de DEA uma vez que programas de 

áreas distintas foram submetidos à análise. Os autores puderam identificar os pontos fortes e 

fracos nessa instituição e garantir à homogeneidade das unidades avaliadas. Os resultados 

encontrados e discussões realizadas sugerem que a CAPES pode produzir avaliações distorcidas 

porque não leva em consideração os meios à disposição de cada programa para alcançar seus 

resultados. 

Rubens e Marcelice (2007) avaliaram 38 PPG de engenharia mecânica e de produção 

do triênio de 2001 a 2003. Os programas tiveram seu desempenho acadêmico avaliado por um 

modelo de dois estágios pelo método CCR orientado a saída e restrição aos pesos. Foram 

determinados como entrada os docentes e como saídas alunos titulados e produção científica. 

Os resultados apresentam inconsistências em relação a avaliação da CAPES, onde programas 

bem avaliados obtiveram desempenho baixo nesta análise e vice-versa. Os autores sugerem a 

adoção do DEA como metodologia complementar de avaliação da CAPES, simplificando a 

avaliação quantitativa. 

O estudo de Moreira, Cunha, Ferreira e Silveira (2011), originado da dissertação de 

Moreira (2008),  mensurou a eficiência dos PPG acadêmicos na área de ACT no triênio de 

2004-2006 por meio do modelo DEA CCR orientado à saída utilizando como variáveis de 

entrada número de docentes permanentes e total de alunos no programa e como variáveis de 

saída número de alunos titulados e produção científica. Os resultados sugerem que programas 

com maior número de alunos apresentaram-se mais eficientes além disso, programas com 

docentes envolvidos com projetos de pesquisa e com a participação de membros externos 

contribuem para o nível de eficiência. 

Por meio do DEA BCC orientado à saída Oliveira, Sampaio, Costa e Sano (2012) 

avaliaram os programas da área de ACT dos triênios de 2004-2006 e 2007-2009 evidenciando 

a importância da produção científica como indicador. Os resultados da pesquisa permitiram 

observar uma maior eficiência média dos programas vinculados a instituições públicas em 

relação às privadas; maior avanço tecnológico nos programas privados; maior eficiência média 
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para os programas com mestrado e doutorado; e destaque para a eficiência dos programas 

criados há mais de 12 anos. 

Em sua dissertação, Coutinho (2017) propõe um modelo network DEA CCR com ótica 

output e o aplica nos PPG da área de ACT do triênio de 2010 a 2012 para avaliar a eficiência 

dos programas em relação à produtividade e à qualidade. O modelo possui duas etapas onde a 

primeira analisa a produtividade dos programas, representada pelas dissertações e teses e na 

etapa 2 foi avaliada a qualidade desses programas, representada pelas qualificações de suas 

respectivas produções intelectuais tendo a centralidade da rede de colaboração dos programas 

como um input exógeno que influencia nas produções intelectuais. O trabalho resultou em um 

aplicativo desenvolvido para a resolução de alguns modelos NDEA duas-etapas, incluindo o 

modelo proposto pelo autor. 

Falquetto, Takasago, Peña e Sales (2018) avaliam a eficiência produtiva de PPG em 

economia que foram beneficiados pelas políticas públicas do Programa de Excelência 

Acadêmica (Proex) e do Programa de Apoio à Pós-graduação (Proap) no período de 2010 a 

2012. Foram utilizados para análise dos 34 programas a network DEA com retornos constantes 

de escala e orientação ao produto em três etapas sendo elas matrículas em relação ao número 

de professores e ao custeio recebido da CAPES, taxas de titulações e participações em eventos, 

publicações nos artigos e capítulos de livros ponderados pelo peso CAPES, respectivamente. 

Por meio dos resultados encontrados foi possível afirmar que os PPG vinculados ao Proap 

alcançaram melhor desempenho do que os programas beneficiados com o Proex. 

É possível perceber que foram desenvolvidas diversas aplicações principalmente nos 

PPG de engenharia e administração além disso, é perceptível a falta de estudos em relação a 

eficiência de PPG profissionais como propõe este estudo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa e propor um processo de análise e de 

avaliação articulado para Mestrados Profissionais da área de ACT foi utilizado o procedimento 

metodológico ilustrado na figura 4. As figuras que ilustram os procedimentos realizados nesta 

pesquisa foram desenvolvidas por meio do software Lucidchart. 

Esta pesquisa possui caráter exploratório e descritivo uma vez que procura verificar e 

reforçar as características dos MP analisados por meio do estabelecimento variáveis e de perfis 

(Gil, 2002; Triviños, 1987). Em relação aos procedimentos técnicos foi utilizado o 

levantamento documental de fontes secundárias: o relatório de avaliação quadrienal da área de 

ACT, a planilha de indicadores da área de ACT CAPES 2013-2016 com os dados utilizados 

para avaliação do quadriênio em questão, ambos disponíveis no site da CAPES e, também os 

Currículos Lattes dos docentes permanentes dos programas analisados. 

Na condução da pesquisa a abordagem utilizada foi quantitativa analisando os 

mestrados profissionais na área de ACT avaliados pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no quadriênio de (2013-2016) e com nota 

superior a 3 e que possuíram alunos concluintes no quadriênio.  

As etapas apresentaram entradas, processamento e saídas e forneceram subsídios para 

a discussão deste trabalho. Foi realizada uma comparação dos resultados da análise DEA 

convencional com a análise DEA Profile com o objeto de comparar e discutir os resultados 

encontrados. Após as análises DEA foram realizados testes estatísticos para verificar se haveria 

diferença estatística dos resultados encontrados com a nota obtida na avaliação quadrienal da 

CAPES.  

Como já apresentado, a técnica utilizada bem como os dados selecionados são todos 

quantitativos. Já a avaliação da CAPES, embora seja predominantemente quantitativa, leva em 

consideração variáveis qualitativas e é muito mais rica em detalhes e em variáveis do que as 

que esta pesquisa considera. É importante salientar que o olhar da avaliação da CAPES é 

voltado para o máximo que um programa produz (maximização de resultado) enquanto esta 

pesquisa se propõe a analisar o quanto é possível que um programa produza com seus atuais 

recursos (redução de recursos) o que pode beneficiar principalmente programas menores que 

exploram grande parte de sua capacidade atual. Estas considerações são relevantes para 

justificar os resultados encontrados e são condizentes ao objetivo da pesquisa que é propor um 

processo de análise e de avaliação que possa servir de apoio à gestão dos mestrados 

profissionais. 
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Figura 4: Procedimentos metodológicos 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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3.1 REVISÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO – ETAPA 1 

 

Foi por meio da literatura e de documentos disponibilizados pela CAPES que 

construiu a revisão e contextualização desta pesquisa conforme ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5: Revisão bibliográfica e contextualização (Etapa 1) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

Primeiramente buscou-se na literatura trabalhos anteriores sobre mestrados 

profissionais, porém, devido ao baixo número de trabalhos sobre o tema, ampliou-se a busca 

para termos como programas de pós-graduação e avaliação CAPES. Além de artigos, 

dissertações, teses e livros observou-se a necessidade de utilizar as informações institucionais 

da CAPES. Foram utilizados relatórios de avaliação, documentos institucionais e legislação 

pertinente aos mestrados profissionais. 

Por meio da literatura sobre sistemas de pós-graduação e sistema de avaliação dos 

mestrados profissionais, buscou-se técnicas para avaliação de eficiência no processo de 

avaliação educacional e indicadores utilizados. Então, dentre as técnicas encontradas, optou-se 

por realizar uma revisão de literatura do uso do DEA para avaliação de programas de pós-

graduação. As bases de pesquisa utilizadas foram Scielo, Spell, Web of Science e também base 

de arquivos de alguns dos principais eventos científicos da área Administração no Brasil. 

Como resultado desta revisão e contextualização apresentou-se uma revisão sobre a 

avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, o histórico e a atual avaliação dos 

mestrados profissionais e os indicadores utilizados pela avaliação da CAPES (ver sessão 2.1). 

Em relação às técnicas de avaliação de eficiência, foi realizado uma revisão de literatura do uso 

do DEA na avaliação de programas de pós-graduação no Brasil (ver sessão 2.2). As saídas desta 

etapa foram utilizadas posteriormente pelas etapas 2 e 4 apresentadas nesta pesquisa.  
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3.2 ESCOLHA DA TÉCNICA – ETAPA 2 

 

A figura 6 apresenta o processo de seleção da técnica escolhida. Dentre as técnicas de 

avalição de eficiência aplicadas em programas de pós-graduação esta pesquisa se aprofundou 

nas técnicas da análise envoltória de dados por esta ser amplamente utilizada para estimar a 

eficiência na educação (Ver sessão 2.2). 

 

 
Figura 6: Escolha da técnica (Etapa 2) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Para responder à questão problema desta pesquisa: Como a inclusão da produção 

tecnológica impactou os mestrados profissionais e seus resultados? Foi utilizado duas técnicas 

de análise envoltória de dados, a tradicional e a profile. O uso dessas duas técnicas na pesquisa 

resultou em três diferentes análises de eficiência: Global, Perfil e Perfil de Eficiência por 

Entrada que serão utilizadas como entrada nas etapas 6 e 7. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE - ETAPA 3 

 

A definição das unidades de análise utilizadas nesta pesquisa tem seu processo 

apresentado na figura 7. 

 

Figura 7: Definição das unidades de análise (Etapa 3) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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A avaliação quadrienal da CAPES (2013-2016) da área de ACT possui 75 mestrados 

profissionais, somando os mestrados em rede. Dentre estes, 10 mestrados (IFS, UFAL, FDC, 

UFVJM, UPM, UAM, FIPECAFI, UNIOESTE, IDP) estavam em fase de acompanhamento 

portanto, apenas 65 programas foram avaliados. Dos MP avaliados, 4 foram descredenciados 

pela CAPES (FPL, UNIFESP, UNP, ANDIFES) restando 61 MP avaliados e qualificados no 

quadriênio 2013-2016.  

No entanto, para esta pesquisa, era necessário que os MP possuíssem alunos 

concluintes, uma vez que se considerou dissertações defendidas como variável do modelo. 

Dessa forma, 6 MP foram desconsiderados (UNIFOR, FG, UFU, UNESP/JAB, ESPM, 

FUCAPE-RJ). Os MP utilizados nesta pesquisa, 55 ao todo, são apresentados no quadro 7 com 

sua respectiva nota obtida na avaliação quadrienal (2013-2016). 

  

Quadro 7: Notas dos Mestrados Profissionais no Quadriênio (2013-2016) 

ID SIGLA UNIVERSIDADE PROGRAMA 
NOTA 

DO MP 

1 UFPA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ GESTÃO PÚBLICA 3 

2 UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 4 

3 UECE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ GESTÃO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS 3 

4 UFRN 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
GESTÃO PÚBLICA 4 

5 UNP UNIVERSIDADE POTIGUAR ADMINISTRAÇÃO 4 

6 UFPB/J.P. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA/JOÃO PESSOA 

GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES 

APRENDENTES 
3 

7 UFPE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 
ADMINISTRAÇÃO 3 

8 FESP/UPE 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

PERNAMBUCO 

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO 

LOCAL SUSTENTÁVEL 
3 

9 FBV CENTRO UNIVERSITÁRIO FBV WYDEN GESTÃO EMPRESARIAL 3 

10 UFBA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ADMINISTRAÇÃO 4 

11 UFES 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO 
GESTÃO PÚBLICA 3 

12 FUCAPE 
FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE 

PESQ.EM CONT.ECON.E FINANÇAS 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 

13 UFRRJ 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

RIO DE JANEIRO 
GESTÃO E ESTRATÉGIA 3 

14 UFF 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
ADMINISTRAÇÃO 4 

15 PUC-RIO 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO RIO DE JANEIRO 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 5 

16 FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ADMINISTRAÇÃO 5 

17 FGV/RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ ADMINISTRAÇÃO 4 

18 UNESA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
ADMINISTRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 
4 

19 IBMEC 
FACULDADE DE ECONOMIA E 

FINANÇAS DO IBMEC 
ADMINISTRAÇÃO 4 

20 UNIFEI UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ ADMINISTRAÇÃO 3 

   (continua) 
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ID SIGLA UNIVERSIDADE PROGRAMA 
NOTA 

DO MP 

21 UFLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3 

22 PUC/MG 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE MINAS GERAIS 
ADMINISTRAÇÃO 3 

23 UNA CENTRO UNIVERSITARIO UMA ADMINISTRAÇÃO 3 

24 UFSCAR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

CARLOS 

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES E 

SISTEMAS PÚBLICOS 
3 

25 USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
GESTÃO E INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA 

ANIMAL 
3 

26 USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EMPREENDEDORISMO 3 

27 UNIMEP 
UNIVERSIDADE METODISTA DE 

PIRACICABA 
ADMINISTRAÇÃO 4 

28 FGV/SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 5 

29 FGV/SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP GESTÃO INTERNACIONAL 4 

30 UPM 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE 

CONTROLADORIA E FINANÇAS 

EMPRESARIAIS 
4 

31 UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO GESTÃO DE PROJETOS 5 

32 UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
GESTÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE 
4 

33 UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO GESTÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE 3 

34 UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO GESTÃO DO ESPORTE 3 

35 UNIFECAP CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP ADMINISTRAÇÃO 3 

36 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ADMINISTRAÇÃO 5 

37 EAESP/FGV 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS DE SÃO PAULO 
GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 4 

38 FMU 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS 

FACULDADES METROPOLITANAS 

UNIDAS 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 3 

39 FFIA 
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E NEGÓCIOS 
GESTÃO DE NEGÓCIOS 3 

40 FACCAMP FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA 
ADMINISTRAÇÃO DAS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 
4 

41 PUC/PR 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO PARANÁ 
GESTÃO DE COOPERATIVAS 3 

42 
UNICENTR

O 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CENTRO-OESTE 
ADMINISTRAÇÃO 3 

43 UNIOESTE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE 

DO PARANA 
ADMINISTRAÇÃO 3 

44 UFSC 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 
ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA 4 

45 UDESC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
ADMINISTRAÇÃO 5 

46 UNIVALI UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO, 

INTERNACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA 
3 

47 UNOESC 
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA 
ADMINISTRAÇÃO 4 

48 UFRGS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL 
ADMINISTRAÇÃO 3 

49 UFSM 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA 
GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 3 

50 UNISINOS 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS 

SINOS 
GESTÃO E NEGÓCIOS 5 

51 URI 
UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO 

ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE 

ORGANIZAÇÕES 
3 

52 UNISC 
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO 

SUL 
ADMINISTRAÇÃO 4 

(continua) 
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ID SIGLA UNIVERSIDADE PROGRAMA 
NOTA 

DO MP 

53 ALFA FACULDADE ALVES FARIA ADMINISTRAÇÃO 3 

54 UNB UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO 5 

55 UNB UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA GESTÃO PÚBLICA 3 

Fonte: Plataforma Sucupira (2019) 

 

Cabe destacar que a análise apresentada nesta pesquisa não considera outros itens 

importantes que a CAPES avalia, principalmente dados qualitativos. Não pretende-se 

apresentar uma proposta de um novo modelo de avaliação e sim contribuir para o processo de 

avaliação do desempenho e melhoria contínua dos mestrados profissionais identificando 

variáveis críticas e pontos frágeis na avaliação atual. Como relatado anteriormente, o modelo 

de avaliação da eficiência do presente trabalho verificou a eficiência dos MP tendo sob análise 

a produção intelectual e a produção tecnológica como saída final do sistema. 

 

3.4 SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS - ETAPA 4 

 

A seleção das variáveis de entrada e saída foi realizada com base na literatura, 

questão de pesquisa e contexto da avaliação quadrienal. O processo desta etapa é apresentado 

na figura 8. 

 
Figura 8: Seleção das variáveis (Etapa 4) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

As entradas, assim como as saídas, selecionadas para esta pesquisa procuram medir a 

eficiência de produção acadêmica realizada pelos MP em cada um dos perfis. Quatro das seis 

variáveis utilizadas nesta pesquisa foram utilizadas em estudos anteriores conforme ilustrado 

no quadro 8. 
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Quadro 8: Variáveis selecionadas 

  Variáveis 
Nomenclatura 

utilizada 
Descrição Fonte dos dados Referências 

E
n

tra
d

a
 

Número de 

docentes 

permanentes  

NDP 

São responsáveis pela orientação 

dos alunos e das dissertações. 

Apenas os docentes permanentes 

foram considerados uma vez que 

apenas estes podem ser 

orientadores 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016) 

 Ângulo-Meza et al. 

(2003); Belloni 

(2000); Coutinho 

(2017); Falquetto, et 

al. (2018) Lins et 

al.(2004); Moreira 

et al. (2011); 

Oliveira, Sampaio, 

Costa e Sano 

(2012);  Paiva 

(2000); Rubens e 

Marcelice (2007) 

Dissertações 

defendidas  
DISS 

As dissertações defendidas podem 

e devem vir a ser produções para o 

MP 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016) 

Ângulo-Meza et al. 

(2003); Coutinho 

(2017); Falquetto et 

al. (2018); Lins et 

al.(2004);  Moreira 

et al. (2011); Soares 

de Mello et al. 

(2006) 

Rede de 

colaboração 
REDE 

Os docentes realizam produções 

com seus pares e essas publicações 

são consideradas ao longo da 

avaliação CAPES 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016); 

Currículo Lattes 

Coutinho (2017) 

S
a

íd
a
 

Produção 

Científica - 

Artigos 

publicados 

A1, A2, B1, B2, 

B3, B4, B5 

Número de artigos publicados pelo 

MP de acordo com a classificação 

Qualis da CAPES 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016); 

Relatório de avaliação 

quadrienal (Qualis) 

Ângulo-Meza et al. 

(2003);  Belloni 

(2000); Coutinho 

(2017); Falquetto et 

al. (2018);  Lins et 

al.(2004); Moreira 

et al. (2011); 

Oliveira et al. 

(2012); Paiva 

(2000); Rubens & 

Marcelice (2007); 

Soares de Mello et 

al. (2006);  

Produção 

Técnica - 

Artigos 

publicados em 

artigos 

técnicos 

T1, T2, T3, T4, 

T5, T6, T7 

Artigos de conteúdos técnicos ou 

estritamente aplicados publicados 

periódicos tecnológicos (Qualis: 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016); 

Relatório de avaliação 

quadrienal (Qualis) 

CAPES (2017) 

Produtos 

Tecnológicos 

Eixo 1, Eixo 2, 

Eixo 3, Eixo 4 
Produtos desenvolvidos pelo MP 

Planilha de 

indicadores ACT 

CAPES (2013-2016) 

CAPES (2017) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

Os dados utilizados nas seis variáveis da pesquisa foram extraídos da planilha de 

indicadores disponibilizada pela CAPES. No entanto, as variáveis rede de colaboração e 

produção tecnológica foram construídas ou agrupadas conforme descrição realizada na próxima 

sessão. 
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3.5 COLETA DE DADOS - ETAPA 5 

 

Definidos os mestrados profissionais utilizados para análise e as variáveis de entrada 

e saída, a próxima etapa é a coleta dos dados para análise conforme apresentado na figura 9. 

 
Figura 9: Coleta de dados (Etapa 5) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

A maioria dos dados foram coletados do banco de dados da avaliação quadrienal da 

CAPES (NDP, Dissertações defendidas, quantidade de produção científica e tecnológica 

produzida por programa). As informações relacionadas aos pesos das saídas foram coletadas do 

relatório da avaliação quadrienal. Entretanto, as variáveis rede de colaboração e produção 

técnica e tecnológica precisaram ser tratadas.  

 

3.5.1 Rede de colaboração 

 

A colaboração científica pode ser definida como trabalho em conjunto de 

pesquisadores com o intuito de produzir novos conhecimentos (Katz & Martin, 1997) e é cada 

vez mais comum em diversas áreas de pesquisa (Li-Chun, Kretschmer, Hanneman & Ze-

Yuan,2006).  A Análise de Redes Sociais (ARS) tem sido utilizada em estudos de redes de 

colaboração científica, onde pesquisadores são ligados uns aos outros por meio da realização 

de trabalhos em conjunto (Moody, 2004; Newman, 2001a, 2001b; Motta e Quintella, 2012; 

Rossoni e Guarido Filho,2007; Rossoni e Guarido Filho, 2009). 

É importante destacar que a rede de coautoria, como a utilizada nesta pesquisa, é 

limitada, uma vez que não representa o processo de colaboração científica como um todo (Vanz 
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& Stumpf, 2010) mas é um dos principais indicadores para medir e para investigar a 

colaboração entre atores (He, Ding & Ni, 2013). 

Uma das formas de se representar a rede social, é por meio de grafos. Os grafos 

consistem em um conjunto de entidades (atores), nomeadas de vértice/nós; um conjunto de 

pares de entidades que indicam as relações são nomeadas de arestas (Abbasi, Altmann e 

Hossain, 2011). 

A análise de redes sociais estuda a estrutura das relações entre os atores, estas relações 

podem ser calculadas e analisadas sob três diferentes perspectivas: meso, micro e macro (He et 

al., 2011). Conforme apresentado por Coutinho (2017) esta pesquisa também utiliza a 

perspectiva micro que possui como característica principal identificar a unidade/ator mais 

colaborativo e estabelecer um ranking entre os atores. Portanto, o foco está a posição dos atores 

de acordo com seu desempenho na rede (Freeman, 1979; Abbasi et al., 2011). Dessa forma, 

utilizou-se as medidas de centralidade para analisar a rede de colaboração entre os MP. O 

quadro 9 apresenta as medidas de centralidade que auxiliam na determinação da importância e 

da posição de um nó na rede. 

 

Quadro 9: Medidas de centralidade 

Medida de centralidade Análise Indicador 

Grau (degree) Soma dos nós conectados ao nó em 

análise 

Número de atividade do ator 

Intermediação (betweenness) Número de menores caminhos que 

passam por um determinado nó 

Controla o fluxo das informações  

Proximidade (closenness) soma dos menores caminhos de um nó 

em relação aos outros nós da rede  

Proximidade um ator em relação aos 

demais 

Eigenvector Número de nós adjacentes que um 

determinado nó possui considerando a 

medida da centralidade de grau  

Analisa a centralidade do nó e a relação 

deste com outros nós centrais 

Fonte: Adaptado de Coutinho (2017) 

 

Um dos objetivos específicos dessa pesquisa é identificar a rede de colaboração dos 

MP da área ACT/CAPES. Foi utilizado o software UCINET (Borgatti, Everett & Freeman, 

2002) para analisar a rede de colaboração MP. 

Para formar a rede de colaboração do MP utilizou-se as produções de cada docente 

permanente do MP. A partir da lista dos docentes permanentes de cada MP disponibilizada na 

planilha de indicadores da área de ACT CAPES 2013-2016, foi obtido de forma manual o ID 

do Currículo Lattes (identificação de cada currículo presente após o nome de cada docente na 

Plataforma Lattes). A partir de então, utilizou-se o programa Scriptlattes (Mena-Chalco & Cesar 

Jr, 2009; 2013) para extrair, compilar e disponibilizar os resultados da produção científica e 

tecnológica dos docentes dos MP.  
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Foi importado para o Scriptlattes a lista com os identificadores dos currículos lattes 

(ID Lattes) a serem analisados pelo software que extrai de forma automática as produções 

científicas de cada docente e disponibiliza os dados por meio de arquivos e relatórios (Mena-

Chalco & Cesar Jr, 2013). Em relação a rede de colaboração, o software disponibiliza uma 

matriz resultante da comparação de todos os títulos de trabalhos inseridos nos currículos em 

análise, se dois ou mais currículos possuírem o mesmo título o programa automaticamente 

contabiliza a coautoria entre os docentes. 

A partir da matriz de adjacência disponibilizada pelo Scriptlattes que identifica a 

coautoria entre todos os docentes apresentados, foi realizado de forma manual a exclusão de 

trabalhos de coautoria realizado por docentes de um mesmo MP uma vez que a rede de 

colaboração aqui utilizada visa identificar coautoria entre os MP. Seguindo a premissa utilizada 

por Coutinho (2017), em casos onde o docente é permanente em mais MP, a colaboração é 

contabilizada um cada um dos programas. 

É importante ressaltar que não foram identificados trabalhos técnicos em coautoria que 

justificassem a construção de uma rede de colaboração entre os MP em relação as produções 

técnicas. Portanto, foi possível apenas construir a rede de colaboração da produção científica e 

é por este motivo que o perfil tecnológico conta apenas com duas variáveis de entrada, como 

apresentado a frente. 

 Após a formação da rede de colaboração dos MP, as métricas de centralidade foram 

relacionadas com o desempenho em produção intelectual. Para selecionar uma métrica de 

centralidade como variável de entrada para o estudo foram utilizadas as mesmas hipóteses e 

testes estatísticos realizados por Coutinho (2017). 

Para medir o grau de relacionamento entre as medidas de centralidade (grau, 

intermediação, aproximação e eigenvector) e a quantidade de artigos publicados nos estratos 

superiores do Qualis – A1, A2 e B1) foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Spearman 

uma vez que o estrato Qualis é uma variável ordinal.  O teste foi realizado por meio do software 

SPSS. A hipótese estatística definida e testada foi:  

Ho: Não há correlação linear significativa entre as centralidades de grau, 

intermediação, aproximação e eigenvector da rede de colaboração dos MP da área ACT/CAPES 

e os artigos publicados em periódicos nos estratos Qualis de qualidade A1, A2 e B1.   

H1: Há correlação linear significativa entre as centralidades de grau, intermediação, 

aproximação e eigenvector da rede de colaboração dos MP da área ACT/CAPES e os artigos 

publicados em periódicos nos estratos Qualis de qualidade A1, A2 e B1.     
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Além do teste de hipótese desejou-se descobrir qual métrica de centralidade de grau 

possui melhor resultado, por isso, mediu-se a magnitude do coeficiente de correlação (r) 

também por meio do software SPSS. Field (2009) relata que é possível utilizar uma medida 

padronizada que representa a intensidade do efeito observado e apresenta as seguintes 

referências para verificar a intensidade desse efeito observado: r = 0,10 (efeito pequeno); r = 

0,30 (efeito médio); e r = 0,50 (efeito grande).  O resultado do teste de hipótese e efeito 

observado será apresentado posteriormente. 

3.5.2 Produção Técnica e tecnológica  

 

Esta variável é, sem dúvidas, a variável mais crítica desta pesquisa, porém, também 

foi uma problemática na avaliação quadrienal da CAPES. No entanto, é uma variável 

importante para análise dos mestrados profissionais e não poderia ser excluída desta pesquisa. 

Apesar da discussão do que deve realmente ser considerado como produto tecnológico, foi 

considerado nesta pesquisa aquilo que foi aceito pela avaliação quadrienal e apresentado no 

relatório de área e na planilha de indicadores. 

De acordo com o Relatório de Avaliação Quadrienal (CAPES, 2017), a produção 

técnica apresenta sete classificações (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7). São considerados produção 

técnica artigos de conteúdos técnicos ou estritamente aplicados (CAPES, 2017). Foram 

classificados como periódicos tecnológicos aqueles que, segundo avaliação CAPES (2017) 

estavam alinhados com a necessidade de desenvolvimento dos programas profissionais, bem 

como, à manutenção da qualidade da pós-graduação defendida pelo órgão e pela área. Foram 

priorizados para classificação tecnológica aqueles periódicos que anteriormente eram 

classificados como C na produção científica (classificação abaixo de B5).  

É importante reforçar que esta é a primeira avaliação em que se pontua produções 

técnicas e produtos tecnológicos na área de ACT. Nessa primeira classificação foram 

identificados e denominados 68 periódicos tecnológicos na área de ACT. Assim como nos 

periódicos científicos, os periódicos tecnológicos possuem um Qualis e são classificados em 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 

Para obter os artigos técnicos avaliados no quadriênio, foram utilizados os dados 

disponibilizados na Planilha de indicadores ACT CAPES (201-2016), localizados na aba 

produções do programa. Na planilha, os artigos foram dispostos como técnicos-científicos e 

classificados da seguinte forma: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C. Portanto, foi considerado como 

produção técnica os artigos classificados como C. Manualmente foi checado se as publicações 
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classificadas como C foram realizadas nos periódicos classificados como técnicos, segundo o 

documento de área. Por fim, foram identificadas 86 publicações técnicas no quadriênio. 

Já a produção tecnológica foi dividida em quatro eixos por meio de uma comissão de 

docentes composta pela CAPES (Portaria 147, de 13/11/2015) que elaborou os critérios para 

classificação dos produtos tecnológicos. Os produtos tecnológicos com maior média de 

avaliação foram apresentados no quadro 10. 

Para obter as produções avaliadas no quadriênio utilizou-se os dados disponibilizados 

na planilha de indicadores ACT CAPES (2013-2016). No entanto, as nomenclaturas não 

estavam idênticas às disponibilizadas no documento de área, porém, por similaridade de 

nomenclatura, foi possível realizar identificação da classificação. Ao todo foram identificadas 

38255 produções tecnológicas elencadas em 14 tipos de produção tecnológica.  

 

Quadro 10: Principais dos produtos tecnológicos do quadriênio 

Produtos Técnicos/Tecnológicos 
Total de produtos avaliados 

no quadriênio 
Média Avaliações 

Desenho Industrial 1 5 

Carta, mapa ou similar  4 4,88 

Declaração de impacto de produção técnica ou tecnológica  1 4,75 

Produção de acervos 2 4,63 

Software (Programa de computador) 27 4,27 

Produção de programas de mídia  2 4,25 

Estudos de regulamentação 9 4,13 

Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou adequação 

tecnológica (ex POP) 3 4,08 

Avaliação na área da saúde  5 4,03 

Processo/Tecnologia não patenteável 7 4,02 

Elaboração de norma ou marco regulatório 16 3,92 

Desenvolvimento de Tecnologia social 13 3,91 

Participação em comissão científica 8 3,75 

Projetos de extensão à comunidade 49 3,72 

Assessoria e consultoria 173 3,65 

Laudo técnico 10 3,65 

Pesquisa de mercado 14 3,62 

Desenvolvimento de produto patenteável 14 3,59 

Relatório técnico conclusivo 106 3,52 

Avaliação de tecnologia, projeto, programa, institucional ou 

política  28 3,5 

Fonte: Adaptado do Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 (CAPES, 2017). 

 

Devido a quantidade de tipos de produção ser extensa, para reduzir o número de saídas 

na DEA, optou-se por realizar uma média ponderada das produções técnicas e produções 
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tecnológicas. A CAPES em seu relatório de avaliação quadrienal (CAPES, 2017) fornece uma 

média das avaliações e também a nota por estrato de produção técnica, essas pontuações foram 

utilizadas para compor a média ponderada da produção técnica e tecnológica: 

 

 

𝑀𝑃𝑇 =
 ∑ 𝑋𝑖 𝑥 𝑄𝑝𝑝  

∑ 𝑄𝑝𝑝
      (4)   

                                                    
Legenda: 

MPT = Média da Produção técnica e tecnológica 

Xi = Média da avaliação CAPES 

Qpp = Quantidade produzida pelo programa 

 

3.6 DEFINIÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE – ETAPA 6 

 

Tendo definido a técnica, as variáveis e coletado os dados, esta etapa apresenta, 

conforme figura 10, a orientação do modelo, tratamento das variáveis e definição dos pesos 

para o modelo definido. 

 
Figura 10: Definição do modelo de análise (Etapa 6) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Nesta pesquisa considera-se como os principais resultados dos mestrados profissionais 

a produção acadêmica, dividida nesta pesquisa em dois perfis com o objetivo de analisar o 

desempenho de cada MP em cada um dos perfis.  

O foco do estudo foi avaliar a eficiência dos MP em relação produção intelectual (sob 

o formato de artigos publicados em periódicos) e a produção tecnológica (sob o formato de 

artigos publicados em periódicos técnicos e sob o formato de produtos tecnológicos). As 

produções intelectual e tecnológica são, atualmente, os resultados mais concretos dos MP no 

relatório de avaliação da área (CAPES, 2017). É possível identificar um indício que as próximas 
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avaliações devem considerar a formação discente e o impacto do programa em sua formação. 

No entanto, ainda não existem métricas ou dados direcionados para esse caminho.   

Para a análise dos perfis científico e tecnológico optou-se por realizar análises 

exploratórias e comparativas. Todos os dados foram obtidos por meio da aplicação do modelo 

DEA CCR orientado a entrada. Por presumir que os efeitos de escala não alteram as atividades 

envolvidas pelos MP, em específico, a produção acadêmica, optou-se por utilizar o modelo 

CCR (Ângulo-Meza et al., 2003; Moreira et al., 2011; Paiva, 2000; Rubens e Marcelice, 2007).   

O critério de escolha da orientação do estudo depende muito mais da sua finalidade, 

uma vez que a orientação não exerce grande influência no valor da eficiência técnica (Gomes e 

Baptista, 2004). Como nesta pesquisa pretende-se regularizar o consumo de insumos entre os 

perfis, optou-se por utilizar a orientação a entrada para verificar a utilização dos insumos entre 

os tipos de produção analisados (científico e tecnológico). As variáveis apresentadas foram 

analisadas sobre diferentes aspectos e modelagens DEA denominadas nesta pesquisa como: 

DEA Global, DEA de Perfil e Perfil de Eficiência por Entrada, apresentadas no quadro 11. 

 

Quadro 11: Análises e Modelos DEA utilizados na pesquisa 

 Eficiência Global Eficiência de Perfil Perfil de Eficiência por Entrada 

Modelo DEA Tradicional DEA Tradicional DEA Profile 

Variáveis 

de entrada 
NDP, Diss, Rede NDP, Diss, Rede NDP, Diss NDP, Diss, Rede NDP, Diss 

Variáveis 

de saída 

Produção científica e 

média da produção 

técnica e tecnológica 

Produção 

científica 

Média da 

produção técnica 

e tecnológica 

Produção 

científica 

Média da 

produção técnica e 

tecnológica 

Resultado Eficiência geral 
Eficiência do 

perfil científico 

Eficiência do 

perfil tecnológico 

Eficiência das 

entradas do Perfil 

científico: NDP, 

Diss e Rede 

Eficiência das 

entradas perfil 

tecnológico: NDP, 

Diss 

Legenda:  

NDP: Número de Docentes Permanentes 

DISS: Dissertações Defendidas 

REDE: Rede de Colaboração 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Definidas as variáveis e as modelagens a serem utilizadas, após tabulação dos dados 

verificou-se que a presença de muitos valores zerados nas saídas, principalmente nos dados 

relacionados à produção tecnológica. O modelo CCR não é invariante a translação como o 
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modelo BCC, isto é, o modelo BCC permite adicionar a abordagem um valor escalar positivo 

suficientemente grande para que os valores resultantes de cada DMU sejam positivos. No 

entanto, para o modelo CCR, Bowlin (1998) apresenta uma solução em que apenas os valores 

zerados ou negativos sejam substituídos por um pequeno valor. Dessa forma, é possível 

eliminar os valores nulos sem interferir no resultado da análise DEA já que os valores pequenos 

serão desconsiderados na análise, assim as DMU que apresentavam saídas iguais a zero foram 

substituídas por 0,5. 

Ainda antes da realização das análises, os dados também foram normalizados. Esse 

procedimento é indicado mesmo se tratando de uma análise não-paramétrica para que os dados 

tenham a mesma base referencial, o que facilita a comparação de dados de diferentes DMU 

sobre uma mesma variável (Senra, Nanci, Mello & Ângulo Meza, 2007). 

Em relação a restrição aos pesos, a DEA possibilita que estes sejam escolhidos de 

maneira benevolente, ou seja, cada DMU determina o peso de cada variável da forma que lhe 

beneficie. Embora este seja um fator importante em casos onde não há preferências, em alguns 

casos, a inserção de restrições relacionadas aos pesos podem ser adequados à realidade e 

auxiliar na descriminalização das DMU (Podinovski, 2002), como na variável produção 

cientifica desta pesquisa.  

Lins e Ângulo-Meza (2000) apresentam três métodos de incorporação de julgamento 

de valor por meio de restrições aos pesos: (i) Restrição direta aos pesos: com o objetivo de não 

superestimar ou ignorar as entradas e saídas na análise, restringe-se estes por meio de imposição 

de limites numéricos aos diretamente nos pesos; (ii) Método de região de segurança: limita a 

variação dos pesos a uma determinada região; (iii) Restrição as entradas e as saídas virtuais: 

inclui somente as entradas e as saídas que contribuem significativamente aos resultados da 

DMU limitando a proporção de entradas ou saídas virtuais utilizados por meio de um intervalo 

que limita a importância da entrada ou saída para DMU. 

 Nesta pesquisa, na variável de saída produção científica considera-se os artigos 

publicados em periódicos em cada MP. A CAPES classifica as publicações em periódico de 

acordo com o estrato Qualis de qualidade que divide os artigos em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. 

Ainda de acordo com o estrato Qualis, cada artigo publicado recebe uma pontuação de acordo 

com o estrato em que se encontra: A1 = 100, A2 = 80, B1 = 60, B2 = 50, B3 = 30, B4 = 20 e 

B5 = 10. Dessa forma, para buscar refletir essa classificação nos modelos DEA aplicados nesta 

pesquisa utilizou-se restrições diretas aos pesos conforme equação 5 realizada por Coutinho 

(2017). 
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𝑢𝑟1

≥  𝑢𝑟2
.  1,25                                                              

𝑢𝑟2
≥  𝑢𝑟3

.  1,33                                                                                                                            

𝑢𝑟3
≥  𝑢𝑟4

.  1,20                                                                                                                                                                  (5) 

𝑢𝑟4
≥  𝑢𝑟5

.  1,67                                                                                                                             

𝑢𝑟5
≥  𝑢𝑟6

.  1,50                                                                                                                             

𝑢𝑟6
≥  𝑢𝑟7

.  2,00                                                             

 

Onde as variáveis de decisão 𝑢𝑟1, 𝑢𝑟2, 𝑢𝑟3, 𝑢𝑟4, 𝑢𝑟5, 𝑢𝑟6, 𝑢𝑟7 representam os pesos 

associados a cada saída enquanto as constantes representam a razão entre cada par de pontuação 

atribuída aos artigos. Por exemplo, 1,25 é a divisão entre a pontuação Qualis de publicações no 

estrato A1 dividido pela pontuação do estrato Qualis A2, 100 e 80, respectivamente. Dessa 

forma, 𝑢𝑟1 representa o peso da saída A1 que deve ser 1,25 maior que o peso da saída de A2. 

Além de Coutinho (2017), outros trabalhos consideram o estrato Qualis na avaliação de 

eficiência em educação como Kao e Hung (2008) e Tavares (2016). 

Não foi utilizada restrição aos pesos para as produções técnicas e tecnológicas. 

Conforme discutido na sessão 3.2.2, houve baixo volume de produção técnica no quadriênio 

além disso, ao todo foram identificados 14 tipos de produtos tecnológicos. Para sintetizar a 

quantidade de saídas da produção tecnológica e otimizar a análise foi realizado a média 

ponderada de todas as produções resultando em uma única variável de saída. A figura 11 

apresenta o processo para execução das análises DEA. 

Figura 11: Processo para execução das análises DEA 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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3.7 PROPOSIÇÃO E PROCEDIMENTO – ETAPA 7 

 

A etapa que tem como saída o procedimento proposto é apresentada na figura 12. Nesta 

etapa é apresentada a aplicação dos modelos DEA tradicional e profile que resulta análises: 

Eficiência Global, Eficiência de Perfil e Perfil de Eficiência por Entrada. 

 
Figura 12: Proposição e procedimento (Etapa 7) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

3.7.1 Eficiência Global 

 

Primeiramente foi analisado os dados por meio da DEA em sua forma tradicional para 

verificar a eficiência dos MP por meio desta análise e comprar com os demais resultados que 

são mais discriminatórios. Nesta análise foram utilizadas todas as variáveis do estudo para obter 

uma análise geral da eficiência dos MP. A equação 6 apresenta a formulação utilizada e 

realizada por meio do Microsoft Excel. 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑜 =   ∑ 𝑢𝑗 

𝑟

𝑖=1

𝑦𝑗𝑜 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖 

𝑟

𝑖=1

𝑥𝑖𝑜 = 1                                                        𝑖 = 1, … , 𝑟                                          (6) 

∑ 𝑢𝑗
𝑠
𝑗=1 𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖 

𝑟
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘  ≤ 0, ∀𝑘                𝑗 = 1, … , 𝑠           

 

   

𝑢𝑟′−1  ≥  𝑢𝑟  . (
𝑍

𝑟′−1

𝑍𝑟 
)                                   𝑟 ≥ 2 

 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥∈, ∀𝑗, 𝑖 
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Onde 𝐸𝑓𝑓𝑜 é a eficiência da DMU o analisada; 𝑣𝑖e 𝑢𝑗  são os pesos das entradas 𝑖, 𝑖 =

1, … , 𝑟 e saídas 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑠, respectivamente (variáveis de decisão calculadas no modelo); 𝑥𝑖𝑘 

e 𝑦𝑗𝑘 são as entradas 𝑖 e saídas 𝑗 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑛; 𝑥𝑖𝑜 𝑒 𝑦𝑗𝑜são as entradas e saídas da 

𝐷𝑀𝑈𝑂 , respectivamente; 𝑢𝑟′   representa o peso associado a saída da produção científica, e 𝑢𝑟′−1 

o peso da produção científica saída da produção anterior (variáveis de decisão calculadas no 

modelo);  𝑍𝑟  e 𝑍𝑟′−1 é a pontuação Qualis do estrato da produção científica em análise e a 

pontuação Qualis do estrato anterior, respectivamente. A última restrição da equação 6 é 

exemplificada anteriormente na equação 5. 

 

 3.7.2 Eficiência de Perfil 

 

Na análise que resulta na eficiência de perfil buscou-se verificar a eficiência dos MP 

em relação a produção cientifica e a produção tecnológica separadamente, utilizando o modelo 

DEA Tradicional. O resultado obtido, conforme ilustrado na próxima sessão, são duas 

eficiências por MP, a eficiência do perfil científico que utilizou como entrada as variáveis NDP, 

Rede e Dissertações defendidas e como variáveis de saída a produção científica; e a eficiência 

do perfil tecnológico que utilizou como entrada apenas as variáveis NDP e Dissertações 

defendidas uma vez que, conforme relatado na sessão 3.2.1, não foram identificados trabalhos 

suficientes para obter uma rede de colaboração tecnológica, e como  variável de saída foi 

utilizado a média ponderada da produção técnica e tecnológica.  

Para esta análise também foi utilizada a equação 6 apenas alterando as variáveis 

utilizadas. As análises também foram realizadas por meio do Microsoft Excel. 

Por meio da análise Eficiência Perfil pretende-se analisar como cada MP utilizou seus 

recursos para obter os resultados científico e tecnológico e qual o nível de eficiência alcançada 

em cada uma dessas áreas. Dessa forma, pretende-se identificar como cada mestrado 

profissional trabalha seus recursos nesses dois tipos diferentes de produção, mas que são 

primordiais para construção do MP e sua colaboração acadêmica e social.  

 

 3.7.3 Perfil de Eficiência por Entrada  

 

 Esta análise é baseada no modelo DEA proposto por Tofallis (1997) que apresenta uma 

maneira mais discriminatória de analisar a origem e a extensão das ineficiências. Assim, 

pretende-se aplicar este modelo para identificar a origem das ineficiências do perfil científico 
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e do perfil tecnológico. Para tanto, é proposto que cada entrada seja avaliada separadamente 

em relação ao conjunto de saídas. Além disso, neste modelo são considerados apenas o peso 

das saídas para que não haja pesos benevolentes nas entradas.  

Dessa forma, é possível identificar não somente DMU ineficientes com maior 

precisão, mas também quais insumos causam eficiência, em qual extensão e quais precisam 

de maior atenção. Por meio dessa técnica pretende-se identificar melhores práticas para os MP 

e seus recursos com o objetivo de melhorar a eficiência, das produções acadêmicas e por 

consequência o desempenho dos MP em relação à CAPES.  

Para realizar o DEA Profile, conforme apresentado na equação 7 foram realizadas 

três análises para o perfil científico, uma para cada entrada (NDP, Dissertações defendidas e 

Rede) e duas análises para o perfil tecnológico, uma para cada entrada (NDP e Rede). Também 

neste caso foram considerados restrições aos pesos das saídas conforme realizado na 

Eficiência Global uma vez que a diferenciação da produção pelo Qualis é essencial para um 

resultado de eficiência condizente com o realizado pela avaliação da CAPES. A DEA Profile 

foi calculada por meio do Microsoft Excel. 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓𝑜 =   
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜𝑗=Ω

𝑥𝑖𝑜
 

Sujeito a: 

  
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜𝑗=Ω

𝑥𝑖𝑜
 ≤ 1    ∀ DMU 𝑘                                                                                                              (7) 

𝑢𝑟′−1  ≥  𝑢𝑟  . (
𝑍

𝑟′−1

𝑍𝑟 
)                                   𝑟 ≥ 2 

 

𝑢𝑗 ≥∈     ∀ 𝑗  ∈  Ω 

 

 

Onde 𝐸𝑓𝑓𝑜 é a eficiência da DMU o analisada; e 𝑢𝑗  é o peso das saídas; 𝑥𝑖𝑜 𝑒 𝑦𝑗𝑜são 

as entradas e saídas da 𝐷𝑀𝑈𝑂 , respectivamente. 𝑢𝑟′   representa o peso associado a saída da 

produção científica, e 𝑢𝑟′−1 o peso da produção científica saída da produção anterior; 𝑍𝑟′−1 e 

𝑍𝑟  é a pontuação Qualis do estrato da produção científica em análise e a pontuação Qualis do 

estrato anterior, respectivamente. A última restrição da equação 7 foi exemplificada 

anteriormente na equação 5. 
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3.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS – ETAPA 8 

 

Após a realização do procedimento proposto por esta pesquisa aplicou-se testes 

estatísticos para comparar os resultados encontrados com a avaliação da CAPES conforme 

apresentado na figura 13. 

 
Figura 13: Análises Estatísticas (Etapa 8) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados desta pesquisa foram extraídos da avaliação quadrienal da CAPES no 

entanto, em riqueza menor de dados quando comparados à informações utilizadas pela 

avaliação quadrienal. Apesar de majoritariamente quantitativa, a avalição da CAPES também 

considera variáveis qualitativas e que não foram consideradas neste estudo.  

Dessa forma, pretende-se, por meio de análise estatística, saber se os resultados desta 

pesquisa possuem a mesma distribuição quando ordenados de acordo com a classificação da 

CAPES. Neste estudo, devido as características dos dados, foi utilizado técnicas não-

paramétricas. A escolha de um teste não-paramétrico se baseia nos pressupostos da não 

normalidade e homogeneidade dos dados (Maroco, 2005).  

O teste estatístico selecionado para comparação de variáveis foi o Teste de Kruskal-

wallis que é utilizado para comparar três ou mais grupos independentes avaliados por meio de 

uma variável quantitativa ordinal, neste caso a proxy da classificação da CAPES. As amostras 

para realização do teste estatístico são apresentadas no quadro 11. 

Optou-se por utilizar a classificação da CAPES como proxy para formação das 

amostras uma vez que este é o principal direcionador dos MP conforme discutido anteriormente. 

Entende-se por classificação da CAPES a nota que cada MP recebe ao fim da avaliação 

quadrienal e que pode ser nota 3, nota 4 ou nota 5. Dessa forma, os MP foram divididos em três 

grupos independentes.  
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Quadro 12: Definição dos grupos estatísticos do estudo 

GRUPO  NOTA DO PPG IES 

1 3 

UFPA; UECE; UFPB/J.P.; UFPE; FESP/UPE; FBV; UFES; 

UFRRJ; UNIFEI; UFLA; PUC/MG; UMA; UFSCAR; USP (01); 

USP (02); UNINOVE (03); UNINOVE (04); UNIFECAP; FMU; 

FFIA; PUC/PR; UNICENTRO; UNIOESTE; UNIVALI; UFRGS; 

UFSM; URI; ALFA; UNB (02) 

2 4 UFC; UFRN; UNP; UFBA; UFF; FGV/RJ (02); UNESA; IBMEC; 

UNIMEP; FGV/SP (01); UPM; 

UNINOVE (02); EAESP/FGV; FACCAMP; UFSC; UNOESC; 

UNISC 

3 5 FUCAPE; PUC-RIO; FGV/RJ (01); FGV/SP (02); UNINOVE (01); 

INSPER; UDESC; UNISINOS; 

UNB (01) 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

O Teste de Kruskal-wallis, é utilizado como alternativa não-paramétrica ao 

procedimento paramétrico “ANOVA” e testa a hipótese de que todas as populações possuem a 

mesma distribuição contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem 

funções de distribuição diferentes.  

Nesta pesquisa, realizou-se o teste de Kruskal-wallis com o objetivo de verificar se há 

diferença significativa das eficiências realizadas nesta pesquisa com a posição de cada MP de 

acordo com a nota da CAPES. Portanto foram testadas as seguintes hipóteses estatísticas: 

Ho: Não há diferença estatística entre os grupos de eficiência e a classificação CAPES. 

H1: Há diferença estatística entre os grupos de eficiência e a classificação CAPES. 

As hipóteses apresentadas foram testadas com todas as análises realizadas nessa 

pesquisa: Eficiência global, Eficiência dos perfis e Perfis de eficiências por entrada  

O teste Kruskal-wallis apresenta uma resposta parcial ou limitada informando apenas 

se os grupos são ou não diferentes entre si. Caso haja diferença entre os grupos, rejeição da 

hipótese nula, o teste não informa em quais grupos há diferença. Por isso, nestes casos, realizou-

se testes de comparação múltipla conhecidos como de Teste Post-hoc. Foi utilizado o Teste 

Tukey para determinar quais são os pares de médias diferentes por meio da comparação 

múltipla.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

A rede de colaboração apresentada na figura 14 apresenta apenas os MP que realizaram 

produções cientificas com outros MP na área de ACT no quadriênio em análise onde os grafos 

foram arranjados de forma aleatória.  Nesta fase foram considerados os 61 MP avaliados e 

qualificados no quadriênio 2013-2016. Embora o restante da pesquisa utilize apenas os MP que 

possuem dissertações defendidas (55 MP), optou-se por considerar todos os MP avaliados pela 

CAPES para que todas as coautorias realizadas entre os MP avaliados fossem identificadas.  

 

 
Figura 14: Grafo da rede de colaboração dos mestrados profissionais da área ACT/CAPES 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

Com a rede de colaboração entre os mestrados profissionais formada, calculou-se as 

medidas de centralidade e a correlação destas com as medidas de desempenho da produção 

intelectual (quantidade de artigos A1, A2 e B1 produzidos por cada MP). A Tabela 1 apresenta 

os resultados da correlação de Spearman.  

 

Tabela 1: Correlação entre medidas de centralidade e medidas de desempenho de produção 

intelectual 

Coeficiente de correlação Grau Intermediação Proximidade EigenVector 

A1 0,414 0,273 0,064 0,404 

A2 0,412 0,12 0,136 0,399 

B1 0,34 0,116 0,16 0,333 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Conforme apresentado na tabela 1, é possível afirmar há correlação linear significativa 

entre as centralidades de grau, intermediação, aproximação e eigenvector da rede de 

colaboração dos MP e os artigos publicados em periódicos nos estratos Qualis de qualidade A1, 

A2 e B1, rejeitando a hipótese nula.  

Ao medir a magnitude do coeficiente de correlação (r) é possível perceber um efeito 

médio (0,3 ≤ r ≤ 0,5) na correlação entre as medidas de desempenho de produção intelectual e 

as medidas de centralidade de grau e de eigenvector. Já as medidas de centralidade de 

intermediação e de proximidade é observado um efeito pequeno de correlação (0,1 ≤ r ≤ 0,3).   

No entanto, a medida de centralidade que apresentou maior correlação foi a medida de 

centralidade de Grau que é a soma de nós conectada ao nó em análise, ou seja, a medida de 

centralidade grau apresenta a quantidade de coautorias realizadas por MP. O valor de 

centralidade de grau de cada MP é apresentado na tabela 2 e será utilizado como variável rede 

nas análises DEA. 

  

Tabela 2: Centralidade de Grau dos Mestrados Profissionais 

ID IES REDE 
 

ID IES REDE 

1 UFPA 6 
 

29 FGV/SP 64 

2 UFC 79 
 

30 UPM 61 

3 UECE 9 
 

31 UNINOVE 109 

4 UFRN 22 
 

32 UNINOVE 72 

5 UNP 26 
 

33 UNINOVE 98 

6 UFPB/J.P. 35 
 

34 UNINOVE 68 

7 UFPE 48 
 

35 UniFECAP 49 

8 UPE 9 
 

36 INSPER 154 

9 FBV 18 
 

37 EAESP/FGV 50 

10 UFBA 46 
 

38 FMU 66 

11 UFES 36 
 

39 FFIA 42 

12 FUCAPE 76 
 

40 FACCAMP 35 

13 UFRRJ 39 
 

41 PUC/PR 32 

14 UFF 49 
 

42 UNICENTRO 54 

15 PUC-RIO 50 
 

43 UNIOESTE 50 

16 FGV/RJ 72 
 

44 UFSC 34 

17 FGV/RJ 65 
 

45 UDESC 41 

18 UNESA 62 
 

46 UNIVALI 62 

19 IBMEC 85 
 

47 UNOESC 45 

20 UNIFEI 12 
 

48 UFRGS 109 

21 UFLA 38 
 

49 UFSM 69 

22 PUC/MG 44 
 

50 UNISINOS 65 

23 UMA 42 
 

51 URI 63 

  
(Continua) 
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ID IES REDE  ID IES REDE 

24 UFSCAR 46 
 

52 UNISC 53 

25 USP 6 
 

53 ALFA 67 

26 USP 37 
 

54 UNB 34 

27 UNIMEP 101 
 

55 UNB 15 

28 FGV/SP 97 
    

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

É possível observar na tabela 2 que os valores da centralidade de grau variam 

consideravelmente entre os MP. O INSPER possui centralidade de 154 pontos, ou seja, 154 

coautorias identificadas, enquanto a UFPA e USP possuem centralidade de 6 pontos. As 

medidas de centralidade de grau da tabela 2 é uma das variáveis que compõem as análises DEA 

apresentadas a seguir. 

A tabela 3 apresenta a eficiência global dos MP realizada por meio do modelo 

tradicional DEA CCR orientada a entrada (equação 6) utilizando como entradas todas as 

variáveis de entradas disponíveis: NDP, dissertações defendidas, rede; e todas as variáveis de 

saídas: produção científica e a média ponderada da produção técnica e tecnológica. A eficiência 

Global foi realizada para a comparação e diferenciação dos demais resultados realizados a 

seguir. Nesta análise, 11 dos 55 MP analisados podem ser considerados eficientes.  

Na tabela 3 assim como em outros resultados como nas tabelas 4 e 5, altos resultados 

de eficiência encontrados em pequenos programas como a UFPA podem trazer 

questionamentos. Mais uma vez reforça-se que esta pesquisa analisa os mestrados profissionais 

sob a perspectiva da redução de recursos e não da maximização de resultados, conforme análise 

da CAPES, o que pode justificar resultados como este beneficiando programas de pequeno porte 

que otimizam seus recursos. 

 

Tabela 3: Eficiência Global 

DMU IES Eficiência Geral 
 

DMU IES Eficiência Geral 

1 UFPA 100,00% 
 

29 FGV/SP 61,61% 

2 UFC 80,03% 
 

30 UPM 44,70% 

3 UECE 69,23% 
 

31 UNINOVE 100,00% 

4 UFRN 61,12% 
 

32 UNINOVE 64,47% 

5 UNP 62,67% 
 

33 UNINOVE 69,38% 

6 UFPB/J.P. 48,53% 
 

34 UNINOVE 100,00% 

7 UFPE 67,09% 
 

35 UniFECAP 33,26% 

8 UPE 56,94% 
 

36 INSPER 100,00% 

9 FBV 30,40% 
 

37 EAESP/FGV 51,33% 

10 UFBA 91,92% 
 

38 FMU 34,50% 

(Continua) 
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DMU IES Eficiência Geral  DMU IES Eficiência Geral 

11 UFES 45,11% 
 

39 FFIA 16,81% 

12 FUCAPE 67,68% 
 

40 FACCAMP 64,72% 

13 UFRRJ 31,57% 
 

41 PUC/PR 32,47% 

14 UFF 62,35% 
 

42 UNICENTRO 37,67% 

15 PUC-RIO 100,00% 
 

43 UNIOESTE 66,94% 

16 FGV/RJ 100,00% 
 

44 UFSC 45,70% 

17 FGV/RJ 100,00%  45 UDESC 47,80% 

18 UNESA 51,29%  46 UNIVALI 100,00% 

19 IBMEC 68,76% 
 

47 UNOESC 50,43% 

20 UNIFEI 92,84% 
 

48 UFRGS 100,00% 

21 UFLA 81,93% 
 

49 UFSM 100,00% 

22 PUC/MG 74,56% 
 

50 UNISINOS 58,79% 

23 UNA 35,21% 
 

51 URI 27,41% 

24 UFSCAR 67,50% 
 

52 UNISC 86,49% 

25 USP 100,00% 
 

53 ALFA 26,28% 

26 USP 53,13% 
 

54 UNB 84,37% 

27 UNIMEP 30,74% 
 

55 UNB 75,15% 

28 FGV/SP 75,16% 
    

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

A tabela 4 apresenta a Eficiência Global de cada MP dividida em três grupos de acordo 

com sua posição na avaliação da CAPES. Por meio dos grupos apresentados foi realizado o 

teste estatístico de Kruskal-wallis para verificar se há diferença estatística entre a eficiência 

geral encontrada nesta pesquisa e a classificação CAPES. 

 

Tabela 4: Amostras estatísticas da Eficiência Global para Teste Kruskal-wallis 

GRUPO 1 (MP NOTA 3) 
 

GRUPO 2 (MP NOTA 4) 
 

GRUPO 3 (MP NOTA 5) 

DMU IES EF   DMU IES EF  DMU IES EF (%) 

1 UFPA 100,00% 
 

2 UFC 80,03% 
 

12 FUCAPE 67,68% 

3 UECE 69,23% 
 

4 UFRN 61,12% 
 

15 PUC-RIO 100,00% 

6 UFPB/J.P. 48,53% 
 

5 UNP 62,67% 
 

16 FGV/RJ  100,00% 

7 UFPE 67,09% 
 

10 UFBA 91,92% 
 

28 FGV/SP  75,16% 

8 FESP/UPE 56,94% 
 

14 UFF 62,35% 
 

31 UNINOVE 100,00% 

9 FBV 30,40% 
 

17 FGV/RJ  100,00% 
 

36 INSPER 100,00% 

11 UFES 45,11% 
 

18 UNESA 51,29% 
 

45 UDESC 47,80% 

13 UFRRJ 31,57% 
 

19 IBMEC 68,76% 
 

50 UNISINOS 58,79% 

20 UNIFEI 92,84% 
 

27 UNIMEP 30,74% 
 

54 UNB  84,37% 

21 UFLA 81,93% 
 

29 FGV/SP  61,61% 
    

22 PUC/MG 74,56% 
 

30 UPM 44,70% 
    

23 UNA 35,21% 
 

32 UNINOVE  64,47% 
    

24 UFSCAR 67,50% 
 

37 EAESP/FGV 51,33% 
    

25 USP  100,00% 
 

40 FACCAMP 64,72% 
 

(continua) 
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GRUPO 1 (MP NOTA 3)  GRUPO 2 (MP NOTA 3)    

DMU IES EF   DMU IES EF      

26 USP  53,13% 
 

44 UFSC 45,70% 
    

27 UNIMEP 30,74% 
 

47 UNOESC 50,43% 
    

33 UNINOVE  69,38% 
 

52 UNISC 86,49% 
    

34 UNINOVE  100,00% 
        

35 UNIFECAP 33,26% 
        

38 FMU 34,50% 
   

39 FFIA 16,81%    
41 PUC/PR 32,47%    
42 UNICENTR

O 

37,67% 
        

43 UNIOESTE 66,94% 
        

46 UNIVALI 100,00% 
        

48 UFRGS 100,00% 
        

49 UFSM 100,00% 
        

51 URI 27,41% 
        

53 ALFA 26,28% 
        

55 UNB  75,15% 
        

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Embora a maioria dos MP considerados eficientes estejam no grupo 3, há mestrados 

eficientes no grupo 1 (UFPA, UNINOVE – Gestão do Esporte, UNIVALI, UFRGS, UFSM) e 

no grupo 2 (FGV/RJ – ADM). 

Como resultado do teste de Kruskal-wallis, a um nível de significância de 5%, obteve-

se o p-valor de 0,9. Logo, a comparação dos grupos da classificação CAPES e a eficiência geral 

encontrada nesta pesquisa não guarda diferença estatística. Portanto, pode-se afirmar que existe 

semelhança estatística entre os grupos de eficiência formados e a classificação CAPES. 

Na tabela 5 são apresentados os resultados do DEA de Perfil que resultou na 

eficiência científica e tecnológica dos MP. Para esses resultados utilizamos a equação 7 para a 

eficiência dos perfis. Como pode-se observar, os resultados de eficiência no perfil tecnológico 

são bem mais baixos quando comparados aos resultados do perfil científico. 

Enquanto no perfil científico 10 MP alcançaram a eficiência, apenas 1 MP é 

considerado eficiente no perfil tecnológico. Quando se compara os resultados da eficiência 

global (tabela 3) com os resultados de eficiência do perfil científico (tabela 5), percebe-se que 

apenas a UFPA que é considerada eficiente na análise Global não é eficiente no perfil científico 

e apenas a UNIVALI é considerada eficiente nos dois perfis. 
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Tabela 5: Eficiência dos perfis científico e tecnológico 

DMU IES 

Perfil 

Científico 

Perfil 

Tecnológico   DMU IES 

Perfil 

Científico 

Perfil 

Tecnológico 

1 UFPA 68,65% 13,80%   29 FGV/SP 61,61% 18,27% 

2 UFC 80,03% 18,59%   30 UPM 44,70% 26,13% 

3 UECE 69,23% 19,82%   31 UNINOVE 100,00% 40,23% 

4 UFRN 61,12% 18,16%   32 UNINOVE 64,47% 59,14% 

5 UNP 62,67% 31,08%   33 UNINOVE 69,38% 49,03% 

6 UFPB/J.P. 48,53% 10,05%   34 UNINOVE 100,00% 42,40% 

7 UFPE 67,09% 9,92%   35 UniFECAP 33,26% 15,12% 

8 UPE 56,94% 11,74%   36 INSPER 100,00% 24,02% 

9 FBV 30,40% 9,98%   37 EAESP/FGV 51,33% 29,06% 

10 UFBA 91,92% 13,05%   38 FMU 34,50% 21,78% 

11 UFES 45,11% 20,47%   39 FFIA 16,81% 30,21% 

12 FUCAPE 67,68% 12,11%   40 FACCAMP 64,72% 32,87% 

13 UFRRJ 31,57% 8,80%   41 PUC/PR 32,47% 15,45% 

14 UFF 62,35% 7,84%   42 UNICENTRO 37,67% 11,41% 

15 PUC-RIO 100,00% 72,86%   43 UNIOESTE 66,94% 23,05% 

16 FGV/RJ 100,00% 33,84%   44 UFSC 45,70% 15,50% 

17 FGV/RJ 100,00% 32,25%   45 UDESC 47,80% 21,27% 

18 UNESA 51,29% 27,09%   46 UNIVALI 100,00% 100,00% 

19 IBMEC 68,76% 21,23%   47 UNOESC 50,43% 28,28% 

20 UNIFEI 92,84% 5,24%   48 UFRGS 100,00% 8,02% 

21 UFLA 81,93% 22,66%   49 UFSM 100,00% 19,38% 

22 PUC/MG 74,56% 58,17%   50 UNISINOS 58,79% 46,56% 

23 UNA 35,21% 48,23%   51 URI 27,41% 32,57% 

24 UFSCAR 67,50% 16,51%   52 UNISC 86,49% 26,91% 

25 USP 100,00% 3,78%   53 ALFA 26,28% 8,37% 

26 USP 53,13% 10,10%   54 UNB 84,37% 20,81% 

27 UNIMEP 30,74% 13,60%   55 UNB 75,15% 6,56% 

28 FGV/SP 75,16% 17,85%       

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

 

A tabela 6 apresenta a eficiência dos perfis científico e tecnológico de cada MP 

classificado de acordo com sua posição na avaliação da CAPES. Por meio dos grupos 

apresentados foi realizado o teste estatístico de Kruskal-wallis para verificar se há diferença 

estatística entre as amostras geradas por meio da classificação CAPES e a eficiência dos perfis 

científico e tecnológico encontrada nesta pesquisa. 
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Tabela 6: Amostras estatísticas da Eficiência de Perfil para Teste Kruskal-wallis 

 

GRUPO 1 (MP NOTA 3)  GRUPO 2 (MP NOTA 4)  GRUPO 3 (MP NOTA 5) 

DMU 
IES 

EF PC 
(%) 

EF PT 
(%)  DMU 

IES 
EF PC 

(%) 
EF PT 

(%)  DMU 
IES 

EF PC 
(%) 

EF PT 
(%) 

1 UFPA 69 14 
 

2 UFC 80 19 
 12 

FUCAP

E 68 12 

3 UECE 69 20 
 

4 UFRN 61 18 
 15 

PUC-
RIO 100 73 

6 UFPB/J.P. 49 10  5 UNP 63 31  16 FGV/RJ 100 34 

7 UFPE 67 10  10 UFBA 92 13  28 FGV/SP 75 18 

8 UPE 57 12 
 

14 UFF 62 8 
 31 

UNINO

VE 100 40 

9 FBV 30 10 
 

17 FGV/RJ 100 32 
 36 INSPER 100 24 

11 UFES 45 20 
 

18 UNESA 51 27 
 45 UDESC 48 21 

13 UFRRJ 32 9 
 

19 IBMEC 69 21 
 50 

UNISIN

OS 59 47 

20 UNIFEI 93 5 
 

27 
UNIME

P 
31 14 

 54 UNB 84 21 

21 UFLA 82 23 
 

29 FGV/SP 62 18 
     

22 PUC/MG 75 58 
 

30 UPM 45 26 
     

23 UNA 35 48 
 

32 
UNINO

VE 
64 59 

     

24 UFSCAR 68 17 
 

37 
EAESP/

FGV 
51 29 

     

25 USP 100 4 
 

40 
FACCA

MP 
65 33 

     

26 USP 53 10 
 

44 UFSC 46 16 
     

33 UNINOVE 69 49 
 

47 
UNOES

C 
50 28 

     

34 UNINOVE 100 42 
 

52 UNISC 86 27 
     

35 UniFECAP 33 15 
          

38 FMU 34 22 
          

39 FFIA 17 30 
          

41 PUC/PR 32 15 
          

42 
UNICENTR

O 
38 11 

          

43 UNIOESTE 67 23 
          

46 UNIVALI 100 100 
          

48 UFRGS 100 8 
          

49 UFSM 100 19 
          

51 URI 27 33 
          

53 ALFA 26 8 
          

55 UNB 75 7 
          

 
Legenda: 

EF PC: Eficiência do Perfil Científico 

EF PT: Eficiência do Perfil Tecnológico 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Como resultado do teste de Kruskal-wallis, a um nível de significância de 5%, obteve-

se o p-valor de 0,73 para o teste estatístico relacionado ao perfil científico e o p-valor de 0,69 

para teste estatístico relacionado ao perfil tecnológico. Logo, as comparações dos grupos 
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gerados por meio da classificação CAPES e a eficiência do perfil científico e a eficiência do 

perfil tecnológico encontradas nesta pesquisa não guardam diferenças estatísticas. Portanto, 

pode-se afirmar que existe semelhança estatística entre os grupos de eficiência formados e a 

classificação CAPES. 

Os resultados da tabela 6 apresentam, para o perfil científico, mestrados eficientes em 

todos os grupos. No entanto, apenas o MP da UNIVALI, localizado no grupo 1, é eficiente no 

perfil tecnológico. Com o objetivo de apontar as ineficiências de cada insumo utilizado para a 

geração das produções acadêmicas utilizou-se a análise DEA Profile com resultados 

apresentados na tabela 7 e 9. Por meio desta análise foi possível identificar quais insumos estão 

sendo subutilizados em cada MP. 

Na tabela 7 é apresentado os resultados de Eficiência das entradas do perfil científico. 

O DEA Profile calcula a contribuição de cada entrada (NDP, número de dissertações defendidas 

e rede de colaboração) em relação aos resultados alcançados (produção científica) por meio do 

cálculo apresentado na equação 7. Nesta análise é possível identificar que o NDP é a entrada 

que mais contribui para as produções científicas, seguido pela rede de colaboração entre os MP 

e por último as dissertações defendidas. 

Como é possível observar, os mestrados profissionais da UNINOVE – Gestão de 

projetos, UNINOVE – Gestão do esporte e do INSPER são considerados eficientes em relação 

ao número de docentes permanentes. Em relação às dissertações defendidas, apenas a 

UNIVALI é considerada eficiente no uso desse recurso. Em relação ao uso da rede de 

colaboração apenas o MP de Gestão da Inovação na Indústria Animal – USP é considerado 

eficiente. 

Ao se comparar os resultados da eficiência de cada entrada do perfil científico com os 

resultados da eficiência global (tabela 3), é possível realizar algumas observações. Os mestrados 

da UFPA, PUC-RIO, UFRGS e FGV-RJ obtiveram valores significativos na eficiência do NDP 

e rede de colaboração. Os mestrados da UNINOVE (Gestão de Projetos e Gestão do Esporte) e 

INSPER alcançaram 100% de eficiência no NDP e baixos valores de eficiência nos demais 

insumos. Embora o mestrado da UFSM não tenha sido 100% eficiente no NDP, segue o mesmo 

padrão dos mestrados da INSPER e da UNINOVE. O mestrado da UNIVALI foi o único a ser 

eficiente em relação a dissertações defendidas além disso, obteve nível de eficiência acima de 

50% em relação ao NDP. A USP (Gestão e Inovação na Indústria Animal) foi o MP, dentre 

aqueles que alcançaram a eficiência global, que alcançou 100% de eficiência na rede de 

colaboração, e obteve valores de eficiência maior que 20% nos demais insumos. Embora a 
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UFRGS não tenha sido 100% eficiente em nenhum dos insumos, obteve valores de eficiência 

acima de 30% nos três insumos. A tabela 7 apresenta a eficiência do MP em cada insumo e a 

eficiência global dos programas. 

 

Tabela 7: Eficiência das Entradas do Perfil Científico: NDP, Dissertações e Rede 

DMU IES 

DEA PROFILE   
DEA GLOBAL 

CCR    

I1 - NDP I2 - DISS I3 - REDE   CCR 

1 UFPA 34,6% 2,5% 52,5%   100,00% 

2 UFC 73,2% 4,3% 12,7%   80,03% 

3 UECE 38,1% 2,3% 35,3%   69,23% 

4 UFRN 43,5% 4,1% 17,3%   61,12% 

5 UNP 52,9% 1,6% 14,4%   62,67% 

6 UFPB/J.P. 31,6% 2,1% 15,9%   48,53% 

7 UFPE 49,8% 5,6% 15,3%   67,09% 

8 UPE 30,2% 1,8% 33,8%   56,94% 

9 FBV 21,2% 0,6% 8,7%   30,40% 

10 UFBA 72,4% 5,7% 45,0%   91,92% 

11 UFES 30,7% 2,0% 13,0%   45,11% 

12 FUCAPE 61,8% 3,5% 11,7%   67,68% 

13 UFRRJ 25,6% 1,8% 7,7%   31,57% 

14 UFF 46,8% 10,5% 24,2%   62,35% 

15 PUC-RIO 83,5% 5,3% 56,2%   100,00% 

16 FGV/RJ 96,4% 3,2% 69,6%   100,00% 

17 FGV/RJ 80,9% 5,4% 68,0%   100,00% 

18 UNESA 50,5% 2,7% 5,5%   51,29% 

19 IBMEC 67,2% 2,3% 17,4%   68,76% 

20 UNIFEI 29,5% 17,7% 49,2%   92,84% 

21 UFLA 65,2% 5,1% 16,9%   81,93% 

22 PUC/MG 74,4% 3,1% 9,0%   74,56% 

23 UNA 33,1% 1,3% 6,0%   35,21% 

24 UFSCAR 47,4% 9,1% 32,2%   67,50% 

25 USP 57,8% 22,9% 100,0%   100,00% 

26 USP 43,0% 7,2% 12,1%   53,13% 

27 UNIMEP 29,5% 1,9% 4,3%   30,74% 

28 FGV/SP 62,7% 6,8% 24,4%   75,16% 

29 FGV/SP 50,6% 3,5% 34,6%   61,61% 

30 UPM 42,8% 2,3% 9,7%   44,70% 

31 UNINOVE 100,0% 6,6% 9,6%   100,00% 

32 UNINOVE 62,8% 4,4% 8,4%   64,47% 

33 UNINOVE 68,1% 5,6% 5,7%   69,38% 

34 UNINOVE 100,0% 9,7% 13,2%   100,00% 

35 UniFECAP 28,2% 1,9% 6,1%   33,26% 

(Continua) 
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DMU IES 

DEA PROFILE  

DEA GLOBAL  CCR   

I1 - NDP I2 - DISS I3 - REDE  CCR 

36 INSPER 100,0% 8,7% 31,6%   100,00% 

37 EAESP/FGV 44,8% 2,3% 17,8%   51,33% 

38 FMU 33,0% 3,5% 3,2%   34,50% 

39 FFIA 14,1% 1,9% 2,1%   16,81% 

40 FACCAMP 57,8% 2,0% 29,6%   64,72% 

41 PUC/PR 28,0% 2,8% 5,1%   32,47% 

42 UNICENTRO 30,8% 4,9% 4,0%   37,67% 

43 UNIOESTE 56,3% 7,9% 8,5%   66,94% 

44 UFSC 31,8% 1,5% 12,2%   45,70% 

45 UDESC 40,8% 2,1% 8,7%   47,80% 

46 UNIVALI 69,8% 100,0% 9,5%   100,00% 

47 UNOESC 47,1% 3,7% 9,1%   50,43% 

48 UFRGS 76,3% 30,8% 48,8%   100,00% 

49 UFSM 92,3% 6,9% 21,0%   100,00% 

50 UNISINOS 53,8% 2,9% 11,5%   58,79% 

51 URI 26,1% 1,6% 4,1%   27,41% 

52 UNISC 74,0% 5,1% 39,0%   86,49% 

53 ALFA 25,8% 1,6% 4,5%   26,28% 

54 UNB 65,2% 6,7% 34,9%   84,37% 

55 UNB 49,0% 6,0% 27,1%   75,15% 

 

Legenda:  

NDP: Número de Docentes Permanentes 

DISS: Dissertações Defendidas 

REDE: Rede de Colaboração 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

  

A tabela 8 apresenta o Perfil de eficiência científico por entrada de cada MP 

classificado de acordo com sua posição na avaliação da CAPES. Por meio dos grupos 

apresentados foi realizado o teste estatístico de Kruskal-wallis para verificar se há diferença 

estatística entre os grupos gerados por meio da classificação CAPES e o Perfil de Eficiência 

Científico por entrada encontrada nesta pesquisa. 

O teste de Kruskal-wallis verifica se os resultados de eficiência encontrados são 

estatisticamente diferentes com a posição de cada MP de acordo com a nota da CAPES. Como 

resultado do teste de Kruskal-wallis por meio dos grupos apresentados na Tabela 8, a um nível 

de significância de 5%, obteve-se os seguintes resultados de p-valor. 
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Tabela 8: Amostras estatísticas da Eficiência das Entradas do Perfil Científico para Teste 

Kruskal-wallis 
 

GRUPO 1 (MP NOTA 3)  GRUPO 2 (MP NOTA 4)  GRUPO 3 (MP NOTA 5) 

D

M
U 

IES 

EF. 

NDP 
(%) 

EF. 

DISS 
(%) 

EF. 

REDE 
(%)  

D

M
U 

IES 

EF. 

NDP 
(%) 

EF. 

DISS 
(%) 

EF. 

REDE 
(%)  

D

M
U 

IES 

EF. 

NDP 
(%) 

EF. 

DISS 
(%) 

EF. 

REDE 
(%) 

1 UFPA 35 2 52  2 UFC 73 4 13  12 

FUC

APE 62 3 12 

3 UECE 38 2 35  4 UFRN 44 4 17  15 
PUC-
RIO 84 5 56 

6 

UFPB/J

.P 32 2 16  5 UNP 53 2 14  16 

FGV/

RJ 96 3 70 

7 UFPE 50 6 15  10 UFBA 72 6 45  28 
FGV/

SP 63 7 24 

8 UPE 30 2 34  14 UFF 47 10 24  31 

UNIN

OVE 100 7 10 

9 FBV 21 1 9  17 
FGV/

RJ 81 5 68  36 
INSP
ER 100 9 32 

11 UFES 31 2 13  18 

UNES

A 50 3 6  45 

UDE

SC 41 2 9 

13 UFRRJ 26 2 8  19 
IBME

C 67 2 17  50 
UNIS
INOS 54 3 11 

20 UNIFEI 30 18 49  27 

UNIM

EP 30 2 4  54 UNB 65 7 35 

21 UFLA 65 5 17  29 
FGV/S

P 51 4 35       

22 PUC/MG 74 3 9  30 UPM 43 2 10       

23 UMA 33 1 6  32 

UNIN

OVE 63 4 8       

24 UFSCAR 47 9 32  37 
EAES
P/FGV 45 2 18       

25 USP 58 23 100  40 

FACC

AMP 58 2 30       

26 USP 43 7 12  44 UFSC 32 2 12       

33 

UNINOV

E 68 6 6  47 

UNOE

SC 47 4 9       

34 

UNINOV

E 100 10 13  52 

UNIS

C 74 5 39       

35 

UniFECA

P 28 2 6             

38 FMU 33 3 3             

39 FFIA 14 2 2             

41 PUC/PR 28 3 5             

42 

UNICEN

TRO 31 5 4             

43 

UNIOES

TE 56 8 9             

46 

UNIVAL

I 70 100 10             

48 UFRGS 76 31 49             

49 UFSM 92 7 21             

51 URI 26 2 4             

53 ALFA 26 2 4             

55 UNB 49 6 27             

 
Legenda: 

EF NDP: Eficiência da Entrada de Número de Docentes Permanentes 

EF DISS: Eficiência da Entrada de Dissertações Defendidas 

EF REDE: Eficiência da Entrada de Rede de Colaboração 
 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Quadro 13: Resultado do Teste de Kruskal-wallis para as Eficiência das Entradas do Perfil 

Científico 

Variáveis P-valor P-valor <0,05 

Número de Docentes Permanentes 0,004 Há diferença entre os grupos 

Dissertações Defendidas 0,394 Não há diferença entre os grupos 

Rede de colaboração 0,203 Não há diferença entre os grupos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como resultado do teste estatístico de Kruskal-wallis, a comparação ddos grupos 

gerados por meio da classificação CAPES em relação a eficiência das dissertações defendidas 

e a eficiência da rede de colaboração não guardam diferença estatística, isto é, os valores de p-

valor encontrados e apresentados acima são maiores que 0,05. Portanto, pode-se afirmar que 

existe semelhança estatística entre os grupos de eficiência de Dissertações defendidas e Rede e 

a classificação CAPES. 

No entanto, o p-valor resultante da análise estatística entre os grupos gerados por meio 

da classificação CAPES e a eficiência do número de docentes permanentes apresenta valor 

menor que 0,05 e, portanto, pode-se afirmar que há diferença estatística. Ao rejeitar a hipótese 

nula, sabe-se que pelo menos um dos grupos é diferente dos demais. No entanto, não é possível 

identificar qual par de amostras se diferencia estatisticamente. Para tal, foi realizado o teste de 

Post-hoc Tukey. 

Com o objetivo de identificar qual grupo apresenta diferença estatística foi realizado 

o teste de Post-hoc Tukey apenas com as eficiências do número de docentes permanentes. O 

resultado do teste é apresentado no quadro 14.  

 

Quadro 14: Resultado da Análise Tukey  

Comparação P-valor P-valor <0,05 

Grupo 1 x Grupo 2 0,283 Não há diferença entre os grupos 

Grupo 1 X Grupo 3 0,001 Há diferença entre os grupos 

Grupo 2 x Grupo 3 0,064 Não há diferença entre os grupos 

Fonte: Elaboração própria 

 

A um nível de significância de 5%, o teste de Post-hoc Tukey permitiu identificar os 

pares de média diferentes entre si: o grupo 1 e o grupo 3 que possuem como proxy os MP 

classificados pela CAPES com nota 3 e nota 5, respectivamente. A análise Post-hoc Tukey 

comparou as medianas dos grupos obtidas por meio eficiências do número de docentes 

permanentes em relação a produção científica dos MP. Portanto, pode-se afirmar que os grupos 
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1 e 3 não são estatisticamente iguais em relação a eficiência do número de docentes 

permanentes. 

O teste de Post-hoc Tukey identificou que a eficiência do NDP em relação ao grupo 1 

e ao grupo 3 não são estatisticamente iguais. Diante deste resultado, buscou-se saber se esta 

diferença na eficiência poderia estar relacionada ao número total de docentes em cada MP e por 

isso foi analisado a mediana de NDP de cada grupo. A tabela 9 apresenta a quantidade de 

docentes permanentes dos MP de acordo com a proxy determinada por esta pesquisa e a 

mediana de cada grupo. 

 

Tabela 9: Número de docentes permanentes por programa e mediana dos grupos 

 
GRUPO 1 (MP NOTA 3)  GRUPO 2 (MP NOTA 4)  GRUPO 3 (MP NOTA 5) 

DMU IES NDP  DMU IES NDP  DMU IES NDP 

1 UFPA 11,75  2 UFC 18,5  12 FUCAPE 14,5 

3 UECE 10,75  4 UFRN 11,25  15 PUC-RIO 17,75 

6 UFPB/J.P. 22,75  5 UNP 9,25  16 FGV/RJ 18,75 

7 UFPE 20,25  10 UFBA 17  28 FGV/SP 21,5 

8 UPE 13  14 UFF 14  31 UNINOVE 11,75 

9 FBV 9,5  17 FGV/RJ 20  36 INSPER 16,5 

11 UFES 20  18 UNESA 8,75  45 UDESC 11,75 

13 UFRRJ 13,25  19 IBMEC 14  50 UNISINOS 13,75 

20 UNIFEI 9  27 UNIMEP 19  54 UNB 13 

21 UFLA 13,75  29 FGV/SP 19,25  MEDIANA 14,75 

22 PUC/MG 7,25  30 UPM 11,25     
23 UNA 9,75  32 UNINOVE 12,5     
24 UFSCAR 20,75  37 EAESP/FGV 14,25     
25 USP 16  40 FACCAMP 9,5     
26 USP 10  44 UFSC 16,75     
33 UNINOVE 10,5  47 UNOESC 11,25     
34 UNINOVE 11,75  52 UNISC 11     
35 UniFECAP 14,25  MEDIANA 14     
38 FMU 8,25         
39 FFIA 9         
41 PUC/PR 7,5         
42 UNICENTRO 9,25         
43 UNIOESTE 9,75         
46 UNIVALI 4,75         
48 UFRGS 39,75         
49 UFSM 20,25         
51 URI 12,75         
53 ALFA 12         
55 UNB 11,25         

MEDIANA 11,75         

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da tabela 9 é possível perceber a variação das medianas dos grupos. 

Conforme indicado pelo teste Post-hoc Tukey, existe variação das medianas do grupo 1 e do 

grupo 3. O grupo 1 possui mediana de 11,75 docentes por programa enquanto o grupo três 

apresenta mediana de 14,5 docentes por programa. O Teste de Post-hoc Tukey também 



87 

 

 

 

evidenciou que não existe diferença entre a mediana dos grupos 2 e 3. De acordo com a mediana 

encontrada na tabela 9, o grupo 2 apresenta mediana de 14 docentes por programa. 

Por meio dos resultados encontrados, pode-se considerar 14 um número suficiente de 

docentes para que o programa obtenha um bom desempenho. Por outro lado, mais importante 

do que determinada quantidade de docentes permanentes é a dedicação destes para com as 

produções do programa. Perante o viés desta pesquisa em relação à eficiência. que é voltada 

para redução de recursos, é por meio do planejamento que o programa determinará tanto a 

quantidade de docentes tanto como seu desempenho. Portanto, o número de docentes 

permanentes ideal para um bom desempenho dependerá da produtividade requerida e 

trabalhada pelo programa. 

Na tabela 10 temos os valores de Eficiência das entradas perfil tecnológico. No DEA 

Profile temos a contribuição de cada entrada (NDP e dissertações defendidas) em relação aos 

resultados alcançados (média ponderada da produção técnica e tecnológica) calculados por 

meio da equação 7.  

Por meio desta análise é possível identificar que entre as duas entradas, o NDP é o 

recurso que mais contribui para as produções tecnológicas. Em relação aos MP eficientes, 

apenas a UNIVALI é eficiente tanto em relação à contribuição do NDP quanto à contribuição 

das dissertações defendidas. 

 

Tabela 10: Eficiência das entradas do perfil tecnológico: NDP, Dissertações defendidas 

DMU IES 

DEA PROFILE  DEA GLOBAL 

CCR  

I1 - NDP I2 – DISS  CCR 

1 UFPA 13,8% 0,6%  100,00% 

2 UFC 18,6% 0,7%  80,03% 

3 UECE 19,8% 0,8%  69,23% 

4 UFRN 18,2% 1,1%  61,12% 

5 UNP 31,1% 0,6%  62,67% 

6 UFPB/J.P. 10,0% 0,4%  48,53% 

7 UFPE 9,9% 0,7%  67,09% 

8 UPE 11,7% 0,4%  56,94% 

9 FBV 10,0% 0,2%  30,40% 

10 UFBA 13,0% 0,6%  91,92% 

11 UFES 20,5% 0,8%  45,11% 

12 FUCAPE 12,1% 0,4%  67,68% 

13 UFRRJ 8,8% 0,4%  31,57% 

14 UFF 7,8% 1,2%  62,35% 

15 PUC-RIO 72,9% 2,5%  100,00% 

(Continua) 
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DMU IES 

DEA PROFILE  
DEA GLOBAL 

CCR  

I1 - NDP I2 – DISS  CCR 

16 FGV/RJ 33,8% 0,5%  100,00% 

17 FGV/RJ 32,3% 0,9%  100,00% 

18 UNESA 27,1% 0,9%  51,29% 

19 IBMEC 21,2% 0,3%  68,76% 

20 UNIFEI 5,2% 1,4%  92,84% 

21 UFLA 22,7% 1,1%  81,93% 

22 PUC/MG 58,2% 1,5%  74,56% 

23 UNA 48,2% 1,2%  35,21% 

24 UFSCAR 16,5% 1,8%  67,50% 

25 USP 3,8% 0,7%  100,00% 

26 USP 10,1% 1,1%  53,13% 

27 UNIMEP 13,6% 0,6%  30,74% 

28 FGV/SP 17,8% 0,9%  75,16% 

29 FGV/SP 18,3% 0,6%  61,61% 

30 UPM 26,1% 0,7%  44,70% 

31 UNINOVE 40,2% 1,7%  100,00% 

32 UNINOVE 59,1% 2,6%  64,47% 

33 UNINOVE 49,0% 2,6%  69,38% 

34 UNINOVE 42,4% 2,7%  100,00% 

35 UniFECAP 15,1% 0,6%  33,26% 

36 INSPER 24,0% 0,9%  100,00% 

37 EAESP/FGV 29,1% 0,8%  51,33% 

38 FMU 21,8% 1,5%  34,50% 

39 FFIA 30,2% 2,0%  16,81% 

40 FACCAMP 32,9% 0,7%  64,72% 

41 PUC/PR 15,4% 1,0%  32,47% 

42 UNICENTRO 11,4% 1,2%  37,67% 

43 UNIOESTE 23,1% 2,1%  66,94% 

44 UFSC 15,5% 0,5%  45,70% 

45 UDESC 21,3% 0,7%  47,80% 

46 UNIVALI 100,0% 100,0%  100,00% 

47 UNOESC 28,3% 1,4%  50,43% 

48 UFRGS 8,0% 1,7%  100,00% 

49 UFSM 19,4% 0,9%  100,00% 

50 UNISINOS 46,6% 1,4%  58,79% 

51 URI 32,6% 1,3%  27,41% 

52 UNISC 26,9% 0,9%  86,49% 

53 ALFA 8,4% 0,3%  26,28% 

54 UNB 20,8% 1,2%  84,37% 

55 UNB 6,6% 0,6%  75,15% 

Legenda:  

NDP: Número de Docentes Permanentes 

DISS: Dissertações Defendidas 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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É possível perceber que mesmo programas que foram eficientes na análise de 

eficiência global não tiveram bom desempenho na análise das entradas do perfil tecnológico 

com exceção da PUC-RJ e da UNIVALI sendo que esta última a única alcançar eficiência.  

A tabela 11 apresenta as Eficiências das entradas do perfil tecnológico classificadas de 

acordo com sua posição na avaliação da CAPES. Por meio dos grupos apresentados foi 

realizado o teste estatístico de Kruskal-wallis para verificar se há diferença estatística entre os 

grupos gerados por meio da classificação CAPES e a Eficiência das entradas do perfil 

tecnológico realizado nesta pesquisa e apresentado na Tabela 11. 

Como resultado do teste de Kruskal-wallis por meio das amostras apresentadas na 

Tabela 11, a um nível de significância de 5%, obteve-se os resultados de p-valor 0,069 para a 

estatística relacionada ao número de docentes permanentes (NDP) e o p-valor de 0,409 para a 

estatística relacionada às dissertações defendidas. Como ambos os resultados estatísticos 

encontrados são maiores que 0,05 pode-se afirmar que não há diferença estatística entre os 

valores de eficiência dos grupos formados conforme posicionamento da CAPES.  

 

Tabela 11: Amostras estatísticas da Eficiência das Entradas do Perfil Tecnológico para Teste 

Kruskal-wallis 

GRUPO 1 (MP NOTA 3)  GRUPO 2 (MP NOTA 4)  GRUPO 3 (MP NOTA 5) 

DMU 
IES 

EF. 

NDP 
(%) 

EF. 

DISS 
(%)  DMU 

IES 

EF. 

NDP 
(%) 

EF. 

DISS 
(%)  DMU 

IES 
EF. NDP 

(%) 
EF. DISS 

(%) 

1 UFPA 14 1  2 UFC 19 1  12 FUCAPE 12 0 

3 UECE 20 1  4 UFRN 18 1  15 PUC-RIO 73 2 

6 UFPB/J.P. 10 0  5 UNP 31 1  16 FGV/RJ 34 0 

7 UFPE 10 1  10 UFBA 13 1  28 FGV/SP 18 1 

8 UPE 12 0  14 UFF 8 1  31 UNINOVE 40 2 

9 FBV 10 0  17 FGV/RJ 32 1  36 INSPER 24 1 

11 UFES 20 1  18 UNESA 27 1  45 UDESC 21 1 

13 UFRRJ 9 0  19 IBMEC 21 0  50 UNISINOS 47 1 

20 UNIFEI 5 1  27 
UNIME

P 14 1  54 UNB 21 1 

21 UFLA 23 1  29 FGV/SP 18 1      

22 PUC/MG 58 2  30 UPM 26 1      

23 UNA 48 1  32 

UNINO

VE 59 3      

24 UFSCAR 17 2  37 

EAESP/

FGV 29 1      

25 USP 4 1  40 

FACCA

MP 33 1      

26 USP 10 1  44 UFSC 16 0      

33 

UNINOV

E 49 3  47 

UNOES

C 28 1      

34 
UNINOV

E 42 3  52 UNISC 27 1      

35 

UniFECA

P 15 1        (Continua) 
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GRUPO 1 (MP NOTA 3)          

DMU 
IES 

EF. 
NDP 

(%) 

EF. 
DISS 

(%)           

38 FMU 22 1           

39 FFIA 30 2           

41 PUC/PR 15 1           

42 

UNICENT

RO 11 1           

43 

UNIOEST

E 23 2           

46 UNIVALI 100 100           

48 UFRGS 8 2           

49 UFSM 19 1           

51 URI 33 1           

53 ALFA 8 0           

55 UNB 7 1           
 

 

Legenda: 

EF NDP: Eficiência da Entrada de Número de Docentes Permanentes 

EF DISS: Eficiência da Entrada de Dissertações Defendidas 

 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Com exceção da UNIVALI nenhum outro mestrado obteve eficiência significativa em 

dissertações defendidas no perfil tecnológico. Alguns mestrados se destacaram em relação a 

eficiência do NDP mas não alcançaram a eficiência tais como PUC-RIO, UNINOVE - Gestão 

Ambiental e Sustentabilidade, com conceitos CAPES 5 e 4, respectivamente. A UNIVALI, 

único mestrado eficiente em relação ao NDP e às dissertações defendidas, possui conceito nota 

3 na avaliação CAPES. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

As diferentes análises DEA utilizadas nesta pesquisa permitiram observar e analisar as 

produções acadêmicas dos mestrados profissionais sob uma diferente perspectiva: produções 

científicas e produções tecnológicas. A produção científica, composta por trabalhos publicados 

em periódicos, reflete a característica tradicional dos programas brasileiros, principalmente da 

modalidade acadêmica. Já as produções técnicas e tecnológicas recentemente implementadas 

nos permitem discutir não somente sobre os resultados quadrienais, mas também sobre perfil, 

formato, qualidade e avaliação dos mestrados profissionais (Takahashi et al., 2010; Souza & 

Oliveira, 2017). 

Por meio dos resultados, principalmente da tabela 6, é possível perceber um 

desequilíbrio entre as eficiências do perfil científico e perfil tecnológico. Poucos são os MP que 

obtiveram eficiência maior que 50% em ambos perfis (PUC-RIO, PUC-MG, UNINOVE - 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade, UNIVALI) sendo que apenas a PUC-RIO obteve nota 5 

na avaliação CAPES e a UNIVALI é o único MP 100% eficiente nos dois perfis é classificado 

como nota 3 na avaliação CAPES. Portanto, de acordo com os resultados apresentados, os 

mestrados profissionais não podem ser discriminados por meio do perfil tecnológico uma vez 

que os resultados são pouco significativos. Isso pode vir a ser um alerta para os programas e 

para a área. 

De todas as variáveis de saída utilizadas nesta pesquisa (produções científicas, 

produções técnicas e produções tecnológicas) a produção tecnológica pode ser considerada o 

resultado mais adequado à aplicabilidade exigida pelos MP. No entanto, foram obtidos baixos 

valores de eficiência relacionado à média das produções técnicas e tecnológicas. Acredita-se 

que este resultado se deve à forma como a área avaliou as produções técnicas, mas 

principalmente à produção tecnológica.   

No anexo 9.1 é apresentado todos os tipos de produtos tecnológicos classificados pela 

área  e que podem e devem ser realizados pelos mestrados profissionais uma vez que colaboram 

de forma significativa com o formato do mestrado profissional, orientado para a prática e para 

o ensino aplicado por meio da solução de problemas, geração e aplicação de conceitos, 

processos e inovação (Fischer, 2005; Melo & Oliveira, 2005; Portaria nº 389 de  2017). No 

entanto, é questionável se todas as atividades classificadas como produtos tecnológicos 

realmente o são, ou seja, se os produtos ali classificados gerarão resultados para as 

organizações, para a sociedade ou para o meio acadêmico. 
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Além disso, o modo como os produtos tecnológicos foram avaliados pela área é 

controverso. Foram analisados dois produtos tecnológicos por docentes permanentes, 

recebendo nota de 0 a 5 e depois calculado a média das notas dos dois produtos e posteriormente 

a média das notas por MP. Essas avaliações não foram divulgadas bem como as produções 

qualificadas, apenas a quantidade de produtos tecnológicos realizada por programa.  Além de 

não estarem descritas corretamente não foram divulgadas no relatório de área nem da 

Plataforma Sucupira. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa reforçam as afirmações de Paixão e Bruni 

(2013) sobre um sistema institucionalizado e voltado para programas acadêmicos. Uma vez que 

se trata de programas profissionais é esperado da área iniciativas que promovam o avanço e 

disseminação dos produtos tecnológicos, porém, é possível perceber que a área encontra 

dificuldades em realizar essas práticas. Um modo de incentivar os programas a aumentar a 

produção tecnológica e a qualidade destes é revendo o modo de como são avaliados tanto em 

pontuação, quanto em critérios e à transparência da avaliação. Ações como estas deveriam ser 

priorizadas pela comissão de avaliação, uma vez que a avaliação é um direcionador estratégico 

dos programas (Maccari et al., 2009; Maccari & Teixeira, 2014), isso poderia trazer avanços 

significativos para a produção tecnológica da área.  

Os baixos resultados de eficiência em dissertações defendidas em ambos perfis (Tabela 

7 e 10) concluem, segundo conceito do DEA Profile, que as dissertações defendidas são pouco 

utilizadas para as produções científicas e tecnológicas dos mestrados profissionais. Esses 

resultados encontrados vão ao encontro dos resultados da avaliação CAPES que relata que 

embora 52% dos MP tenham alcançado boa qualidade dos trabalhos aprovados, não foi 

observado o mesmo resultado em relação a qualidade e aplicabilidade dos trabalhos de 

conclusão (CAPES, 2017). Além disso, é relatado a baixa produção de artigos em periódicos 

pelos discentes. Esses resultados ficam como alerta para os MP. É preciso desenvolver soluções 

estratégicas para maior aproveitamento das dissertações defendidas em seus programas para 

que gerem mais e maior contribuição para a sociedade.  

É possível que os programas desenvolvam estratégias e soluções para um maior 

aproveitamento das dissertações defendidas e produção discente tanto para produção científica 

quanto para produção tecnológica. Uma das soluções é comprometimento discente logo no 

início do processo de seleção, se comprometendo formalmente a realizar publicações que 

podem ser necessárias para o agendamento da defesa da dissertação, por exemplo. O mesmo 

pode ser feito em relação à produção tecnológica, é possível acrescentar ao plano de atividades 
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do trabalho final um produto tecnológico como trabalho principal ou complementar a 

dissertação.  

Também foi possível perceber que os MP que alcançaram a eficiência global realizam, 

em sua maioria a combinação de dois insumos do perfil científico para atingir a eficiência, em 

sua maioria a combinação de NDP e rede de colaboração. Quanto a rede de colaboração 

tecnológica, não foi possível obter resultados suficientes para construí-la. A colaboração entre 

MP pode auxiliar no aumento da eficiência da produção científica e tecnológica além de 

contribuir para a inserção social do MP, último item de avaliação da CAPES, apresentado no 

quadro 6.   

A avaliação diferenciada para mestrados profissionais foi iniciada no triênio de 2007-

2010 e, a alteração mais significativa foi neste quadriênio de 2013-2016. Conforme relatado 

por Paixão (2012) ainda há falhas em medir os impactos do curso na sociedade e nos discentes. 

Embora não tenha sido abordado nesta pesquisa, é importante citar que os resultados 

relacionados a inserção social foram considerados regular em 37% dos MP (CAPES, 2017).   

O Processo de avaliação da CAPES é voltado para o resultados e possui ênfase no 

produto (Maccari et al., 2014) nesta fase de expansão de mestrados profissionais e consolidação 

da modalidade é possível que um sistema voltado para processo de ensino e aprendizagem por 

meio de uma análise com mais dados qualitativos seja importante para moldar os traços e definir 

características primordiais para modalidade (Miles, Hazeldine & Munilla 2004; Maccari et al., 

2013; Macarri et al., 2014). Os desafios da realidade acadêmica ainda são os mesmos definidos 

por Sobral (2009), qualidade da produção, com relevância social e econômica que contribua 

para a evolução do conhecimento.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de um conjunto de variáveis provenientes de dados secundários 

disponibilizados pela CAPES e analisadas sobre diferentes perspectivas por meio da análise 

DEA, esta pesquisa propôs um processo de análise e avaliação articulado para Mestrados 

Profissionais da área de ACT. 

Em relação à questão problema da pesquisa: como a inclusão da produção tecnológica 

impactou os mestrados profissionais e seus resultados? Pode-se concluir, por meio das análises 

realizadas, que a variável produção técnica e tecnológica se apresentou como não 

discriminatório no modelo utilizado. A forma como a produção tecnológica foi mensurada e 

apresentada neste quadriênio apresentou pouco impacto na eficiência. Essa falta de alinhamento 

pode evidenciar uma negligência da área em relação a importância da diferenciação dos 

programas profissionais em relação aos programas acadêmicos e, consequentemente, a um dos 

seus principais produtos. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não sugere uma nova avaliação e sim discute 

o modelo utilizado e os resultados encontrados adotando essa proposição como uma 

metodologia complementar ao da avaliação CAPES e propondo melhorias tanto no sistema de 

avaliação quanto nas estratégias dos programas. 

Embora os objetivos dos mestrados profissionais estejam bem definidos por meio das 

portarias publicadas, a avaliação dos mestrados profissionais ainda é muito próxima da 

avaliação dos mestrados acadêmicos. Como os programas têm a avaliação CAPES como 

principal direcionador estratégico, é necessário mudanças mais significativas na avaliação que 

impactem principalmente na produção tecnológica e na avaliação discente assim como peso 

mais significativo na avaliação desses quesitos. O que se espera em relação à CAPES é uma 

maior ênfase no perfil profissional promovendo um maior distanciamento dos programas 

acadêmicos a cada avaliação. 

Os resultados da pesquisa colaboram para a busca de melhoria da qualidade 

educacional dos MP e apresentam resultados relacionados ao tripé qualidade, pertinência e 

avaliação institucional. Embora o principal direcionador de estratégias e ações para os MP seja 

avaliação da CAPES é reforçado nesta pesquisa a importância e aplicabilidade dos produtos 

tecnológicos para inovação e desenvolvimento dos mestrados profissionais, do discente e da 

sociedade e que devem ser incluídos nas estratégias e metas dos programas e requisitado tanto 

para os docentes quanto para os discentes. 
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Sabe-se que para o próximo quadriênio uma nova ficha de avaliação será utilizada, no 

entanto, optou-se por analisar os dados do quadriênio 2013-2016 tendo como base a mesma 

ficha utilizada pela CAPES. Embora este seja um fator limitador da pesquisa, isso não anula ou 

diminui os resultados encontrados e discussões aqui realizadas. A nova ficha de avaliação 

adotada para o quadriênio de 2017-2020 terá um modelo único de indicadores que serão 

adaptáveis às especificidades das modalidades acadêmica e profissional (CAPES, 2019a).  

A nova ficha contará com três quesitos “Programa”, “Formação” e “Impacto na 

sociedade” e pretende ser uma avaliação focada em métricas quantitativas, porém com 

avaliação qualitativa voltada principalmente para quesitos que favoreçam a regionalização e a 

reduzam as assimetrias regionais. Embora o novo documento de área (CAPES, 2019a) ressalte 

as especificidades principalmente do doutorado profissional e reintegra a importância de um 

estreitamento “das relações com as esferas acadêmicas e não acadêmicas da sociedade” uma 

ficha de avaliação única tendo as mesmas métricas e indicadores para ambos os programas 

apenas variando os pesos não parece ser suficiente para atender as diversidades entre esses dois 

tipos de programas, acadêmico e profissional. 

Por fim, os resultados desta pesquisa reforçam a necessidade de mais estudos sobre os 

programas profissionais e suas particularidades visto o crescimento da modalidade nos últimos 

anos. Com os resultados, foi possível observar programas de pequeno e médio porte com 

apresentando bons resultados de eficiência tais como a UNIVALI e a UFPA. Mais uma vez 

ressalta-se que diferentemente da avaliação da CAPES que verifica a maximização de 

resultados, esta pesquisa utilizou o viés da redução de recursos o que pode justificar resultados 

como este. 

Portanto, sugere-se para proposições de novos estudos realizar análise qualitativa das 

propostas dos programas eficientes de forma a entender como e o que estes MP realizam que 

os permitem se destacar na avaliação CAPES e/ou no modelo de eficiência. Também é sugerido 

replicar o modelo em outras áreas como a área interdisciplinar com o objetivo de verificar se 

resultados serão compatíveis aos descobertos nesta pesquisa principalmente em relação ao 

perfil tecnológico e comparar os resultados de duas fichas de avaliação de áreas diferentes. 

Outra limitação desta pesquisa é referente a formação da rede de colaboração, caso o 

currículo lattes do docente não esteja atualizado as coautorias não são contabilizadas. Além 

disso, é sugerido verificar outro item que possa gerar maior correlação com a rede de 

colaboração do que a produção qualificada. Ainda sobre a rede de colaboração, esta poderia ter 
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sido analisada de forma mais aprofundada e seus resultados mais discutidos indo além do que 

apenas ser uma das variáveis para as análises DEA.  

O impacto desta pesquisa é diretamente também é relacionado aos coordenadores de 

mestrado profissionais. O protocolo tecnológico desenvolvido e os resultados desta pesquisa 

devem auxiliar os coordenadores a elaborar estratégias, alocando melhor os recursos dos 

mestrados profissionais melhorando sua eficiência e o desempenho na avaliação da CAPES. 

O procedimento desenvolvido é replicável e produz conhecimento por meio de 

técnicas já conhecidas, porém, utilizadas em conjunto, apresentam uma proposta diferente, 

aplicável e capaz de gerar resultados. Por fim, o apresenta média complexidade, mesmo 

envolvendo diversos atores, todos os dados utilizados na pesquisa são de domínio público.  

Os resultados desta pesquisa têm o potencial de contribuir na identificação de mestrados 

benchmarking, na realocação e melhoria de recursos e na elaboração de estratégias e de metas 

dos mestrados profissionais, principalmente em relação à produção acadêmica, de acordo com 

os principais critérios da CAPES.  Espera-se que os resultados desta pesquisa possam nortear 

nos esforços estratégicos da área de ACT e dos mestrados profissionais. 
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8. APÊNDICE 

8.1 MEDIDAS DE CENTRALIDADE DA REDE DE COLABORAÇÃO DOS 

MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 

 

DMU IES 
Medidas de Centralidade 

Grau Proximidade Eigenvector Intermediação 

1 UFPA 6 0,007 0,347 0.461 

2 UFC 79 0,183 0.526 18.142 

3 UECE 9 0,014 0.299 0.472 

4 UFRN 22 0,043 0.351 4.343 

5 UNP 26 0,064 0.392 2.043 

6 UFPB/J.P. 35 0,064 0.414 23.650 

7 UFPE 48 0,073 0.405 13.704 

8 UPE 9 0,022 0.278 0.050 

9 FBV 18 0,023 0.347 1.659 

10 UFBA 46 0,084 0.341 27.546 

11 UFES 36 0,073 0.341 10.584 

12 FUCAPE 76 0,141 0.333 9.580 

13 UFRRJ 39 0,073 0.330 10.705 

14 UFF 49 0,086 0.328 9.958 

15 PUC-RIO 50 0,104 0.321 9.954 

16 FGV/RJ 72 0,158 0.326 9.359 

17 FGV/RJ 65 0,137 0.321 10.743 

18 UNESA 62 0,120 0.297 10.165 

19 IBMEC 85 0,168 0.326 34.758 

20 UNIFEI 12 0,022 0.259 0.753 

21 UFLA 38 0,069 0.296 22.083 

22 PUC/MG 44 0,090 0.290 3.468 

23 UNA 42 0,102 0.291 7.428 

24 UFSCAR 46 0,103 0.290 20.910 

25 USP 6 0,018 0.264 0.000 

26 USP 37 0,073 0.290 7.683 

27 UNIMEP 101 0,201 0.299 63.872 

28 FGV/SP 97 0,208 0.319 21.512 

29 FGV/SP 64 0,150 0.274 6.898 

30 UPM 61 0,114 0.273 24.824 

31 UNINOVE 109 0,244 0.273 27.383 

32 UNINOVE 72 0,180 0.269 14.757 

33 UNINOVE 98 0,225 0.276 38.173 

34 UNINOVE 68 0,170 0.270 11.430 

35 UniFECAP 49 0,116 0.270 25.266 

36 INSPER 154 0,329 0.280 65.023 

37 EAESP/FGV 50 0,111 0.243 8.142 

(Continua) 
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DMU IES 
Medidas de Centralidade 

Grau Proximidade Eigenvector Intermediação 

38 FMU 66 0,153 0.293 16.670 

39 FFIA 42 0,096 0.227 10.019 

40 FACCAMP 35 0,077 0.238 11.872 

41 PUC/PR 32 0,058 0.248 5.801 

42 UNICENTRO 54 0,118 0.282 19.475 

43 UNIOESTE 50 0,111 0.212 18.945 

44 UFSC 34 0,074 0.228 12.491 

45 UDESC 41 0,088 0.214 13.385 

46 UNIVALI 62 0,111 0.226 22.156 

47 UNOESC 45 0,088 0.234 9.096 

48 UFRGS 109 0,232 0.228 21.983 

49 UFSM 69 0,154 0.125 15.190 

50 UNISINOS 65 0,161 0.125 23.619 

51 URI 63 0,138 0.237 18.516 

52 UNISC 53 0,143 0.233 9.856 

53 UNIALFA 67 0,163 0.250 18.446 

54 UNB 34 0,077 0.245 14.608 

55 UNB 15 0,029 0.234 6.388 
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8.2 PRODUTOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 
  Produtos Tecnológicos Produção Técnica 

DMU IES 
Apres 

Trab. 

Cartas, 

mapas  

Curso 

de 

curta 

dur. 

Desenv 

app 

Desenv. 

material 

didático e 

inst. 

Desenv. 

produto 

Desenv.  

técnica 
Editoria 

Organização 

de evento 
Outro Patente 

Programa 

de rádio 

ou tv 

Relatório 

de 

pesquisa 

Serviços 

técnicos 
T4 T5 T6 T7 

1 UFPA 131 2 42     1 11 13 1 36 18 127     

2 UFC 108  9  16  10 17 27 58  14 9 457     

3 UECE 194  38  3 1 1 1 40 41  42 14 120    1 

4 UFRN 34  20  3  7 5 57 8  22 22 271     

5 UNP 124  39 1 87   11 23 9  152 15 198     

6 UFPB/J.P. 189  10 1 19  1 1 39 17 1 10 20 184  3  2 

7 UFPE 61  6  1   2 24 22  11 22 276  1   

8 UPE 117  22 1 28    64 4  47 5 61   1  

9 FBV 39  12  4   4 10 8  15 2 86 1 1   

10 UFBA 135  37 2 19 22  2 30 43  12 5 132 3    

11 UFES 140 2 22 2 13 12  8 41 31  150 10 383 3 3   

12 FUCAPE 54  26 3  1  2 5 21  120  108 3   1 

13 UFRRJ 66  7 7 8  2 1 12 8  1 15 135     

14 UFF 65  6 1 8   6 24 13  7 6 106     

15 PUC-RIO 179  171  26   83 52 739  17 2 1335     

16 FGV/RJ 284  127 21 42 1   29 58  259 1 512   9  

17 FGV/RJ 382  70  24 1 1 6 37 73  391 12 462   2  

18 UNESA 24  21 3 21  12 10 1 8  1 3 317 4 1   

19 IBMEC 71  34 2 87  21  17 43  64 13 299  1   

(Continua) 
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  Produtos Tecnológicos Produção Técnica 

DMU IES 
Apres 

Trab. 

Cartas, 

mapas  

Curso 

de 

curta 

dur. 

Desenv 

app 

Desenv. 

material 

didático e 

inst. 

Desenv. 

produto 

Desenv 

técnica 
Editoria 

Organização 

de evento 
Outro Patente 

Programa 

de rádio 

ou tv 

Relatório 

de 

pesquisa 

Serviços 

técnicos 
T4 T5 T6 T7 

20 UNIFEI 20 1 17 5 10  5  4 5   25 37     

21 UFLA 71  15 3 21 1 2 5 134 62 1 16 11 317     

22 PUC/MG 115  114 1 26  8  21 240  70 8 298     

23 UNA 110 1 74 2 50 75 5  19 114  49 26 458 1    

24 UFSCAR 126  11  40 1 8 17 61 9  34 12 412  1   

25 USP 54   9 4    24   13 1 11  2  1 

26 USP 71  8  3  11 1 31 4  30 1 55 1 1   

27 UNIMEP 82  121  12  2 1 51 20  12 1 236 1    

28 FGV/SP 87  173 2 26  8 7 31 82  36 22 348 1    

29 FGV/SP 87  158  15   3 27 158  97 21 201  1   

30 UPM 82  48  6 2  4 14 84  128 4 248 1    

31 UNINOVE 69  110 2 90 17 7 6 20 24 1 4 8 578 3    

32 UNINOVE 94  38 1 8 2 1 1 42 28 1 158 15 1133     

33 UNINOVE 134  41  69 2 17 13 30 36  24 4 708     

34 UNINOVE 178  48  4  2 28 30 34  62 5 642 1    

35 UniFECAP 18  71  6    18 45  51 1 195 3    

36 INSPER 66  47  31  1 1 27 8  117 125 529     

37 EAESP/FGV 161  56  9   44 33 189  142 10 236  1  6 

38 FMU 154  6 1 36  3 27 24 70  14 4 249   1  

39 FFIA 45  218 6 32 1 8  55 20  139 6 173     

40 FACCAMP 8  26 5 14 1 1 2 6 7  1  162     

41 PUC/PR 30  127  3   1 5 21 1 10  37     

42 UNICENTRO 90  43 2 12 1  3 14 12 1 5 5 287     

43 UNIOESTE 69  9 1 3   4 30 11  3  397     

               (Continua) 
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  Produtos Tecnológicos Produção Técnica 

DMU IES 
Apres 

Trab. 

Cartas, 

mapas  

Curso 

de 

curta 

dur. 

Desenv 

app 

Desenv. 

material 

didático e 

inst. 

Desenv. 

produto 

Desenv 

técnica 
Editoria 

Organização 

de evento 
Outro Patente 

Programa 

de rádio 

ou tv 

Relatório 

de 

pesquisa 

Serviços 

técnicos 
T4 T5 T6 T7 

44 UFSC 138  50 1 13  46  53 64  8 3 209     

45 UDESC 94  71 15 24 1 5 36 34 73 6 55 53 573     

46 UNIVALI 101  48  7   3 51 4  7 13 437     

47 UNOESC 76  56 1 11    20 53 1 25 9 412     

48 UFRGS 139  35 5 8   2 26 20  21 15 405   1  

49 UFSM 79  21  12   62 31 41  15 6 511 1 1 1  

50 UNISINOS 219  205 1 15 2 1  41 45  74 15 748     

51 URI 383 1 40 4 17 9  25 39 25 2 12 6 362    1 

52 UNISC 56  105 4 39   4 8 195  11 94 189     

53 UNIALFA 29  18 1 3    29 5  26 1 77  3   

54 UNB 97  65  22 18 4 5 22 43  9 27 256  2 2  

55 UNB 54  12 1 4 2  1 11 3  4 1 69     
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8.3 DADOS DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS COLETADOS  

DMU IES NDP 
Dissertações 

Defendidas 
Rede A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 

Produção técnica e 

tecnológica 

1 UFPA 11,75 54 6 1 10 6 21 39 50 3 7,42 

2 UFC 18,5 103 79 6 36 57 68 49 32 13 15,73 

3 UECE 10,75 59 9 0,5 6 13 11 52 61 4 9,75 

4 UFRN 11,25 40 22 0,5 11 22 24 30 23 13 9,35 

5 UNP 9,25 98 26 2 12 4 27 34 15 27 13,15 

6 UFPB/J.P. 22,75 111 35 2 8 35 23 62 75 11 10,46 

7 UFPE 20,25 62 48 1 38 48 42 36 21 5 9,19 

8 UPE 13 72 9 0,5 5 18 20 20 50 7 6,98 

9 FBV 9,5 103 18 1 2 6 11 15 15 5 4,34 

10 UFBA 17 80 46 14 33 34 31 24 30 12 10,15 

11 UFES 20 102 36 3 10 23 21 39 86 2 18,73 

12 FUCAPE 14,5 102 76 6 43 26 14 8 20 2 8,03 

13 UFRRJ 13,25 63 39 2 6 16 17 13 10 2 5,34 

14 UFF 14 19 49 8 7 15 28 35 19 1 5,02 

15 PUC-RIO 17,75 109 50 19 40 23 63 14 6 0,5 59,17 

16 FGV/RJ 18,75 288 72 34 52 11 17 4 12 0,5 29,03 

17 FGV/RJ 20 144 65 30 41 19 21 5 17 0,5 29,51 

18 UNESA 8,75 55 62 0,5 12 11 23 44 34 3 10,85 

19 IBMEC 14 182 85 10 40 12 26 11 11 0,5 13,60 

20 UNIFEI 9 7 12 4 9 2 4 5 4 0,5 2,16 

21 UFLA 13,75 62 38 3 33 38 35 23 20 4 14,26 

22 PUC/MG 7,25 58 44 2 17 22 23 9 13 15 19,30 

23 UNA 9,75 81 42 1 4 7 27 18 27 6 21,52 

24 UFSCAR 20,75 39 46 10 14 44 26 36 29 4 15,68 

25 USP 16 18 6 4 60 9 20 10 27 3 2,77 

(Continua) 
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DMU IES NDP 
Dissertações 

Defendidas 
Rede A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 

Produção técnica e 

tecnológica 

26 USP 10 20 37 3 13 13 23 7 6 0,5 4,62 

27 UNIMEP 19 96 101 1 14 18 40 30 33 5 11,83 

28 FGV/SP 21,5 89 97 16 56 20 25 16 9 0,5 17,56 

29 FGV/SP 19,25 127 64 15 31 15 7 23 5 2 16,09 

30 UPM 11,25 85 61 4 21 9 13 8 8 4 13,45 

31 UNINOVE 11,75 60 109 7 15 46 97 47 7 9 21,63 

32 UNINOVE 12,5 59 72 1 16 35 62 33 26 5 33,82 

33 UNINOVE 10,5 42 98 2 16 24 40 59 30 8 23,56 

34 UNINOVE 11,75 39 68 6 33 41 66 48 33 6 22,79 

35 UniFECAP 14,25 78 49 2 17 13 15 4 5 3 9,86 

36 INSPER 16,5 95 154 33 41 22 6 4 1 0,5 18,13 

37 EAESP/FGV 14,25 110 50 6 25 15 11 14 19 4 18,94 

38 FMU 8,25 26 66 1 6 6 10 29 20 6 8,22 

39 FFIA 9 29 42 0,5 8 2 2 4 1 0,5 12,44 

40 FACCAMP 9,5 94 35 7 10 12 23 17 11 1 14,29 

41 PUC/PR 7,5 25 32 0,5 4 8 16 13 5 1 5,30 

42 UNICENTRO 9,25 19 54 0,5 9 10 12 20 21 2 4,83 

43 UNIOESTE 9,75 23 50 0,5 8 25 34 41 38 4 10,28 

44 UFSC 16,75 115 34 0,5 5 24 52 16 29 5 11,88 

45 UDESC 11,75 74 41 0,5 16 22 26 14 22 1 11,44 

46 UNIVALI 4,75 1 62 4 4 7 21 7 6 2 21,73 

47 UNOESC 11,25 48 45 0,5 8 16 32 44 50 11 14,56 

48 UFRGS 39,75 39 109 36 94 87 59 28 34 5 14,59 

49 UFSM 20,25 90 69 7 38 73 92 110 136 24 17,95 

50 UNISINOS 13,75 96 65 5 23 33 10 25 15 3 29,29 

51 URI 12,75 68 63 1 6 11 7 17 74 7 19,00 

52 UNISC 11 66 53 14 13 9 22 24 5 3 13,54 

53 ALFA 12 63 67 2 4 14 3 25 40 0,5 4,59 

54 UNB 13 47 34 8 23 30 29 9 10 3 12,38 

55 UNB 11,25 28 15 2 10 31 12 37 37 4 3,37 
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8.4 DADOS DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS NORMALIZADOS 

DMU IES NDP Dissert Rede A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 
Produção técnica e 

tecnológica 

1 UFPA 0,30 0,19 0,04 0,03 0,11 0,07 0,22 0,35 0,37 0,11 0,13 

2 UFC 0,47 0,36 0,51 0,17 0,38 0,66 0,70 0,45 0,24 0,48 0,27 

3 UECE 0,27 0,20 0,06 0,01 0,06 0,15 0,11 0,47 0,45 0,15 0,16 

4 UFRN 0,28 0,14 0,14 0,01 0,12 0,25 0,25 0,27 0,17 0,48 0,16 

5 UNP 0,23 0,34 0,17 0,06 0,13 0,05 0,28 0,31 0,11 1,00 0,22 

6 UFPB/J.P. 0,57 0,39 0,23 0,06 0,09 0,40 0,24 0,56 0,55 0,41 0,18 

7 UFPE 0,51 0,22 0,31 0,03 0,40 0,55 0,43 0,33 0,15 0,19 0,16 

8 UPE 0,33 0,25 0,06 0,01 0,05 0,21 0,21 0,18 0,37 0,26 0,12 

9 FBV 0,24 0,36 0,12 0,03 0,02 0,07 0,11 0,14 0,11 0,19 0,07 

10 UFBA 0,43 0,28 0,30 0,39 0,35 0,39 0,32 0,22 0,22 0,44 0,17 

11 UFES 0,50 0,35 0,23 0,08 0,11 0,26 0,22 0,35 0,63 0,07 0,32 

12 FUCAPE 0,36 0,35 0,49 0,17 0,46 0,30 0,14 0,07 0,15 0,07 0,14 

13 UFRRJ 0,33 0,22 0,25 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,07 0,07 0,09 

14 UFF 0,35 0,07 0,32 0,22 0,07 0,17 0,29 0,32 0,14 0,04 0,08 

15 PUC-RIO 0,45 0,38 0,32 0,53 0,43 0,26 0,65 0,13 0,04 0,02 1,00 

16 FGV/RJ 0,47 1,00 0,47 0,94 0,55 0,13 0,18 0,04 0,09 0,02 0,49 

17 FGV/RJ 0,50 0,50 0,42 0,83 0,44 0,22 0,22 0,05 0,13 0,02 0,50 

18 UNESA 0,22 0,19 0,40 0,01 0,13 0,13 0,24 0,40 0,25 0,11 0,18 

19 IBMEC 0,35 0,63 0,55 0,28 0,43 0,14 0,27 0,10 0,08 0,02 0,23 

20 UNIFEI 0,23 0,02 0,08 0,11 0,10 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,04 

21 UFLA 0,35 0,22 0,25 0,08 0,35 0,44 0,36 0,21 0,15 0,15 0,24 

22 PUC/MG 0,18 0,20 0,29 0,06 0,18 0,25 0,24 0,08 0,10 0,56 0,33 

23 UNA 0,25 0,28 0,27 0,03 0,04 0,08 0,28 0,16 0,20 0,22 0,36 

24 UFSCAR 0,52 0,14 0,30 0,28 0,15 0,51 0,27 0,33 0,21 0,15 0,26 

25 USP 0,40 0,06 0,04 0,11 0,64 0,10 0,21 0,09 0,20 0,11 0,05 

(Continua) 
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DMU IES NDP Dissert Rede A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 
Produção técnica e 

tecnológica 

26 USP 0,25 0,07 0,24 0,08 0,14 0,15 0,24 0,06 0,04 0,02 0,08 

27 UNIMEP 0,48 0,33 0,66 0,03 0,15 0,21 0,41 0,27 0,24 0,19 0,20 

28 FGV/SP 0,54 0,31 0,63 0,44 0,60 0,23 0,26 0,15 0,07 0,02 0,30 

29 FGV/SP 0,48 0,44 0,42 0,42 0,33 0,17 0,07 0,21 0,04 0,07 0,27 

30 UPM 0,28 0,30 0,40 0,11 0,22 0,10 0,13 0,07 0,06 0,15 0,23 

31 UNINOVE 0,30 0,21 0,71 0,19 0,16 0,53 1,00 0,43 0,05 0,33 0,37 

32 UNINOVE 0,31 0,20 0,47 0,03 0,17 0,40 0,64 0,30 0,19 0,19 0,57 

33 UNINOVE 0,26 0,15 0,64 0,06 0,17 0,28 0,41 0,54 0,22 0,30 0,40 

34 UNINOVE 0,30 0,14 0,44 0,17 0,35 0,47 0,68 0,44 0,24 0,22 0,39 

35 UniFECAP 0,36 0,27 0,32 0,06 0,18 0,15 0,15 0,04 0,04 0,11 0,17 

36 INSPER 0,42 0,33 1,00 0,92 0,44 0,25 0,06 0,04 0,01 0,02 0,31 

37 EAESP/FGV 0,36 0,38 0,32 0,17 0,27 0,17 0,11 0,13 0,14 0,15 0,32 

38 FMU 0,21 0,09 0,43 0,03 0,06 0,07 0,10 0,26 0,15 0,22 0,14 

39 FFIA 0,23 0,10 0,27 0,01 0,09 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,21 

40 FACCAMP 0,24 0,33 0,23 0,19 0,11 0,14 0,24 0,15 0,08 0,04 0,24 

41 PUC/PR 0,19 0,09 0,21 0,01 0,04 0,09 0,16 0,12 0,04 0,04 0,09 

42 UNICENTRO 0,23 0,07 0,35 0,01 0,10 0,11 0,12 0,18 0,15 0,07 0,08 

43 UNIOESTE 0,25 0,08 0,32 0,01 0,09 0,29 0,35 0,37 0,28 0,15 0,17 

44 UFSC 0,42 0,40 0,22 0,01 0,05 0,28 0,54 0,15 0,21 0,19 0,20 

45 UDESC 0,30 0,26 0,27 0,01 0,17 0,25 0,27 0,13 0,16 0,04 0,19 

46 UNIVALI 0,12 0,00 0,40 0,11 0,04 0,08 0,22 0,06 0,04 0,07 0,37 

47 UNOESC 0,28 0,17 0,29 0,01 0,09 0,18 0,33 0,40 0,37 0,41 0,25 

48 UFRGS 1,00 0,14 0,71 1,00 1,00 1,00 0,61 0,25 0,25 0,19 0,25 

49 UFSM 0,51 0,31 0,45 0,19 0,40 0,84 0,95 1,00 1,00 0,89 0,30 

50 UNISINOS 0,35 0,33 0,42 0,14 0,24 0,38 0,10 0,23 0,11 0,11 0,50 

51 URI 0,32 0,24 0,41 0,03 0,06 0,13 0,07 0,15 0,54 0,26 0,32 

52 UNISC 0,28 0,23 0,34 0,39 0,14 0,10 0,23 0,22 0,04 0,11 0,23 

53 ALFA 0,30 0,22 0,44 0,06 0,04 0,16 0,03 0,23 0,29 0,02 0,08 

54 UNB 0,33 0,16 0,22 0,22 0,24 0,34 0,30 0,08 0,07 0,11 0,21 

55 UNB 0,28 0,10 0,10 0,06 0,11 0,36 0,12 0,34 0,27 0,15 0,06 
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8.5 RESULTADOS DOS TESTES DE KRUSKAL-WALLIS 

 

8.5.1 Eficiência Global x Classificação CAPES 

 

Aceita Ho, ou seja, existe semelhança estatística entre a Eficiência Geral e a Classificação 

CAPES. 
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8.5.2 Eficiência de Perfil x Classificação CAPES 

 

a) Eficiência Perfil Científico x Classificação CAPES 

b) Eficiência Perfil Tecnológico x Classificação CAPES 

 

Em ambos os casos se aceita Ho, ou seja, existe semelhança estatística entre a Eficiência do 

Perfil Científico, a Eficiência do Perfil Tecnológico e a Classificação CAPES. 
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8.5.3 Eficiência das Entradas do Perfil Científico x Classificação CAPES 

 

a) Eficiência do número de docentes permanentes x classificação da CAPES 

Não aceita Ho, ou seja, não existe semelhança entre os dados analisados. 

 

b) Eficiência do número de dissertações defendidas x classificação da CAPES 

Aceita Ho, ou seja, existe semelhança estatística entre os dados analisados. 

 

c) Eficiência da rede de colaboração x classificação da CAPES 

Aceita Ho, ou seja, existe semelhança estatística entre os dados analisados. 
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8.5.4 Eficiência das Entradas do Perfil Tecnológico x Classificação CAPES 

 

a) Eficiência do número de docentes permanentes x classificação da CAPES 

Aceita Ho, ou seja, não existe semelhança entre os dados analisados. 

 

b) Eficiência do número de dissertações defendidas x classificação da CAPES 

Aceita Ho, ou seja, existe semelhança estatística entre os dados analisados. 
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8.6 TESTE DE POST-HOC TUKEY PARA A EFICIÊNCIA DO NÚMERO DE 

DOCENTES PERMANENTES RELACIONADOS AO PERFIL CIENTÍFICO 
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9. ANEXO 

 

9.1 EIXO DOS PRODUTOS TECNOLÓGICOS E SUAS PONTUAÇÕES NO 

QUADRIÊNIO 

 

Eixos principais de produtos Produtos Técnicos/Tecnológicos 
Total de 

produtos 

Média das 

Avaliações 

EIXO 1 - Produtos e Processos: 

Produto técnico ou tecnológico, 

passível ou não de proteção, 
podendo gerar ativos de 

propriedade industrial/ 

propriedade intelectual 

Base de dados técnico-científica  4 3,47 

Carta, mapa ou similar  4 4,88 

Cultivar  0 0 

Curadoria de coleções biológicas  0 0 

Declaração de impacto de produção técnica ou tecnológica  1 4,75 

Declaração de interesse do setor empresarial em produção sob 

sigilo 4 2,91 

Desenho Industrial 1 5 

Desenvolvimento de material didático e instrucional 60 3,07 

Desenvolvimento de processo patenteável 6 3,29 

Desenvolvimento de produto patenteável 14 3,59 

Desenvolvimento de Tecnologia social 13 3,91 

Indicação geográfica 0 0 

 Manual de operação técnica 9 1,82 

Marca 2 3 

Processo/Tecnologia não patenteável 7 4,02 

Processos de gestão 43 3,3 

Produção de acervos 2 4,63 

Software (Programa de computador) 27 4,27 

Protocolo tecnológico experimental/aplicação ou adequação 

tecnológica (ex POP) 3 4,08 

Topografia de circuito integrado  0 0 

EIXO 2 - Atividades de 

educação para o público interno 
ou externo a IES 

Docência em atividade de capacitação, em diferentes níveis 50 2,97 

Criação de atividade de capacitação, em diferentes níveis 19 3,12 

 Organização de atividade de capacitação, em diferentes níveis  42 3 

EIXO 3 – Divulgação: 

Atividades relacionadas à 
divulgação da produção. 

Apresentação de trabalho 90 2,58 

Artigo em jornal ou revista de divulgação 52 2,03 

Artigo publicado em revista técnica 61 2 

Palestrante ou conferencista  37 2,82 

Participação em mesa redonda  11 3,14 

Participação em veículo de comunicação  15 2,66 

Prefácio ou Posfácio  2 2 

Produção de programas de mídia  2 4,25 

Produção de programas de veículos de comunicação      

Publicação - Nota prévia  4 3,47 

Resenha ou crítica artística 1 3,25 

Responsabilidade por Coluna em jornal ou revista  5 3,08 

Texto em catálogo de exposição ou de programa de espetáculo     

(Continua) 
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Eixos principais de produtos Produtos Técnicos/Tecnológicos 
Total de 

produtos 
Média das 

Avaliações 

EIXO 4 - Serviços técnicos: 

serviços realizados junto à 
sociedade/instituições, órgãos 

governamentais, agências de 

fomento, vinculados à 
assistência, extensão, produção 

do conhecimento.  

Assessoria e consultoria 173 3,65 

Auditoria      

Avaliação de tecnologia, projeto, programa, institucional ou 

política  28 3,5 

Avaliação na área da saúde  5 4,03 

Certificação/Acreditação de produção técnica ou tecnológica      

Conservação/restauração     

Curadoria de mostras e exposições     

Elaboração de norma ou marco regulatório 16 3,92 

Elaboração de taxonomia, ontologias e tesauros 1 2,5 

Estudos de regulamentação 9 4,13 

Laudo técnico 10 3,65 

Membro de conselho gestor ou comitê técnico  33 2,66 

Organização de catálogo de produção artística     

Organização de evento 92 3,1 

Organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia 71 1,87 

Organização de revista, anais (incluindo editoria e corpo 

editorial) 36 2,99 

Outro tipo de serviço técnico especializado 19 3,47 

Parecer de artigo de revista 66 2,26 

Parecer de trabalho 52 2,17 

Participação em comissão científica 8 3,75 

Participação em comissão técnico-científica 29 2,39 

Pesquisa de mercado 14 3,62 

Projetos de extensão à comunidade 49 3,72 

Relatório técnico conclusivo 106 3,52 

Serviço técnico associado à produção artística     

Tradução     

 


