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RESUMO 

 

 

SANTOS, Mirza Tamara S. Avaliação do Desempenho de Docentes: Modelo com 
uma abordagem construtivista. Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, UFSC, 2006. 

 

Em um mundo onde a velocidade da informação e das mudanças organizacionais é 

cada vez maior, torna-se primordial saber quando e quais decisões devem ser 

tomadas. Estas decisões não são fáceis, já que envolvem variáveis diversas e deve-

se enxergar a organização como um todo com suas complexas conexões, estando 

diretamente conectadas ao seu sucesso ou fracasso. Neste contexto, este trabalho 

tem por objetivo desenvolver um modelo que, através do levantamento de 

informações das necessidades e dos sistemas de valores do decisor e dos 

stakeholders1, identifique e utilize os critérios para avaliar e propor oportunidades de 

aperfeiçoamento do desempenho do corpo docente de uma Instituição de Ensino 

Superior. Seu processo de investigação surgiu da necessidade de tornar a 

organização competitiva e com um corpo docente detentor de uma maior visão 

organizacional, tendo seus esforços alinhados e de certa forma uniformizados. 

Entendendo que se trata de uma tarefa complexa, devido à heterogeneidade de 

suas atividades e a dificuldade de entendê-las, identificou-se a metodologia MCDA-C 

(Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão) como o instrumento mais adequado 

para esse contexto decisional. A viabilidade da proposta é verificada em um estudo 

de caso que resultou em um diferencial capaz de promover a competitividade, 

permitido esclarecer os objetivos, sua mensuração e integração e possibilitando a 

geração de ações de aperfeiçoamento. 

Palavras-chave: Desempenho, MCDA-C, Aperfeiçoamento, Ensino Superior, 

Avaliação. 

                                                 
1 Stakeholder: compreende todos os envolvidos em um projeto. (fonte:  PMI:PMBOK) 



 

 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Mirza Tamara S. Evaluation of the Performance of the Teaching Staff: 
Model with a constructivist approach. Florianopolis, 2006. Dissertation (Mastering 

Course in Production Engineering) Post Graduation Program in Production 

Engineering, UFSC, 2006. 

 

In a world where information and organizational changes travel faster and faster, it is 

primordial to know when and what decisions should be made. These decisions are 

not easy, since they involve different variables and the organization must be seen as 

a whole, with all of its complex connections which link it directly to success or failure. 

In this context, the present work has as objective to develop a model that, through 

the collection of all the information about the necessities and the systems of values of 

the decision-maker and the stakeholders1, identifies and uses the criteria to evaluate 

and propose opportunities of improvement to the performance of the teaching staff of 

a College or University.  

This process of investigation started from the necessity of making an organization 

competitive and which had a teaching staff that possessed a better organizational 

view, having all of its efforts aligned and in a certain way standardized. 

Understanding that this is a complex task, due to the variety in the activities and the 

difficulty in understanding them, the MCDA-C methodology was identified as the most 

appropriate tool for this decision-making context. The viability of the proposal is 

verified in a case study that resulted in a differential which is capable of promoting 

competitiveness, clarifying the objectives, its measurement and integration making 

generation of actions of improvement possible.  

Keywords: Performance, MCDA-C, Improvement, College, Evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O contexto atual do desenvolvimento científico-tecnológico cria um ambiente 

de contínuas transformações, tanto no âmbito social como no organizacional, sendo 

indispensável às organizações o desenvolvimento de estratégias que as adequem a 

estas mudanças sem que haja prejuízo na sua competitividade. Uma forma de se 

obter vantagem competitiva é o capital intelectual de uma empresa (STEWART, 

1998), que é a soma do conhecimento de todos que nela trabalham. 

Para STEINER (2006), a geração do conhecimento e sua utilização pela 

sociedade incluem um conjunto de atividades que envolvem a ciência, tecnologia e a 

capacidade de gerar riquezas, de inovar. Sendo a educação de qualidade uma das 

ferramentas que possibilita ao homem utilizar o conhecimento de forma produtiva. 

Neste contexto a educação é imprescindível para a formação de cidadãos 

capacitados a inovar, a olhar o futuro de forma questionadora e a perceber um novo 

paradigma de competitividade, sendo este o perfil de funcionários procurados pelas 

empresas. Sendo assim, para atender a esta necessidade das organizações, são 

necessárias pessoas pró-ativas, com criatividade, mas acima de tudo com boa 

formação acadêmica. 

No Brasil um dos fatores que corrobora com a percepção da importância da 

educação é o aumento da demanda por formação nos últimos anos. De acordo com 

a análise de Levy,  
A demanda por formação não só está passando por um enorme 
crescimento quantitativo, como também está sofrendo uma profunda 
mutação qualitativa, no sentido de uma crescente necessidade de 
diversificação e personalização (1999, p.264). 
 

O crescimento quantitativo da demanda por formação acadêmica, no Brasil, 

fica evidente com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP). Em 1997, o número de Instituições de Ensino Superior (IES) 

era 900, com 1.945.615 matrículas e, em 2003, passou para 1.859 IES, com 

3.887.022 matrículas. Vale salientar que, 1.652 (88,86%) destas Instituições são 

privadas, com 2.750.652 (70,71%) alunos. Na visão de Queiroz (2004), esta recente 

expansão do Ensino Superior tem elevado a competitividade nas IES e motivado o 
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Ministério de Educação e Cultura (MEC) a definir regras para a avaliação do setor, 

exigindo um desempenho cada vez melhor das Instituições já existentes. 

Como mostra a lei de nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), em seu Art. 3º, 

inciso VIII, constitui-se como item obrigatório para a avaliação nacional identificar os 

“resultados e eficácia da auto-avaliação institucional”. Enfatizando ainda no 

parágrafo 1º do referido artigo, a necessidade de respeito às especificidades: “Na 

avaliação das Instituições, as dimensões listadas no caput deste artigo serão 

consideradas de modo a respeitar a diversidade e as especificidades das diferentes 

organizações acadêmicas (...)”. 

Não obstante, Ribeiro ressalta que: 
A avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social que 
busque desenvolvimento e qualidade. Para a universidade, Instituição cuja 
razão de ser se encontra na prestação de serviços de qualidade à 
sociedade, buscando sempre a excelência na produção, sistematização e 
democratização do saber, o propósito da Avaliação Institucional pode ser o 
de conduzir ao aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos 
(2000, p.15). 
 

Nesta perspectiva, a avaliação institucional analisa informações de uma 

Instituição, compara-as a um referencial, cria juízos de valor e deve propor 

alternativas para melhorar o desempenho desta. Sendo assim, pode ser usada como 

instrumento para criar um diferencial em relação às outras unidades de Ensino 

Superior. 

Portanto, este trabalho visa à criação de um modelo que permita aprimorar o 

diagnóstico da situação atual, por meio da avaliação de desempenho dos Docentes 

de uma Instituição de Ensino no estado de Sergipe, segundo a percepção de seu 

diretor, cujo desejo consiste na implementação de um instrumento capaz de fornecer 

subsídios à Instituição em seu processo de gestão, possibilitando um retorno aos 

docentes e viabilizando identificar oportunidades de melhoria que possam gerar um 

diferencial competitivo.  

Porém, avaliar o desempenho do corpo docente de uma IES é uma tarefa 

complexa, apesar de importante, principalmente quando há o desejo de fazer com 

que os mesmos tenham seus esforços alinhados e de certa forma uniformizados, 

visando à competitividade da Instituição. A heterogeneidade de suas atividades e a 

dificuldade de entendê-las faz com que seja necessário utilizar uma metodologia que 

suporte problemas complexos e que demande grande esforço na estruturação do 
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problema, permitindo ao seu final o esclarecimento dos objetivos a serem 

considerados, sua mensuração e integração, sendo possível a geração de ações de 

aperfeiçoamento. A metodologia deve possibilitar ao decisor agregar maior 

conhecimento sobre o problema.  

Neste trabalho, foi feito um estudo de caso utilizando um modelo 

construtivista, focando uma parcela importante da avaliação institucional no que se 

refere ao desempenho docente.  

 

1.1 Objetivos 

 

Esta seção apresenta o que será realizado e perseguido ao longo do trabalho.  

Sendo subdividida em objetivo geral, que retrata a idéia principal da pesquisa e 

objetivos específicos, que serão utilizados para que se consiga alcançar o objetivo 

geral. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Situa-se como objetivo deste trabalho o desenvolvimento de um modelo que, 

através do levantamento de informações das necessidades e dos sistemas de 

valores do decisor e dos stakeholders2, identifique e utilize os critérios para avaliar e 

identificar oportunidades de aperfeiçoamento do desempenho do corpo docente de 

uma Instituição de Ensino Superior.. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

(i) Identificar os aspectos julgados relevantes pelo decisor sobre o perfil 

do professor;  

(ii) Construir critérios para avaliação dos docentes; 

(iii) Mensurar os critérios identificados; 
                                                 
2 Stakeholder: compreende todos os envolvidos em um projeto. (fonte:  PMI:PMBOK) 
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(iv) Integrar os critérios mensurados; 

(v) Construir um gráfico dos critérios organizados e mensurados; 

(vi) Realizar um levantamento da situação atual, no que se refere ao 

desempenho docente; 

(vii) Identificar o perfil do corpo docente; 

(viii) Utilizar um modelo de avaliação de desempenho do docente, 

segundo tais critérios; 

(ix) Identificar ações potenciais. 

 

1.2 Relevância do Trabalho 

 

A escolha do tema deve-se a 03 aspectos específicos: (i) à necessidade da 

criação de um diferencial competitivo para uma Instituição de Ensino em um 

mercado onde a cada ano surgem novas Instituições de Ensino Superior; (ii) a 

possibilidade de realizar uma avaliação de desempenho que não tenha como 

objetivo apenas verificar qual é o docente ideal, e sim identificar oportunidades de 

aperfeiçoamento do docente; (iii) atender às leis existentes no país. 

 

1.3 Limitações do Trabalho 

 

Este trabalho fundamenta-se nos pressupostos construtivistas para a criação 

de um modelo que identifica o perfil dos professores e a avaliação de desempenho 

do corpo docente de uma determinada Instituição de Ensino Superior Brasileira. O 

modelo não é aplicável a nenhuma outra, visto que tanto os critérios identificados, o 

modelo e os descritores foram criados através da percepção de valor de um decisor 

específico em um dado momento.  

No entanto, apesar de não objetivar criar generalizações, esta pesquisa 

poderá servir de incentivo para que outras Instituições de Ensino Superior busquem 

estratégias condizentes com a sua realidade, gerando oportunidades de melhoria. 
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1.4 Questões de Pesquisa 

 

A seguir são exibidas as questões norteadoras do presente trabalho: 

 

 É possível identificar os aspectos considerados relevantes pelo decisor 

para avaliar o desempenho do docente? 

 É possível identificar as ações que de forma comprovada possam 

aumentar o desempenho do docente na Instituição em Estudo?   

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

O Capítulo 01 apresenta a Introdução do presente trabalho, a importância, as 

Limitações e questões de pesquisa; 

O Capítulo 02 exibe as escolhas metodológicas da pesquisa; 

O Capítulo 03 destaca uma revisão bibliográfica a respeito das Abordagens 

utilizadas para avaliar desempenho e a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão; 

O Capítulo 04 mostra o modelo sugerido para o Estudo de Caso em questão; 

O Capítulo 05 apresenta as reflexões conclusivas da pesquisa realizada e as 

recomendações para futuros trabalhos; 

Ao final, apresentam-se as referências utilizadas, seguidas pelos Apêndices 

que ajudam a compreender o modelo.  
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2 ESCOLHAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 

O presente capítulo visa a apresentar as escolhas metodológicas usadas na 

pesquisa, bem como as justificativas para as escolhas. Conforme Trivinos (1995); 

Montibeller Neto (2000); Petri (2005), as escolhas metodológicas para examinar 

trabalhos científicos podem ser consideradas segundo a visão de conhecimento, o 

paradigma científico, a estratégia de pesquisa, o método de pesquisa e os 

instrumentos utilizados. Ao final, preencheremos o modelo representado na Figura 1, 

com as metodologias que serão utilizadas nesta pesquisa. 

 

 

Figura  1. - Modelo para Escolha da Metodologia de Pesquisa Científica 

Adaptado de Petri, 2005 
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2.1 Visão de Conhecimento 

 

A visão de conhecimento deve ser capaz de demonstrar a ligação entre o 

sujeito e o objeto e a importância de cada um no processo de conhecimento. 

De acordo com Roy (1993, 1994, 1996); Landry (1995); Ensslin (2001) e Petri 

(2005), as visões epistemológicas são classificadas em:  

 

• objetivista; 

• subjetivista; 

• construtivista. 

 

Na visão objetivista, o conhecimento é gerado a partir do objeto. O 

observador não interfere no objeto (Landry, 1995), e preocupa-se apenas com o 

registro dos experimentos, assumindo uma posição passiva em relação ao processo 

de geração de conhecimento. O objeto é a única fonte de informações no estudo. 

Já na visão subjetivista, o observador assume o papel principal. O objeto 

depende da percepção de quem o estuda, não existe uma realidade independente e 

segundo Montibeller Neto (2000), a importância do objeto no processo de aquisição 

do conhecimento é minimizada, enfatizando o papel predominante e crucial do 

sujeito no mesmo. 

Na visão construtivista, por sua vez, o objeto e o sujeito atuam juntos e 

comprometidos com o processo de conhecimento (ROY, 1996). Existe uma 

realidade independente, mas esta realidade é vista conforme a percepção do 

observador. O sujeito e o objeto têm igual relevância no processo. E é importante 

salientar que, o modelo construtivista não será o mesmo se for feito em outra época 

ou com outros decisores, pois conforme Roy (1996),resulta da percepção da 

realidade por um stakeholder específico, em um determinado momento.  

Com base nas considerações feitas acima, a visão adotada no trabalho é a 

construtivista por permitir um aprimoramento crescente do conhecimento do objeto 

em estudo, pelo sujeito (decisor) e a participação dos atores no processo, não 

existindo uma verdade absoluta e sim algo a ser construído, levando em 

consideração as necessidades e a percepção de valor dos envolvidos no processo. 
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Desta forma, não se obtém uma solução ótima e única, e sim recomendações mais 

adequadas e compartilhadas pelos envolvidos, podendo vir a gerar mudanças e 

melhorias. 

 

2.2 Paradigma Científico 

 

O paradigma científico é a maneira como o sujeito (pesquisador) percebe a 

realidade em estudo. Para Pereira (2001, p. 23), “o conceito de paradigma foi 

cunhado por Thomas Kuhn para identificar o universo de valores culturais, 

ideológicos, históricos e epistemológicos que condicionam a produção do 

conhecimento”. Já para Collis; Hussey (2003), a pesquisa deve ser feita com base 

nas filosofias e nas suposições das pessoas sobre o mundo e a natureza do 

conhecimento,  

Existem 02 tipos de paradigmas: 

 

• O Positivismo; 

• A Fenomenologia. 

 

O paradigma positivista, também denominado de quantitativo, é objetivo e 

nele o observador (sujeito) não faz parte do processo. No positivisno, o cientista 

geralmente se vale de amostras estatísticas elevadas para entender uma ou mais 

propriedades do objeto no que se refere a seu comportamento físico. Por se 

preocupar exclusivamente com as propriedades do objeto os estudos positivistas 

podem ser replicados. 

Esta natureza imparcial do paradigma positivista de acordo com 

Triviños(1995), fundamenta-se na idéia em que a ciência estuda os fatos com o 

objetivo de apenas conhecê-los, de maneira totalmente desinteressada.  

Uma das críticas ao positivismo citadas por Collis (2003), é a impossibilidade 

de tratar as pessoas como se elas estivessem separadas de seus contextos sociais 

e não pudessem ser entendidas sem examinar as percepções que têm de suas 

próprias atividades. 
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Já o paradigma fenomenológico, também denominado de construtivista ou 

qualitativo, possui um amplo entendimento, dentre os quais se destacam: 

 

• Entende a realidade como constituída pelo objeto e sujeito; 

• Envolve examinar e refletir percepções; 

• É interpretativo; 

• Usa o observador como parte do processo; 

• Faz com que o entendimento da situação aumente; 

• Utiliza um pequeno número de casos escolhidos não aleatoriamente; 

• Trabalha com coleta de dados. 

 

Dentro do processo de pesquisa proposto pelo paradigma fenomenológico, 

cabe ainda esclarecer que, os métodos de pesquisa usados nessa proposta são 
uma série de técnicas interpretativas que procuram descrever, traduzir e, de 

outro modo, entender o significado e não a freqüência de determinados 

fenômenos que acontecem com mais ou menos naturalidade no mundo 

social (COLLIS; HUSSEY, 2003, p.59 apud VAN MAANEN, 1983). 

 
Desta forma, foi entendido que o paradigma mais adequado a ser utilizado 

neste trabalho é o fenomenológico, já que o contexto levará em consideração as 

percepções dos indivíduos envolvidos, tentando aumentar o entendimento da 

situação estudada e a partir deste momento identificar as ações mais apropriadas ao 

seu aperfeiçoamento. 

 

2.3 Estratégia de Pesquisa 

 

A estratégia da Pesquisa se preocupa em descrever a forma como a 

pesquisa será conduzida e deve estar em sintonia com os objetivos do pesquisador.  

Para McGrath (1982); Petri (2005), a estratégia de Pesquisa pode ser 

classificada segundo a abrangência de um dado contexto: 

 

• Universal (abrangente); 

• Particular (minimizada). 
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A seguir estas classificações são subdivididas quanto à atitude do observador 

em relação ao objeto de pesquisa, podendo cada uma ser: 

• Obstrusiva (grande interferência do observador); 

• Não-obstrusiva (interferência mínima do observador). 

 

E finalmente se subdividem conforme a abrangência da intervenção (universal 

e particular) e a intensidade de interferência (obstrusiva e não-obstrusiva). 

 

 

Figura  2 – Circumplexo das Estratégias de Pesquisa 

Fonte: McGrath (1982). 

 

Representado na Figura 2, tem-se o esquema de representação dos tipos de 

estratégias de pesquisa, consorciadas aos objetivos do pesquisador, proposto por 

McGrath (1982).  

Como para este trabalho não há a preocupação com a generalização, foi 

escolhida uma estratégia particular na qual Ensslin, L; Ensslin, S.R., Petri, S.M. 
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(2003) constata que, é inevitável a interferência dos valores do observador. Por este 

motivo, optou-se pela estratégia obstrusiva do Experimento de Campo. 

 

2.4 Método de Pesquisa 

 

Os métodos de pesquisa apontados por Köche (2001) e Triviños (1995) são 

divididos em: 

 

• Qualitativo; 

• Quantitativo; 

• Misto. 

 

O método qualitativo centra suas preocupações na percepção do observador 

do problema em questão, segundo os valores, preferências e motivações do 

indivíduo. É um método subjetivo. 

O método quantitativo centra sua preocupação no objeto de estudo e tenta 

encontrar informações objetivas a respeito de fatos. Possui natureza objetiva. 

O método misto tenta integrar os métodos quantitativos e qualitativos, na 

medida em que trata quantitativamente alguns aspectos e qualitativamente outros. 

Devido aos objetivos deste trabalho, utilizou-se o método misto para a 

pesquisa. 

 

2.5 Instrumentos 

 

Os instrumentos de pesquisa definidos por Raupp; Beuren (2003), são 

considerados “preceitos ou processos que o cientista deve utilizar para direcionar, de 

forma lógica e sistêmica, o processo de coleta, análise e interpretação dos dados”. 

De acordo com Yin (2005), os instrumentos de pesquisa podem ser 

classificados em 3 macro opções: 

 

• Entrevistas; 
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• Questionários; 

• Documentais. 

 

A coleta feita por meio de entrevistas exige do pesquisador a capacidade de 

perceber as impressões do entrevistado sobre o tema investigado.  

A coleta feita por meio de questionários pode ser feita com observação direta 

ou participante, tanto na entrevista como nos questionários as perguntas podem ser 

abertas ou fechadas, porém existe uma interação menor com os envolvidos na 

coleta com questionários do que com a realizada por meio de entrevistas. 

Já com o instrumento documental, utilizam-se documentos, artigos, livros, 

revistas, etc. que são fontes estáveis, pois podem ser revisadas a qualquer 

momento. Nesses termos, o trabalho é investigativo e sem muita interação com o 

meio. 

Como a coleta de dados deve ser realizada utilizando fontes de dados que se 

relacionem entre si, que criem um conjunto de conhecimentos para o estudo e que 

mantenham um encadeamento de dados, este trabalho utiliza dados primários, 

coletados através de entrevistas realizadas em alguns momentos da pesquisa com o 

decisor, através de perguntas abertas. Estas entrevistas foram gravadas para que 

não se perdesse tempo anotando e não se deixasse levar em consideração 

observações relevantes, bem como aproveitar da melhor forma possível o tempo de 

entrevista e posteriormente transpô-la para um editor de texto para que os dados 

fossem melhor visualizados. Durante este procedimento de pesquisa, não foram 

utilizados questionários pelas limitações sobre a profundidade da percepção do 

decisor. 

Optou-se também pela utilização de documentos, como o Planejamento de 

Desenvolvimento da Instituição, para se ter o conhecimento da visão e missão da 

Instituição. 

Para análise de dados foi utilizado um método informal para redução de 

dados devido aos diversos comportamentos repetitivos que surgiram durante as 

entrevistas. Sendo necessário também uma análise de conteúdo para converter 

texto em variáveis numéricas (COLLIS; HUSSEY, 2003 apud MOSTYN).  
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A Figura 3 exibe o quadro preenchido com as escolhas metodológicas do 

trabalho. 

 

  

 

Figura  3 - Metodologias Escolhidas para a Presente Pesquisa 

Adaptado de Petri, 2003 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DECISÓRIO 

 

 

Este capítulo discorre sobre alguns dos modelos mais utilizados atualmente 

para Avaliação de Desempenho nas organizações e pretende mostrar suas 

limitações quanto ao contexto decisório em estudo e à metodologia MCDA-C. 

Não se pretende aqui esgotar as questões relativas aos métodos de avaliação 

e sim encontrar, neste momento, a metodologia mais adequada para a situação 

proposta. 

 

3.1 Avaliação de Desempenho  

 

Satisfazer seus desejos é uma busca constante e latente no homem, para isto 

ele procura aperfeiçoar suas aptidões e conhecimentos, gerando competitividade. 

Em um mundo onde a velocidade da informação e das mudanças organizacionais é 

cada vez maior, torna-se primordial saber quando e quais decisões devem ser 

tomadas. Estas decisões não são fáceis, já que envolvem variáveis diversas e deve-

se enxergar a organização como um todo com suas complexas conexões.  

A partir destas constatações, Ensslin, L., Dutra, A., Ensslin, S. R. (2000) 

argumenta que só é possível afirmar que um desempenho aumentou ou diminuiu se 

existir um instrumento capaz de medir sua performance antes e depois de ocorrer o 

processo de avaliação; argumenta, ainda, que é necessária uma mudança de 

paradigma em que não se enxergue apenas parte do problema e sim o todo, 

aumentando-se a visão organizacional. Neste contexto, a avaliação de desempenho 

poderá gerar oportunidades de melhoria e verificar quais mudanças a organização 

poderá realizar.  

 

Para Ensslin, L., Dutra, A., Ensslin, S. R.  
a avaliação de desempenho trata-se do processo de (i) Identificação dos 
aspectos considerados importantes num contexto organizacional; (ii) 
avaliação destes aspectos; (iii) visualização do desempenho organizacional, 
e, (iv) promoção simultânea de ações de aperfeiçoamento. (2000, p.2) 
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Neste contexto, a avaliação de desempenho poderá gerar oportunidades de 

melhoria e verificar quais mudanças a organização poderá realizar. Mas antes deve-

se escolher qual metodologia será adotada.  

De acordo com Ensslin, L., Dutra, A., Ensslin, S. R (2000), a análise da 

metodologia deve levar em consideração as dimensões listadas no quadro 01: 

Grau de Personalização: 
identifica o nível de particularização da metodologia, isto é, a potencialidade em 

atender as necessidades específicas de uma organização em particular; 

Grau de Ambigüidade: 
identifica se a metodologia apresenta ambigüidade, considerando-se sua estrutura: 

a possibilidade de maus de uma forma de interpretação ou de duplo sentido 

evidencia um grau elevado de ambigüidade, denotando ausência de clareza e de 

compreensibilidade; 

Grau de Priorização 
identifica se a metodologia enfatiza ou desconsidera certas medidas de 

desempenho ou áreas da organização, em detrimento de outras, ignorando ou, ao 

contrário, dando importância excessiva a algum indicador ou aspecto específico; 

Grau de Flexibilidade 
identifica o grau de flexibilidade para atender a todo e qualquer tipo de organização, 

de forma macro ou micro, considerando-se sua estrutura organizacional; 

Grau de Geração de Conhecimento 
identifica se, no decorrer da implementação da metodologia, ocorre a geração de 

conhecimento, aqui entendido como capacidade para promover conscientização, 

envolvimento e responsabilidade dos indivíduos, direta ou indiretamente envolvidos 

no processo; cumpre fazer uma distinção entre conhecimento enquanto um 

processo cognitivo mais complexo e abrangente, em oposição a um simples 

processo de familiarização resultante de treinamento; 

Grau de Geração de Aperfeiçoamento  
identifica se a metodologia, considerando-se sua estrutura e seus procedimentos 

operacionais, permite, de maneira estruturada, a geração de aperfeiçoamento do 

desempenho organizacional em decorrência da identificação dos pontos fracos; 

Quadro 1 – critérios para análise da metodologia 

Fonte: Adaptado Dutra (2000) 
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As principais metodologias utilizadas atualmente e que iremos analisar de 

acordo com os critérios exibidos no quadro 01, são:  

 

• Avaliação 360o; 

• Balanced Scoredcard (BSC); 

• Remuneração Variável; 

• Matriz S.W.O.T. 

• Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

 

3.2 Avaliação 360 Graus 

 

A avaliação 360 graus é conhecida também por outros nomes como feedback 

360 graus, feedback com múltiplas fontes ou avaliação multivisão. Sob este 

parâmetro, Reis nos diz que a avaliação 360 graus  
é uma técnica na qual os participantes do programa recebem 
simultaneamente feedbacks estruturados de seus superiores, pares, 
subordinados e de outros stakeholders. Em geral, tem por objetivo contribuir 
para o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de liderança 
demandados pela organização que a utiliza (2000, p.12). 
 

Nesse contexto, Gramigna (2002) afirma que na avaliação 360 graus 

participam pessoas que fazem parte tanto da cadeia produtiva interna como na 

externa, ultrapassando os setores da empresa, inserindo fornecedores e clientes da 

organização. 

Esta técnica consiste na coleta de informações oriundas de diversas pessoas, 

(superiores, colegas de trabalho, auto-avaliação, clientes), que fazem parte da rede 

de contatos do receptor interna e externamente à organização. Inicialmente a 

organização lista os atributos de liderança que pretende estimular e as pessoas 

emitem suas perspectivas subjetivas em relação a quem recebe os feedbacks. 

Estes feedbacks serão a base da construção de um plano de 

desenvolvimento pessoal ou de atividades propostas pela organização. 

Nestes termos, Reis assevera que a avaliação 360 graus: 
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• Pode criar oportunidades para discussão e negociação adequadas 

para uma determinada empresa e também explicitar como este perfil 

se expressa em ações concretas; 

• O processo de múltiplos feedbacks explicita a rede de trabalho de cada 

participante e a importância desses relacionamentos para o exercício 

da liderança; 

• Cria referências para orientar esforços para o desenvolvimento 

profissional alinhado às estratégias da empresa; 

• Podem-se expressar com o tempo mudanças comportamentais entre 

os participantes. 

 

Dessa forma, a avaliação 360 graus impulsiona novos padrões 

comportamentais, estimula o desenvolvimento de pessoas e o coaching, 

desenvolvendo lideranças.  

Já em relação às limitações, quanto ao grau de personalização a metodologia 

não considera as especificidades da organização e como a avaliação 360 graus nas 

empresas foge ao tradicional em que a avaliação de desempenho é medida através 

de critérios unicamente quantitativos, foi dada a ela um exagerado valor, tanto 

atribuído à sua estrutura quanto à qualidade, aplicação e resultados. Porém, deve-se 

salientar que, nem todos estão preparados emocionalmente para receber, fornecer 

ou interpretar os feedbacks e utilizá-los produtivamente, o que pode ser negativo à 

produtividade se as pessoas envolvidas no feedback não utilizarem honestidade, 

respeito nas respostas e os responsáveis pela avaliação não forem especialistas no 

negócio avaliado e em comportamento humano.  

Reis (2000) ainda constata que, na avaliação 360 graus um dos fatores que 

pode impactar na qualidade dos feedbacks é a maneira como estes são 

compreendidos e utilizados por quem os recebe. A subjetividade de ambas as partes 

pode interferir nas avaliações. As mudanças alcançadas dependem intensamente da 

motivação individual independentemente do conteúdo dos feedbacks. E os pontos 

em que ocorrem efetivamente as mudanças são os que não demandam uma 

mudança pessoal radical. 
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3.3 BSC - Balanced Scorecard 

 

O Balanced Scorecard (BSC) surge com a proposta de ser um recurso 

estratégico para as empresas que o adotam, pois entende o capital intelectual como 

sendo a principal fonte de produção de economia de uma organização. De acordo 

com Becker (2001), o BSC possibilita gerenciar o RH como ativo estratégico e 

demonstrar a sua contribuição para o sucesso financeiro da empresa, pois parte do 

pressuposto de que os gerentes de recursos humanos devem compreender 

primeiramente a estratégia da empresa, seus planos para desenvolver e sustentar 

uma posição de destaque no mercado. 

Criado em 1992 por Robert S. Kaplan e David Norton, o Balanced Scorecard 

é um método que visa a fornecer aos gerentes uma visão detalhada do desempenho 

de um negócio, através de um conjunto de indicadores de desempenho utilizados 

para a mensuração do desempenho financeiro, de operações internas, de inovação 

e da aprendizagem e satisfação de cliente. Esta avaliação constrói medidas 

orientadas na visão e objetivos da organização. Segundo Kaplan e Norton, 

Os objetivos e as medidas utilizadas no Balanced Scorecard não se limitam 
a um conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não-
financeiro, pois derivam de um processo hierárquico (top-down) norteado 
pela missão e pela estratégia da unidade de negócios (1997, p.09). 

 

Mediante esta afirmação constata-se que, o BSC procura utilizar critérios 

alinhados e vinculados a todas as áreas da organização. Desta forma, a estratégia é 

transmitida para todos os funcionários e é transformada em ações práticas, tem 

como meta um processo contínuo, interligado e eficaz, gerando motivação em toda 

empresa. 

Porém, o BSC tem as seguintes limitações: 

 

• Quanto ao grau de personalização considera, apenas, as especificidades 

da metodologia e não inclui às da organização; 

• Difícil entendimento, possibilitando haver interpretação equivocada que 

poderá interferir na eficiência do BSC; 

• É possível que exista a preferência entre o uso de indicadores 

financeiros sobre os indicadores não-financeiros; 
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• Não define níveis de referências; 

• Requer muito tempo; 

• Exige pessoas altamente capacitadas para participar do processo; 

• Existe a possibilidade de haver stakeholders não envolvidos nas 

perspectivas do BSC; 

• Gera apenas metas e não alternativas; 

• As avaliações são locais, não sendo criada uma global; 

• O BSC pode ficar dependente da influência e poder de grupos 

envolvidos; 

• Não cria o perfil de desempenho atual em relação ao desejado.  

 

3.4 Remuneração Variável 

 

No modelo de remuneração variável existe uma parte fixa, prevista no plano 

de cargos e salários, e outra que varia dependendo da performance do indivíduo ou 

do grupo em que está inserido na organização, bem como com o desempenho geral 

da Instituição.  

O procedimento teve respaldo pela lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 

que “regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 

como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à 

produtividade”, e que “a participação nos lucros ou resultados será objeto de 

negociação entre a empresa e seus empregados...” por meio de comissão, 

convenção ou acordo financeiro. A lei diz também que, a avaliação deverá utilizar os 

critérios expostos no § 1º, (i) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da 

empresa; (ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.  

As metas são definidas primeiramente de forma geral para a empresa e 

desmembradas para os setores, para as equipes e para o indivíduo. Se bem 

elaboradas, podem trazer motivação à equipe de trabalho e ser incentivo à busca 

por melhores resultados. Deve-se ressaltar que, as metas devem variar de indivíduo 

para indivíduo, entre equipes, dependendo do tipo de vinculação trabalhista, etc. Se 

a organização for uma Instituição de Ensino, por exemplo, onde existem professores 
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contratados em regime de mensalista e horista, os primeiros geralmente têm 

horários previstos em sua carga horária destinados à pesquisa, orientação, etc, o 

que não existe para os horistas. Logo, não se pode esperar o mesmo desempenho 

de ambos. 

Quanto às limitações da metodologia, os objetivos, indicadores e modelos de 

desempenho devem ser bem estipulados e com a participação dos envolvidos no 

processo e não só da alta direção. No entanto, o que geralmente ocorre é uma 

imposição vinda de cima para baixo. Mas, para que o processo seja eficiente, deve 

haver uma relação justa entre trabalhador e empregador em que todos os lados 

obtenham ganhos.  

Outro fator que limita os resultados do processo é que a remuneração variável 

está sendo utilizada em algumas empresas como forma de se obter vantagens 

fiscais. Segundo Tuma (1999), não existirá aumento do desempenho e nem o 

comprometimento do trabalhador em relação aos objetivos da organização se a 

remuneração variável for utilizada como forma de substituir a parte fixa da 

remuneração pela redução nominal do salário-base. 

Há ainda a dificuldade de construção dos objetivos, mesmo quando existe a 

participação das equipes de trabalho, pois envolve vários critérios subjetivos de 

complexa mensuração. Paralelamente, a inexistência em algumas organizações de 

um Planejamento Estratégico dificulta ainda mais a definição das suas metas.  

 

3.5 A Técnica de Análise S.W.O.T. 

 

A técnica de análise S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), desenvolvida por Kenneth Andrews e Roland Christensen em uma 

pesquisa do Stanford Research Institute, tem como objetivo avaliar a competitividade 

de uma empresa, analisando seus pontos fortes e fracos, as ameaças do ambiente 

onde está inserida e as oportunidades que este oferece. 
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Neste contexto, a relação existente entre o ambiente e as oportunidades não 

pode ser compreendida sem que se leve em consideração as perspectivas futuras. 

Dadas estas condições Castro (2005) ressalta que, o futuro é o resultado de 

tendências históricas e eventos hipotéticos. A habilidade de uma organização de 

antecipação e visão de futuro, relacionada ao ambiente em que está inserida, 

determinará o desempenho de uma organização se alinhada a capacidade de 

tomada de decisão. 

Seguindo essa lógica, o Planejamento Estratégico é um instrumento que 

possibilita a uma Instituição visualizar e responder da melhor forma às alterações 

que estão acontecendo ou que venham a ocorrer em seu ambiente externo. 

Podendo utilizar as dificuldades como oportunidades de negócio, dando à 

organização subsídios para que esta conquiste vantagens competitivas e mantenha 

ou aumente sua sustentabilidade e relevância. 

Nesse sentido, a empresa será considerada competitiva se tiver seus 

objetivos estratégicos ligados aos seus pontos fortes e alinhados às oportunidades 

do mercado em que está inserida.  

Ainda conforme Castro (2005), a S.W.O.T. é um instrumento de fácil 

utilização, mas de alta importância já que utilizando os pontos fortes, fraquezas, 

ameaças e oportunidades, pode-se criar estratégias tanto para aproveitar as 

oportunidades quanto para minimizar os efeitos das ameaças. 

Na visão de Wright (2000) os pontos fortes e fracos de uma organização são 

seus recursos humanos, organizacionais e físicos, e estes devem estar alinhados no 

intuito de oferecer à empresa vantagem competitiva sustentada (suas estratégias 

que não podem, em sua totalidade, ser clonadas pela concorrência). 

POSITIVO VANTAGENS OPORTUNIDADES

NEGATIVO VULNERABILIDADE AMEAÇAS 

Quadro 2 - Matriz S.W.O.T. 

Fonte: Adaptado de Wrigth (2000) 
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Após serem definidos os critérios que serão colocados na matriz S.W.O.T., 

são identificadas as estratégias que podem ser utilizadas como oportunidade de 

crescimento, através da avaliação quantitativa da matriz utilizando-se os parâmetros 

magnitude e importância.  

 

3.6 Revisão da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão - MCDA-C 

 

Abaixo será feita uma breve explanação sobre a metodologia MCDA-C. 

Entretanto, esta seção não tem como objetivo exaurir todas as questões sobre o 

tema, sendo recomendado a leitura das referências citadas no trabalho aos 

interessados em aprofundar-se em MCDA-C. 

 

3.6.1 Apoio à Decisão 

 

A tomada de decisão ocorre em todas as ações de uma pessoa, como 

evidencia Bana e Costa (1995) quando cita que, “a tomada de decisão é parte 

integrante na nossa vida cotidiana”. Estas decisões variam desde as mais simples 

como escolher o que comer até as mais complexas como que profissão seguir. E 

são importantes à medida que o conjunto de suas escolhas irá definir a função da 

pessoa na sociedade.  

Entretanto, estas escolhas não são óbvias e nem fáceis de serem feitas, são 

complexas, conforme evidencia Ensslin; Montibeller Neto; Noronha (2001) ao afirmar 

que “tomamos decisões importantes e difíceis o tempo todo”. Além disso, essas 

decisões envolvem várias questões, conforme evidencia Bana e Costa (1995) 

quando solicitam ao leitor que, pergunte a si próprio qual foi a última vez em que 

uma decisão foi tomada por este com base em um único critério. 

Ainda a este respeito, o autor diz que: 

a tomada de decisão pode ser de forma simples definida como um esforço 
para resolver o dilema de objetivos conflituosos, cuja presença impede a 
existência de uma solução ótima e nos conduz para a procura da solução 
de melhor compromisso. Daí a grande importância dos métodos multicritério 
como instrumentos de apoio à tomada de decisões (1995, p. 119). 
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Por exemplo, se for dado como prêmio a um grupo de pessoas a 

possibilidade de gastar certa quantia em dinheiro em uma viagem as respostas não 

serão iguais, pois existem diversos fatores que influenciam na decisão. Da mesma 

forma, se fosse feita uma pergunta para uma mesma pessoa em épocas diferentes a 

resposta também mudaria, pois “o presente não é uma simples repetição do 

passado” (SCHÖN, 1971). 

Vale salientar que, o apoio à decisão não irá dar ao decisor a resposta do que 

deve ser feito, e sim um melhor entendimento do contexto, pois tanto o apoio à 

decisão como a tomada de decisão fazem parte do processo decisório. 

O apoio à decisão tem a interferência do facilitador, ajuda ao decisor a ter um 

melhor entendimento do problema, enquanto a tomada de decisão é feita apenas 

pelo decisor, baseada nos seus juízos de valores, como assevera Zeleny (1982); 

Bana e Costa (1995), “escolher e preferir são tarefas que o decisor tem de exercer 

por si próprio – ninguém pode realizá-las por ele, ninguém pode tomar o seu lugar. 

Mesmo quando, em desespero, ele se abandona ao destino e decide não decidir”. 

Os métodos tradicionais utilizados na resolução de problemas de decisão 

propostos pela Pesquisa Operacional (P.O.) não levam em consideração as 

subjetividades de um contexto e propõem uma solução “ótima” para os problemas, 

sem considerar a variação do tempo e do espaço, enquanto os métodos 

multicritérios consideram múltiplos aspectos e, portanto, avaliam as ações segundo 

um conjunto de critérios (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001).  

Assim sendo, Ensslin; Dutra; Ensslin, S. R. (2000) identificam as vantagens 

na utilização da metodologia multicritério, partindo da definição do desenvolvimento 

do contexto em que se deseja aperfeiçoar o desempenho. Tal fato corrobora para o 

amplo entendimento da situação e, principalmente, dos objetivos envolvidos, 

definindo a forma de sua mensuração e gerando um domínio da situação que 

permite: 

 

1. Identificar oportunidades; 

2. Guiar o pensamento estratégico; 

3. Obter vantagens das decisões interconectadas; 

4. Orientar o processo de busca de informações; 

5. Facilitar o processo de negociação com outros atores; 
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6. Melhorar o processo de justificar as decisões e comunicar; 

7. Avaliar numericamente o desempenho de alternativas; 

8. Descobrir objetivos ocultos; 

9. Criar novas alternativas. 

10. Recursos didáticos atualizados. 

 

De Acordo com Ensslin (2001), atualmente as dimensões competitivas que 

avaliam o sucesso de uma organização são a velocidade, a flexibilidade e a sinergia 

com o ambiente externo e interno. O método utilizado para se avaliar um contexto 

deve utilizar estes critérios alinhando-os aos juízos de valores dos decisores. 

Neste sentido, a Metodologia MCDA-C é uma ferramenta de apoio à decisão 

na qual não se considera que o problema já existe previamente, pronto para ser 

modelado, visando a encontrar a solução ótima. Ao invés disto, utiliza procedimentos 

que permitam garantir respaldo científico, sendo fundamentados em um paradigma 

que define quais serão as regras de trabalho, ajudando o decisor a dissipar suas 

dúvidas quanto ao seu sistema de valor e a construir novas alternativas 

intermediadas pelo aumento do conhecimento do contexto do problema (ENSSLIN; 

MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). 

Ensslin, L.; Dutra; Ensslin S.R (2000), em suas observações, identifica as 

fases do processo de apoio à decisão utilizando-se de uma metodologia multicritério 

como sendo: fase de estruturação, fase de avaliação e fase de elaboração de 

recomendações, conforme Figura 4, considerando as seguintes etapas no processo 

decisório: 

• Identificação do Contexto Decisório; 

• Estruturação do Problema dos Decisores; 

• Estruturação do Modelo Multicritério; 

• Avaliação das Ações Potenciais. 
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Figura 4 - Fases do Processo de Apoio à Decisão Utilizando-se de uma Metodologia 
Multicritério 

Fonte: Ensslin, L.; Dutra; Ensslin S.R. (2000) 

 

 

Sendo conveniente ressaltar que, (i) este é um fluxo recursivo, pois é possível 

retornar para um ponto anterior qualquer do fluxograma, sempre que necessário. E 

frequentemente isso é preciso, tornando o processo cíclico e não linear, já que com 

o aumento do conhecimento do problema torna-se natural que sejam vislumbradas 

novas possibilidades e necessidades dos envolvidos; (ii) a geração de ações 

potenciais não ocorre apenas na última fase do processo, podendo ocorrer em 

qualquer outra fase como demonstrado na Figura 5. 

 

3.6.2 Identificação do Contexto Decisório 

 

Para se entender um contexto é necessário antes analisar e entender a 

situação problemática, estudar o subsistema de atores e o subsistema de ações.  
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A Figura 5 mostra como as interações entre estes dois subsistemas 

constroem aos poucos uma “nuvem” epistemológica de elementos primários, 

contendo os objetivos dos envolvidos e as características das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para identificar o contexto decisório Ensslin, L.; Dutra; Ensslin S.R. (2000) 

toma como base as seguintes etapas: 

 

• Identificar os atores entre os envolvidos na tomada de decisão; 

• Identificar o tipo de ação a ser avaliada pelo decisor; 

• Definir a problemática. 

 

Primeiramente são definidos os atores. Um indivíduo ou um grupo de 

indivíduos é ator de um processo decisório se ele influencia direta ou indiretamente 

na decisão através de seu sistema de valores. Cada ator tem um sistema de valores 

que defende e que o representa. Os valores dos atores condicionam a formação dos 

seus objetivos, interesses e aspirações (ROY, 1996). 

Sendo o decisor quem possui o poder de decisão, o interveniente é apontado 

pelo decisor como o ator capaz de representá-lo e o facilitador tem a função de 

Figura  5 - Estruturação  

fonte: Bana; Costa (1995) 
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facilitar e apoiar o processo de decisão através de modelos construídos (ENSSLIN; 

MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). 

Diante do exposto aplicam-se entrevistas subjetivas para identificar quais as 

insatisfações que geraram o problema, quem é o dono do problema, se este 

problema é realmente importante e se é factível. Enfim, são identificadas as ações 

que se referem aos objetos, decisões, alternativas, etc., que serão estudados 

durante o processo decisório (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001 

apud VINCKE, 1992). 

Após a definição dos atores e das áreas de preocupação a problemática de 

referência é constatada, evidenciando-se os aspectos que explicam a importância de 

cada área de preocupação para o contexto.  

 

3.6.3 Estruturação do Problema dos Decisores  

 

Todo problema deve ser estruturado e organizado no intuito de desenvolver 

conhecimento sobre ele. Diante disto, sua estruturação “consiste em reconhecer; a 

importância do ambiente (as fronteiras do problema); os decisores, seus valores 

(objetivos), suas preferências; e a partir daí ir procurar alternativas que melhor 

atendam a esta situação” (Ensslin, 2001). 

Na fase de estruturação é identificado o que o decisor deseja e, os aspectos 

julgados relevantes pelo decisor são representados graficamente, gerando 

conhecimento sobre o problema.  

Uma forma de representar graficamente o problema do decisor, em um 

determinado momento, é o Mapa de Relações Meio-fim. Este é construído 

primeiramente com a definição de um rótulo dentro do qual o problema é descrito, 

focando as principais preocupações do decisor. Conforme Ensslin; Montibeller Neto; 

Noronha (2001), o rótulo descreve o objetivo geral do estudo, sendo o facilitador o 

responsável por oferecer suporte a sua conclusão.  

Em seguida, são realizadas entrevistas com o decisor para a definição dos 

elementos primários de avaliação (EPAs), que são constituídos de objetivos, metas, 

valores dos decisores, ações, opções e alternativas (BANA e COSTA, 1992). As 

entrevistas são orientadas para os aspectos desejáveis, ações, dificuldades, 
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conseqüências, metas e objetivos estratégicos (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; 

NORONHA, 2001). 

A próxima etapa é transformar cada EPA em conceitos orientados à ação que 

virão acompanhados por seu oposto psicológico, evidenciando ainda mais os 

valores do decisor. 

Os conceitos deverão ser legitimados pelo decisor e a partir deles devem ser 

criados questionamentos sobre quais os meios necessários para atingi-los ou quais 

os fins aos quais eles se destinam.  

A seguir, é construída a estrutura hierárquica de valor, onde os clusters são 

seqüências de conceitos que tratam temas similares. E cada ramo contém um 

conceito essencial, capaz de exprimir por si só a preocupação que o ramo 

representa. E estes conceitos são chamados de Pontos de Vista Fundamentais ou 

PVF. 

É criado agora o Mapa de Relações Meio-fim, contendo um rótulo que 

descreve o problema e a estrutura do mapa que é formada por conceitos meios e 

conceitos fins, relacionados por ligações de influência (ENSSLIN;l MONTIBELLER 

NETO; NORONHA, 2001).  

 

3.6.4 Estruturação do Modelo Multicritério 

 

Para avaliar as ações potenciais é necessário construir um critério que 

permita mensurar o desempenho de cada ação avaliada em cada ponto de vista, 

sendo necessário um descritor e uma função de valor associada a este que 

quantifica a preferência dos decisores. As funções de valor permitem descrever as 

performances das ações em números. (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; 

NORONHA, 2001). 

Para cada PVF é definido um descritor. Este procedimento consiste em um 

critério composto por níveis de impacto capazes de descrever todas as 

performances possíveis de cada ação (BANA e COSTA, 1992). Com efeito, é 

construída uma escala ordinal hierarquizando as alternativas e permitindo verificar o 

desempenho de cada uma.  

Já a função de valor, explicitará as diferenças de atratividade entre os níveis 

do descritor. Segundo KEENEY; RAIFFA (1993), ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; 
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NORONHA (2001), uma função de valor pode ser vista pelos decisores para auxiliar 

a articulação de suas preferências. As funções de valor para os descritores podem 

ser encontradas utilizando o software MACBETH (Measuring Attactiveness by a 

Categorical Based Evaluation Technique., criado por Bana e Costa e Vansnick 

(1995). 

Há ainda as taxas de substituição que demonstram qual a perda de 

desempenho que uma ação deve sofrer em um critério, de acordo com o julgamento 

do decisor, para compensar o ganho de desempenho em outro (ENSSLIN; 

MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). Assim, é definido o peso e a importância 

de cada PVF no modelo geral. 

 

3.6.5 Avaliação das Ações Potenciais 

 

Na fase de avaliação são definidos os quantitativos que alimentarão o 

modelo, sendo possível mensurar o desempenho das ações potenciais. Em seguida, 

é construída a função de valor para cada descritor, podendo-se utilizar o software 

MACBETH para avaliar a performance das ações potenciais e testar alternativas de 

melhorias (Bana e Costa & Vansnick 1995).  

Dando continuidade, o software HIVIEW é utilizado para realizar uma análise 

de sensibilidade que possa comprovar a robustez do modelo, verificando se quando 

ocorrem pequenas variações nos parâmetros isto acarretará uma grande alteração 

na avaliação das ações potenciais. Como conseqüência, pode-se realizar uma 

comparação do desempenho atual com o desejável e com o da concorrência. 

 

3.7 Síntese Comparativa entre as Metodologias de Avaliação de 
Desempenho 

 

Na avaliação 360 graus a subjetividade dificulta a mensuração e análise dos 

resultados, e a necessidade de pessoas especializadas para realizar esta 

mensuração também dificulta o processo, pois se baseia efetivamente em 
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informações qualitativas, diferente da MCDA-C, onde estas são transformadas em 

quantitativas.  

É importante frisar ainda que, existe a necessidade de se utilizar a avaliação 

360 graus juntamente com outros mecanismos vinculados a indicadores de 

resultados organizacionais, como por exemplo análise de indicadores de satisfação 

de clientes. 

No método MCDA-C, as percepções subjetivas são, através do modelo, 

transformadas em quantitativas para que seja realizada a avaliação. A subjetividade 

aparece apenas na construção do modelo e a necessidade de profissionais 

especializados também só aparece na montagem do modelo, tornando-se 

relativamente fácil de utilizar, enquanto na avaliação 360 graus é necessário amplo 

entendimento do processo em todas as etapas, e a subjetividade aparece também 

no momento da análise dos resultados, pois se fundamenta nas percepções dos 

participantes, tornando-se uma limitação ao modelo (Reis, 2000). 

Quando se evidencia a avaliação quantitativa na técnica S.W.O.T., constata-

se a dificuldade em se verificar a mensuração dos dados coletados, enquanto na 

metodologia MCDA-C o trabalho com aspectos subjetivos é facilitado, em virtude de 

ela ser construtivista, pois em seu processo de construção do modelo os critérios 

subjetivos são transformados em objetivos e de fácil mensuração. 

De acordo com o exposto neste capítulo, identifica-se a metodologia MCDA-C 

como sendo a mais apropriada neste contexto decisional, pois apesar de utilizar 

critérios subjetivos não os utiliza como juízo crítico para avaliar o desempenho. 

Antes os transforma em critério objetivo, podendo ser mensurado sem dubiedade. 

Também não existe a necessidade de que todos os envolvidos entendam a 

metodologia, já que isto torna o processo cansativo e de difícil continuidade, 

diminuindo a sua credibilidade. O que a metodologia propõe é que haja um 

envolvimento com o processo no sentido das pessoas estarem dispostas a realizar 

as ações propostas. Não se pode esquecer que a metodologia demanda um esforço 

significativo na construção do modelo, porém isto só precisa ser feito uma única vez 

e o processo de avaliação propriamente dito necessita de esforços minimizados e é 

considerado de fácil utilização. 
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Nestas circunstâncias, Ensslin, L; Dutra; Ensslin S. R. (2000) constata que, 

por ter uma base construtivista, a metodologia MCDA-C promove o aumento de 

conhecimento dos envolvidos sobre o contexto que se pretende melhorar, sendo 

capaz de utilizar os juízos de valores destes atores. Mediante esta colocação, 

observa-se que esta metodologia é bastante competitiva pela possibilidade de 

incorporar as mudanças do ambiente externo e pela flexibilidade nas fases de 

construção do modelo, podendo voltar para qualquer fase anterior e incluir novas 

necessidades “aprendidas” no decorrer do processo decisório. 
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Dimensões 
/Metodologia 

Grau de 
Personalização 

Grau de 
Ambigüidade 

Grau de 
Priorização 

Grau de 
Flexibilidade 

Grau de Geração de 
Conhecimento 

Grau de Geração de 
Aperfeiçoamento  

Avaliação 360o Considera as 

especificidades, 

apenas da metodologia 

Não apresenta Não prioriza 

nenhuma área 

específica 

 Gera conhecimento 

para o facilitador 

 

Balanced Scoredcard 

(BSC) 

Considera as 

especificidades, 

apenas da metodologia 

Não apresenta Prioriza uma 

área específica 

Permite atender 

somente o 

contexto macro 

Gera conhecimento 

para o facilitador 

Não identifica os 

aperfeiçoamentos 

necessários de forma 

estruturada 

Remuneração Variável Considera as 

especificidades, 

apenas da metodologia 

Não apresenta Não prioriza 

nenhuma área 

específica 

 Gera conhecimento 

para o facilitador 

 

Matriz S.W.O.T. Considera as 

especificidades, 

apenas da metodologia 

Não apresenta Não prioriza 

nenhuma área 

específica 

 Gera conhecimento 

para o facilitador 

 

Metodologia Multicritério 

de Apoio à Decisão  

Considera as 

especificidades da 

metodologia e da 

organização 

Não apresenta Não prioriza 

nenhuma área 

específica 

Permite atender 

o contexto macro 

e micro 

Gera conhecimento 

para o facilitador e 

principalmente para o 

decisor. 

Identifica 

aperfeiçoamentos 

necessários de forma 

estruturada. 

Tabela 1: Síntese crítica das metodologias de avaliação de desempenho 

Fonte: Adaptada de Dutra (2000) 
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4 CONSTRUÇÃO DO MODELO MULTICRITÉRIO (ESTUDO DE 
CASO) 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se o desenvolvimento do modelo identificando e 

avaliando os critérios de competitividade dos docentes, baseando-se na metodologia 

Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista. 

 

4.1 Contexto Decisório 

 

O desenvolvimento da pesquisa partiu da necessidade apresentada pelo 

Diretor de uma Instituição de Ensino Superior em relação ao desejo de aumentar a 

satisfação de alunos e professores. A aplicação de uma avaliação do desempenho 

dos docentes foi decidida como o ponto de partida para aprimorar o diagnóstico da 

situação atual da Instituição analisada. 

Neste tipo de avaliação de desempenho, desejou-se a implementação de um 

instrumento que viabilizasse o fornecimento de subsídios à Instituição para um 

processo de gestão que permitisse estabelecer um retorno aos docentes, 

possibilitando identificar oportunidades de melhoria e criar um diferencial 

competitivo. 

Sendo assim, foram identificados os atores envolvidos no processo decisório 

conforme o quadro 3: 

 

Função Atores 

Decisor Diretor Geral da Instituição 

Interveniente

Diretor Acadêmico da Instituição 

Coordenadores da Instituição 

Professores da Instituição 

Alunos da Instituição 

Stakeholders 

Facilitadora Mirza Tamara da Silva Santos 

Agidos Sociedade 
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4.2 Estruturação 

 

Nesta fase, o contexto decisional da organização foi identificado e organizado 

e teve como objetivo aumentar o conhecimento sobre o que se desejava avaliar.  

 

4.2.1 A Instituição em Estudo 

 

A Instituição de Ensino Superior deste estudo de caso está localizada em 

Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Situado no nordeste do país, o estado possui 

21.910,348 km2 de área da unidade territorial e uma população estimada de 

1.967.791 habitantes, segundo dados do IBGE.  

O estado foi capa da revista “Forbes Brasil”, edição nacional da Forbes 

Americana, segundo a revista o estado está sendo reconhecido por importantes 

órgãos ligados à ONU como sendo um caso de sucesso por ter obtido resultados 

relevantes no esforço para elevar seu IDH. A revista afirma ainda que “Ao melhorar 

os níveis de vida da população - seu Índice de Desenvolvimento Humano é o mais 

alto do Nordeste - ao mesmo tempo em que reduz seu endividamento, Sergipe 

torna-se mais atraente para os investimentos".  

Neste contexto, a IES em estudo é uma das organizações que reconhece o 

potencial econômico do estado realizando investimentos na área de educação. A 

IES foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em 06 de fevereiro de 2002 

e em 27 de Setembro de 2006 teve seu curso de Administração reconhecido pelo 

(MEC) com o conceito máximo CMB. Atualmente oferece vagas para cursos de 

graduação em Administração, Direito e Turismo com um total de 1660 alunos. A IES 

possui pós-graduação em Turismo e cultura popular, psicanálise clinica, mediação e 

arbitragem nacional e internacional, Metodologia e didática do ensino superior, 

Direito penal e processual penal, Teoria e técnica psicanalítica, Gestão estratégica 

de Recursos Humanos. 

Seu corpo docente é formado por 80 professores, 4 doutores, 35 mestres e 34 

especialistas e 7 graduados. Quanto à estrutura física, possui quatro laboratórios de 

informática equipados com computadores e impressoras modernos, duas bibliotecas 

informatizadas com livre acesso à Internet, sala de leitura individual e salas de 
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estudo. Todas as suas dependências são climatizadas e possuem iluminação 

adequada às atividades de ensino e administrativas, estando equipadas com 

mobiliário moderno.  

Existe ainda uma forte preocupação com o âmbito social, explicitada por 

várias ações como: iniciativas filantrópicas, concessão de bolsas, realização de 

várias atividades de extensão para seus alunos e para a comunidade, plano de 

capacitação docente para os professores, entre outros. 

 

4.2.2 Rótulo 

 

Avaliar o Desempenho do Corpo Docente de uma Instituição de Ensino 

Superior. 

 

4.2.3 Elementos Primários de Avaliação (EPAs) 

 

As duas primeiras reuniões entre o facilitador e o decisor foram essenciais 

para a identificação do problema, elaboração e legitimação das preocupações e dos 

EPAS encontrados. A seguir são listados os 10 primeiros e os 59 restantes poderão 

ser encontrados no Apêndice A: 

1. Clareza e coerência nos critérios de Avaliação; 

2. Conteúdo programático relacionado com a proposta do curso; 

3. Conteúdo programático definido no 1º dia de aula; 

4. Domínio do conteúdo programático; 

5. Clareza na transmissão do conteúdo; 

6. Bibliografia atualizada; 

7. Faz cursos (especialização, mestrado, etc.); 

8. Interdisciplinaridade; 

9. Recursos tecnológicos atualizados; 

10. Recursos didáticos atualizados. 
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4.2.4 Conceitos 

 

Na terceira reunião, entre o decisor e o facilitador, foi feita a legitimação dos 

conceitos criados a partir dos EPAs e de seus opostos psicológicos. A seguir são 

listados os 10 primeiros e os 59 restantes poderão ser encontrados no Apêndice B: 

1. Assegurar a clareza nos critérios de avaliação do ensino e 

aprendizagem... utilizar dois ou mais processos de avaliação de 

aprendizagem;  

2. Garantir a atualização do conteúdo programático...utilizar conteúdo 

programático de períodos passados; 

3. Desenvolver instrumentos para garantir a apresentação do conteúdo 

programático no 1º dia de aula...não apresentar; 

4. Promover ações para o desenvolvimento do conhecimento do conteúdo 

das disciplinas... não atualizar-se; 

5. Exigir a clareza na transmissão do conteúdo...receber reclamações 

sobre a maneira do professor se expressar; 

6. Garantir a atualização da bibliografia... utilizar referências publicadas a 

mais de 5 anos; 

7. Assegurar a participação em atividades acadêmico-científicas que 

permitam o desenvolvimento do processo de educação continuada 

(especialização, mestrado, etc.)...não participar nos últimos 3 anos;  

8. Promover a interdisciplinaridade...se preocupar apenas com as 

disciplinas lecionadas; 

9. Aumentar a utilização de recursos tecnológicos...utilizar apenas quadro e 

pincel; 

10. Aumentar a utilização de novos recursos didáticos...restringir-se aos 

tradicionais. 

 

4.2.5 Estrutura Hierárquica de valores 

 

Dando continuidade ao processo de apoio à decisão é criada a estrutura 

hierárquica de valores, definindo-se os candidatos a Pontos de Vista Fundamentais 
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(PVFs). A Figura 6 exibe a estrutura de árvore com os candidatos a PVFs, 

ressaltando-se que o Perfil Pessoal, o Perfil Profissional e o Comprometimento 

representam áreas de preocupação e não PVFs. 

 

 

 

4.2.6 Clusters e Mapas de Relações Meios-Fins 

 

A partir dos conceitos foram construídas hierarquias de relações com todos os 

aspectos relevantes para o decisor, já para a criação do mapa foram utilizadas as 

questões: “como posso obter o conceito fim?” e “por que o conceito meio é 

importante?”, surgindo neste instante alguns novos conceitos, que foram legitimados 

pelo decisor na quarta reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

 

Figura  6 - Pontos de Vista Fundamentais 

Fonte: o autor 

Figura 7 - Cluster “Aperfeiçoar Experiência Relacionada ao Curso” 

Fonte: o autor 
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A Figura 7 representa um trecho do mapa de Meio-fim com o cluster 

Aperfeiçoar Experiência Relacionada ao Curso. O mapa completo será encontrado 

no Apêndice D. 

 

4.2.7 Processo de Transição 

 

O processo de transição do mapa de relações Meios-fins para a estrutura 

arborescente foi finalizado quando foram identificados os clusters no mapa com os 

ramos que contêm conceitos essenciais PVFs. 

 

4.2.8 Descritores 

 

Após a identificação dos PVFs, foi construído um descritor para cada um, 

sendo que o PVF que não permitiu a construção direta do descritor, por causa da 

sua complexidade, foi decomposto em Pontos de Vista Elementares (PVEs) e, 

quando necessário, foram subdivididos em subPVEs até que pudessem ser medidos 

sem ambigüidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  8 -  PVE Experiência Relacionada ao Curso 

Fonte: o autor 

COMPETITIVO

COMPROMETEDOR

EXCELÊNCIA

COMPETITIVO

COMPROMETEDOR

EXCELÊNCIA

Experiência

Docente Não Docente

Atividades em 
Empresas

Atividades 
administrativas

na Instituição

No de anos de 
atividades 
comprovadas, não 
docente fora da 
universidade

Quantidade de 
disciplinas 
diferentes 
ministradas, no 
último ano

Tempo na 
instituição

No de cargos ocupados 
(coordenador, sub-
coordenador, gerente de 
empresa júnior, etc) pelo 
docente

No de disciplinas 
ministradas na  
pós-graduação, 
último ano

No de horas 
semanais em sala 
de aula, no último 
ano

0 disciplinas

+ de 3 disciplinas

1 disciplina

2 disciplinas

3 disciplinas

2 disciplinas

1 disciplina

8 horas

10 horas

12 horas

0

1 ano

3 anos

5 anos

< 1 ano

10  anos  ou +

0

5

Tempo na 
Instituição

Carga 
Horária 
Aulas

Pós-
Graduação

Diversidade de 
Disciplinas

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Formação Experiência

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Formação Experiência

0 cargo

1 cargo

Num de 
atividades 
comunitárias 
comprovadas 
(formais), nos 
últimos 2 anos

Atividades 
Comunitárias

1

2

0 disciplina
4 horas

B

N

Num de cursos, 
palestras feitas 
pelo docente, 
nos últimos 2 
anos

Cursos

1

2

0

16 horas

0
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A Figura 8 exibe a representação final dos descritores do PVE Experiência, 

com os respectivos níveis de impacto Bom e Neutro. 

A árvore completa contendo os Pontos de Vista foi obtida após a construção 

de todos os descritores, conforme Figura 9. 

 

 

4.3 Fase de Avaliação 

 

A fase de avaliação pretende, através das taxas de compensação, 

transformar os valores ordinais dos critérios encontrados na fase de estruturação em 

cardinais e integrados. 

 

4.3.1 Funções de Valor 

 

As funções de valor avaliam as ações segundo um determinado ponto de 

vista. Em função disto, elas são utilizadas para ordenar a intensidade de preferência 

(diferença de atratividade) entre ações potenciais e quantificar a preferência dos 

decisores quando não há incerteza sobre a performance das ações (ENSSLIN; 

MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). 

 
 

Figura  9 - Árvore de PVFs  
Fonte: o autor 
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Neste trabalho, foi utilizado um dos métodos do julgamento semântico no qual 

a função de valor é obtida através de comparações par a par da diferença de 

atratividade entre ações potenciais. Este método é o MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique), que foi implementado 

em um software que permite determinar as funções de valor e objetiva simplificar a 

construção de funções de valor e a determinação de taxas de substituição através 

do uso de julgamentos semânticos (Petri, 2005, Bana e Costa; Vansnick, 1995). 

O decisor foi questionado quanto à diferença de atratividade entre um nível de 

impacto para o outro imediatamente inferior. Por Exemplo, no descritor Pós-

Graduação foi perguntado como ele classificava a perda de atratividade em passar 

do nível onde eram lecionadas 2 disciplinas para o nível onde era lecionada 1 

disciplina e o decisor identificou uma perda fraca que foi colocada no MACBETH. O 

processo foi repetido até que a matriz fosse completada, conforme a Figura 10. 

O software não encontrou inconsistência quanto à variação na escala. Assim, 

foram identificados os níveis Bom (2 disciplinas) e Neutro (0 disciplinas), atribuindo-

se no software os valores 100 e 0, respectivamente e a nova matriz foi exibida. 

 
A Figura 11 exibe a representação gráfica da função de valor calculada. As 

demais funções foram calculadas seguindo o mesmo procedimento e encontram-se 

no Apêndice F. 

Abaixo a transformação linear executada manualmente para a função de valor 

da Figura 11. 

 

v (x) = µ (x) a + b 

Nível Bom: v (2 disc) = µ (2 disc) + b  2 = 100 a  + b  (1) 

 

Figura  10 - Matriz de Julgamento Semântico do Software Macbeth 

Fonte: o autor 
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Nível Neutro: v (1 disc) = µ (1 disc) + b  1 = 0 a      + b  (2) 

De (2) temos que b = 1       (3) 

Substituindo-se (3) em (1) tem-se: 

2 = 100 a + 1  100 a = 1  a = 0,01   (4) 

Donde podemos concluir que: 

v(x) = 0,01 µ(x) + 1 
Teste: 

2 = 0,01 x 100 +1 = 2 ok 
1 = 0,01 x 0 + 1= 1   ok 

 

 
Figura  11 - Função de Valor do PVE – Pós-Graduação 

Fonte: o autor 

4.3.2 Determinação das taxas de substituição 

 

As taxas de substituição de um modelo multicritério de avaliação expressam, 

segundo o julgamento dos decisores, a perda de performance que uma ação 

potencial deve sofrer em um critério para compensar o ganho de desempenho em 

outro (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). 

O procedimento utilizado foi o método par a par, que compara par a par ações 

fictícias com performances diferentes em apenas dois critérios e com desempenho 

idêntico nos demais. Uma ação teve nível de impacto Bom no primeiro critério e 
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Neutro no segundo, enquanto que uma segunda ação possuiu nível Neutro no 

primeiro e Bom no segundo critério. Foi feito este procedimento com todos os pares 

de critérios do modelo. 

Estes julgamentos semânticos foram utilizados pelo MACBETH para calcular 

as taxas de substituição que representam estes julgamentos. 

Como exemplo, foi utilizado o PVF Ensino, com seus respectivos PVEs. 

Ações fictícias com performances diferentes em dois critérios (1 e 2) foram 

comparadas duas a duas, buscando o ordenamento preferencialmente dos critérios, 

com auxílio de uma matriz de ordenação (ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; 

NORONHA, 2001). 

O decisor foi questionado sobre qual das ações mostradas na Figura 12 era 

preferível. O decisor optou pela ação A, evidenciando sua preferência pelo critério 2 

em relação ao 1. A matriz de ordenação foi preenchida com 0 no cruzamento da 

linha Avaliação de E/A(Ensino/Aprendizagem) com a coluna Atualização, e 1 no 

cruzamento da linha Atualização com a coluna Nível, exibido na Tabela 2. 

 

 

 Nível Atualização ∑ Ordem

Nível  0 0 2º 

 Atualização 1  1 1º 

Tabela 2: Matriz de Ordenação 

 

Nível de Titulação que o 
docente tem

Número de cursos (seminários, 
palestras, congressos,.. ) que o 
docente participou, nos últimos 2 
anos

N

B

Ação B

Ação A

N

B

1. Nível 2. Atualização

 

Figura  12 - Performance das Ações A e B nos Sub-Critérios do Critério Ensino 

Fonte: o autor 
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Foi utilizado procedimento semelhante ao executado para determinar as 

funções de valor com a metodologia MACBETH. Em uma das entrevistas foi 

solicitado ao decisor que julgasse semanticamente as ações fictícias. Para 

caracterizar a perda de atratividade entre ações foi usada a mesma classificação 

semântica das funções de valor que, depois de registrada no software, levou ao 

cálculo das taxas de substituição apresentadas na matriz da Figura 13. O restante 

das taxas encontram-se no Apêndice F. 

 
 

 

4.3.3 Definição do Perfil de Impacto da Ação Potencial 

 

Após a estruturação do problema, o modelo construído permite avaliar os 

docentes. Conforme o quadro 4, foi criada uma matriz com as informações 

necessárias para a construção do perfil de impacto da Instituição de Ensino Superior 

e seus respectivos valores em cada um destes critérios. Desta forma foi encontrado 

o nível de desempenho atual da organização nos descritores do modelo. 

Figura  13- Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério Ensino 

Fonte: o autor 
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A Figura 14 explicita o desempenho do corpo docente nos pontos de vista 

fundamentais. No eixo horizontal encontram-se os critérios e no eixo vertical os 

valores dos desempenhos, já os níveis Bom e Neutro são representados por 

horizontais nos valores 100 (cem) e 0 (zero) respectivamente. Desta forma o decisor 

pode verificar claramente em quais critérios o desempenho está no nível de 

excelência, competitivo ou comprometedor. 

 

Figura  14 - Desempenho Atual 

Fonte: o autor 

Quadro 4: Indicadores de Impacto da Situação Atual 
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Conforme pode ser verificado na Figura 14, a IES investigada  demonstrou 

desempenho excelente no quesito Experiência; desempenho em nível competitivo 

nos quesitos Formação,Pesquisa, Extensão, Compromisso e Visão Organizacional.  

A fórmula de agregação aditiva (Keeney, 1992) foi utilizada para calcular o 

valor global das ações, agregando o desempenho da organização nos diversos 

critérios em um único, conforme exibida na equação 01: 

 
 

Onde: 

V(a) : valor global da ação a. 

V1 (a), V 2 (a), ..., Vn (a),  valor parcial da ação a nos critérios 1,2,...,n 

W1 (a), w 2 (a), ..., Wn (a),  Taxas de Substituição dos critérios 1,2, ..,n 

n: número de critérios do modelo.\ 

 

Através da fórmula de agregação aditiva foi encontrado o valor Global de 78 

para a IES, conforme quadro 05. E observa-se na Figura 14 que em nenhum PVF a 

IES apresentou desempenho Comprometedor, estando no nível competitivo, o que a 

qualifica como apresentando um desempenho favorável. Entretanto esta situação 

favorável não inviabiliza o estudo e a implementação de ações de melhoria com 

vistas a alavancar o atual status quo.  

 

Critério Taxa Pontuação Global Bom Neutro 
PVF 1 Formação 25% 91 22,75 100 0 
PVF 2 Experiência 7% 116 8,12 100 0 
PVF 3 Ensino 20% 85 17 100 0 
PVF 4 Pesquisa  13% 38 4,94 100 0 
PVF 5 Extensão 10% 53 5,3 100 0 
PVF 6 Compromisso 17% 90 15,3 100 0 
PVF 7 Visão Organizacional 8% 59 4,72 100 0 

 100% 78,13   

Quadro 5: Valor Global da IES 

 
Equação 01: fórmula de agregação aditiva 
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4.3.4 Análise de Sensibilidade 

 

Foi realizada a análise de sensibilidade com o objetivo de legitimar os 

resultados encontrados na aplicação prática do modelo, onde as taxas de 

substituições são mantidas inalteradas, mesmo sendo feitas variações na taxa de 

substituição de um dos Pontos de Vista. Nesta análise, foram consideradas três 

ações (ação A, ação B e ação C), que foram hierarquizadas. No software HIVEW foi 

feita a construção de gráficos com o objetivo de demonstrar o comportamento destas 

ações em função da variação na taxa de substituição.  

Conforme Apêndice H, a linha paralela ao eixo das ordenadas indica a taxa 

de substituição, o eixo das ordenadas representa o objetivo geral do sistema (avaliar 

o desempenho docente) e o eixo das abscissas representa os Pontos de Vista 

Fundamentais. As linhas 1, 2 e 3 representam as possíveis performances das ações.  

E em todo o modelo foi verificado que qualquer taxa de substituição pode 

variar em até 100% sem que haja alteração nas outras taxas. Evidenciando a 

robustez da avaliação global do modelo, já que esta é caracterizada pelo impacto 

que variações nas taxas de substituição dos Pontos de Vista causam na avaliação 

final das ações.  

 

4.3.5 Identificação das Ações de Aperfeiçoamento 

 

Ao analisar os resultados encontrados na construção do perfil de impacto dos 

critérios competitivos do corpo docente foi possível identificar algumas ações 

potenciais para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores. Por exemplo: o 

PVE Indexado, preocupação vinculada ao PVE Nacional que por sua vez está ligado 

ao PVE Artigos e ao PVE Publicação e ao PVF Pesquisa.  

É primordial salientar que, esta escolha não foi aleatória, mas deve-se a 

alguns motivos: (i) durante a construção do modelo, a Publicação foi bastante citada 

pelo decisor existindo uma inquietação para que se aumente o número de 

Publicações indexadas; (ii) a Faculdade em estudo deseja tornar-se Centro 

Universitário, sendo importante para aumentar a sua pontuação na avaliação do 
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Mec; (iii) existe o desejo da criação de um curso “strictu sensu” na Instituição, sendo 

necessários professores pesquisadores. Desta forma, a explicitação do 

procedimento para geração de ações para este PVE, segundo Ensslin, S.R. (2002), 

seria importante para demonstrar o potencial da metodologia proposta e um 

procedimento parecido poderá ser feito para a geração de ações de 

aperfeiçoamento nos outros Pontos de Vista.  

O PVE Indexado representa o anseio para incentivar o corpo docente a 

publicar artigos nacionais indexados. A Figura 15 mostra o descritor que representa 

esta preocupação. 

 

 
O descritor objetiva medir o item indexado com o número de publicações em 

revistas indexadas nos últimos cinco anos.  

A publicação de artigos em revistas nacionais indexadas pelo corpo docente 

da Instituição onde a pesquisa está sendo realizada é, ainda, bastante insipiente, 

estando no nível comprometedor. Um dos fatores é que seu corpo docente é 

composto por professores que trabalham em mais de 2 organizações e possuem 

uma carga-horária bastante elevada, além de ensinarem uma diversidade de 

COMPETITIVO

COMPROMETEDOR

EXCELÊNCIA

COMPETITIVO

COMPROMETEDOR

EXCELÊNCIA

Num de 
Publicações em 
Rev. 
Indexadas, nos
últimos 5 anos

Publicação

Artigos Livros

CapítulosInternacionais Nacionais Regionais Completos

Anais de 
Congressos

ResumosCompletos

Indexada Não 
Indexada NacionalInternacional NacionalInternacional NacionalInternacional NacionalInternacional

Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional

Pesquisa

Publicação Orientação

Ensino Extensão

Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional

Pesquisa

Publicação Orientação

Ensino Extensão

1

2

0  
Figura  15 - Descritor do PVE Indexado  

Fonte: o autor 
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disciplinas, em um mesmo semestre, que necessitam estudos e focos diferentes, 

não existindo assim disponibilidade de tempo e nem de disposição para a realização 

de artigos a serem publicados.  

Outro aspecto importante é a falta de uma melhor infra-estrutura na Instituição 

que propicie à pesquisa dos docentes, tal como: recursos financeiros, estrutura física 

ou computadores com internet disponível. 

Para que a Instituição seja caracterizada como motivadora para seus 

professores realizarem pesquisas, publicações, etc., algumas ações devem ser 

tomadas: 

 

(i) Elaborar processos de sensibilização sobre a importância da 

publicação e as conseqüências negativas sobre a Instituição e o 

professor quando houver a ausência de publicações; 

(ii) Incentivar os professores e alunos com a pesquisa científica na 

forma de concessão de bolsas; 

(iii) Premiação para os alunos e professores que apresentarem os 

melhores trabalhos de conclusão de curso; 

(iv) Incentivo como passagens e diárias para apresentação de artigos; 

(v) Prever no plano de carreira incentivos aos professores que 

estiverem no nível de excelência em publicações; 

(vi) Criar durante o curso gincanas literárias com o objetivo de selecionar 

artigos feitos pelos professores em conjunto com os alunos; 

(vii) Criar no site da Instituição links para as principais revistas científicas, 

e pop-ups sempre que novas inscrições estiverem abertas; 

(viii) Divulgar lista e trabalhos dos professores que mais se envolveram 

em publicações (site, reuniões, quadros de aviso); 

(ix) Ter um quadro de professores onde a maioria tem dedicação 

acadêmica à Instituição; 

(x) Ter uma sala de estudos para professores com computadores de 

última geração e acesso à internet; 

(xi) Desenvolver instrumento para medir o desempenho do docente em 

relação às publicações, dando retorno em tempo hábil; 

(xii) Incentivar alunos e professores a utilizarem recursos próprios; 
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(xiii) Criar parcerias e/ou convênios com organizações públicas e 

privadas para a realização de pesquisas científicas; 

(xiv) Manter os currículos Lattes atualizados; 

(xv) Disponibilizar na carga horária do professor  horários fora da sala de 

aula para que o professor possa pesquisar; 

 

Outra preocupação presente constantemente nos relatos do Diretor da 

faculdade nas entrevistas, foi melhorar o desempenho em relação às Atividades 

Comunitárias, que se refletem em uma visão positiva da sociedade em relação à 

Instituição. 

 

(i) Buscar parcerias com ONGs e empresas privadas e públicas; 

(ii) Criar projetos que envolvam os docentes e alunos que objetivem 

auxiliar a comunidade onde está inserida, como por exemplo, 

informática na melhor idade; 

(iii) Divulgar os objetivos e resultados obtidos com esses projetos no site 

da Instituição, em jornais e televisão. 

 

Para aperfeiçoar o perfil profissional as ações encontradas foram: 

 

(i) Incentivar o corpo docente a fazer cursos de extensão, pós-

graduação, etc., em outras Instituições; 

(ii) Sensibilizar o corpo docente sobre a necessidade de participação 

em atividades acadêmico-científicas, que permitam o 

desenvolvimento do processo de educação continuada, como 

especialização, mestrado, etc.; 

(iii) Incentivar o professor a lecionar disciplinas diferentes nos próximos 

semestres; 

(iv) Prever no plano de cargos e salários incentivo sobre o tempo do 

professor na empresa. 

 

Ter um corpo docente com pouca endogenia pode aumentar o intercâmbio de 

informações, casos de sucesso e experiências. Da mesma forma, possuir um corpo 
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docente preocupado com a busca de novos conhecimentos é importante, pois 

aumenta as possibilidades da geração de pesquisa. Quando o professor leciona 

disciplinas diferentes das que geralmente ministra podendo aumentar a leitura e a 

busca de novos conhecimentos. 

É importante frisar que em um segundo momento deve-se criar estratégias 

distintas para cada professor visando a melhorar sua performance individualmente. 

Sabe-se que, algumas destas ações não são fáceis de adotar e que 

dependem de recursos financeiros nem sempre existentes. Outras são simples e 

podem ser imediatamente aplicadas, como a sensibilização, o que já pode trazer 

resultados significativos, pois muitos destes resultados são conseqüências de ações 

mais simples. Um exemplo ocorrido recentemente, pautado na atualização do 

currículo Lattes, gerou o convite de uma Instituição respeitada em nível nacional a 

uma professora do corpo docente da Instituição em estudo para participar de uma 

comissão. Convém destacar que, a docente não se lembrava de ter enviado 

currículo ou ter feito algum contato. A justificativa apresentada pelo órgão que emitiu 

o convite foi a de que encontraram nela o perfil desejado, mediante busca no banco 

de currículos da plataforma Lattes. 

Com aumento do número de publicações em revistas indexadas, pode-se 

gerar um ciclo virtuoso de produtividade (Ensslin, S. R., 2002). Na Figura 16, 

observa-se que quando um docente faz uma publicação e isto é divulgado na 

Instituição suscita o anseio na realização de outros trabalhos, tanto do que publicou 

quanto de outros. Esta atitude traz também respaldo para a faculdade e pode gerar 

incentivos externos, novas parcerias e aumentar ainda mais o número de 

publicações.  

Os benefícios não surgem apenas para a Instituição, uma vez que para o 

docente podem surgir novas oportunidades dentro da organização, como a 

oportunidade de lecionar novas disciplinas tanto na graduação como na pós-

graduação relacionadas a sua área de pesquisa; possibilidade de conduzir palestras 

e orientações de trabalhos. Desta forma observamos que o mcda cria um ciclo 

virtuoso em todas as áreas relacionadas aos interesses do docente, da instituição e 

consequentemente do aluno. 
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Figura 16 - Ciclo Virtuoso  

Fonte: Adaptado de Ensslin, Sandra R., 2002 

 

Além disto, os efeitos sinergéticos no corpo docente pode ser visto como uma 

potencialidade que poderá ser explorada com vistas a avaliar sua colaboração e 

participação na construção de ações de aperfeiçoamento. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Este capítulo visa a apresentar as conclusões sobre o alcance dos objetivos, 

bem como as recomendações para trabalhos futuros. 

 

5.1. Conclusões 

 

Um dos desafios para avaliar o desempenho de uma organização é a 

definição dos critérios a serem utilizados. Os modelos tradicionais geralmente 

utilizam uma única variável (financeira) e ainda estabelecem um padrão para ser 

aplicado em qualquer organização, considerando-se que o contexto decisório é o 

mesmo, ignorando o espaço e o tempo. 

Neste trabalho, procurou-se identificar um modelo para explicitar o perfil do 

corpo docente considerado adequado para uma Instituição de Ensino Superior 

específica, segundo a percepção e os juízos de valor de seu Diretor, assim como 

listar quais os indicadores de desempenho do corpo docente e como esses 

poderiam ser mensurados. 

A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) foi 

utilizada por se mostrar a mais adequada para o contexto decisional complexo 

encontrado. Já que o construtivismo admite que a resolução de um problema 

envolve um aprendizado constante, incorporando novos elementos e eliminando 

outros no decorrer do processo decisório, o estudo de caso propiciou utilizar o 

modelo em situação real. 

A estruturação do modelo foi feita a partir da identificação das preocupações 

do stakeholder quanto ao perfil do corpo docente. Preocupações estas que foram 

especificadas e orientadas para um número substancial de conceitos, gerando um 

conhecimento satisfatório do problema. Esses conceitos foram então separados em 

03 grandes áreas: Perfil Profissional, Perfil Educacional e Comprometimento. 

Realizada a segmentação, cada uma das áreas foi desdobrada até a 

construção das hierarquias dos conceitos (Mapa Hierárquico). A partir do Mapa 
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iniciou-se a criação da Árvore de Pontos de Vista. Nesta etapa, surgiram novas 

preocupações identificadas pelo decisor, agregando ainda mais conhecimento às 

preocupações iniciais. 

Em seguida, definiu-se 86 descritores, mensurados e integrados, que 

deveriam ser utilizados para avaliar o desempenho do docente. Com a construção 

do gráfico dos critérios organizados e mensurados, pode-se realizar um 

levantamento da situação atual, no que se refere ao desempenho e a identificação 

do perfil do corpo docente. 

Ao final, o modelo foi utilizado para avaliar o desempenho do corpo docente 

segundo os critérios encontrados, identificando-se ações potenciais. 

Pôde-se demonstrar o potencial de geração de conhecimento a respeito do 

problema da Metodologia MCDA-C, pelos comentários do decisor a respeito do 

surgimento de novas preocupações e idéias no decorrer do trabalho. É importante 

destacar a receptividade do decisor em relação ao modelo, visto que foi criada uma 

comissão própria de avaliação na instituição com o propósito de utilizar o modelo 

aqui desenvolvido e os resultados alcançados serão utilizados como premissas no 

planejamento estratégico da IES. 

Neste momento, é de extrema importância lembrar que o modelo foi criado 

para uma Instituição específica, não podendo ser generalizado e nem mesmo 

utilizado na mesma Instituição em aplicações futuras, pois reflete uma visão 

momentânea da realidade. Neste contexto, a avaliação de desempenho é um 

processo contínuo e deve ser realizado periodicamente, sendo necessárias revisões 

no modelo. 

O objetivo geral delimitado para esta pesquisa foi alcançado mediante 

aplicação da metodologia MCDA-C, conforme o capítulo 4, que exibe a construção 

do modelo que avaliou a organização em questão e definiu os descritores, segundo 

a percepção dos valores e preocupações do stakeholder Diretor da Instituição. 

Cumpre ainda registrar que, o objetivo geral presente no capítulo 1 foi o 

desenvolvimento de um modelo que identificasse e utilizasse critérios para avaliar e 

identificar oportunidades de aperfeiçoamento do desempenho do corpo docente. 

Para isso foi realizado um levantamento de informações das necessidades e dos 

sistemas de valores do decisor e dos stakeholders.  
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No tocante aos objetivos específicos, explicitados abaixo, pode-se observar 

as conclusões obtidas:  

 

(i) Identificar os aspectos julgados relevantes pelo decisor sobre o perfil do 

professor. Este objetivo foi alcançado quando foram identificados os EPAs, conforme 

Apêndice A.  

(ii) Construir critérios para avaliação dos docentes. Esta etapa foi concluída 

após a criação dos conceitos, ora apresentados no Apêndice B. 

(iii) Mensurar os critérios identificados. Atingiu-se este objetivo quando houve 

a determinação dos descritores, que se encontram expostos no Apêndice D. 

(iv) Integrar os critérios Mensurados. Etapa concluída e apresentada no 

Apêndice E. 

(v) Construir um gráfico dos critérios organizados e mensurados. Fase 

finalizada, verificar no Apêndice F. 

(vi) Realizar um levantamento da situação atua, no que se refere ao 

desempenho docente. Este objetivo foi alcançado conforme Apêndice G. 

(vii) Identificar o perfil do corpo docente. Etapa concluída e exibida no 

Apêndice G. 

(viii) Utilizar um modelo de avaliação de desempenho do docente. segundo 

tais critérios; Verificar gráfico exposto no capítulo 4, item 4.3.3. 

(ix) Identificar ações potenciais. Estas ações estão listadas no capítulo 4, item 

4.3.5. 

 

5.2. Recomendações 

 

O tema que serviu como base para esta dissertação não está esgotado. 

Durante a execução do presente trabalho foram observadas algumas ações que 

poderiam ser realizadas, mas que não foram desenvolvidas devido à limitação do 

escopo da pesquisa. Sendo assim, seguem algumas recomendações para estudos 

futuros, que podem complementar os resultados aqui alcançados: 

 

 Testar e validar o modelo na Instituição onde foi feito o estudo; 
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 Identificar pontos a serem aperfeiçoados no modelo; 

 Construir um Software para Avaliação de Desempenho de Docentes, 

utilizando as premissas encontradas no modelo; 

 

Deseja-se que esta pesquisa possa, além de exemplo para outras Instituições 

do estado, também propor uma nova abordagem de avaliação de desempenho, 

possibilitando aumentar o conhecimento da metodologia MCDA-C. 

Para finalizar, ressalta-se a relevância da pesquisa para a Instituição onde 

está sendo adotada, ressaltada pelo empenho do Diretor em dispor os recursos 

disponíveis para a realização do estudo e por inserir a autora deste trabalho na 

comissão própria de avaliação (cpa) da IES. 

As implicações deste estudo são observadas pelo aumento no conhecimento 

das necessidades e mediante a implantação de algumas ações propostas pela 

comissão própria de avaliação com o objetivo de melhorar o desempenho da 

organização. 
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APÊNDICE A – Lista de Elementos Primários de Avaliação -EPAs 

(preocupações e aspectos) 

 
1.  Clareza e coerência nos critérios de Avaliação 

2.  Conteúdo programático relacionado com a proposta do curso  

3.  Conteúdo programático definido no 1º dia de aula 

4.  Domínio do conteúdo programático 

5.  Clareza na transmissão do conteúdo 

6.  Bibliografia atualizada 

7.  Faz cursos (especialização, mestrado, etc.) 

8.  Interdisciplinaridade 

9.  Recursos tecnológicos atualizados 

10.  Recursos didáticos atualizados 

11.  Titulação 

12.  Retorno ao aluno 

13.  Orientação nos trabalhos extraclasse 

14.  Incentivo à leitura 

15.  Pesquisas 

16.  Projetos 

17.  Atividades não docentes relacionadas ao curso 

18.  Publicações 

19.  Assiduidade 

20.  Pontualidade 

21.  Cumpre o calendário (provas, atividades, etc.) 

22.  Orientação ao aluno fora da sala de aula 

23.  Conhece as normas da Instituição 

24.  Conhece os projetos da Instituição 

25.  Vislumbra desenvolvimento dentro da Instituição 

26.  Estabelece uma regra de conduta 

27.  Relacionamento justo e equilibrado em favor do discente 

28.  Atitude ética 

29.  Não mantém relacionamento amoroso ou farrista com alunos 

30.  Não se vinga de alunos 

31.  Não utiliza cascas de bananas na avaliação 

32.  Não utiliza critérios distintos para alunos diferentes 

33.  Mantém a sala em ordem 

34.  Estimule a participação do aluno 

35.  Tempo da aula bem utilizado 
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36.  Posição reflexiva 

37.  Os impasses da sala de aula são resolvidos sem que precise da intervenção da 

direção 

38.  Tem visão sistêmica 

39.  Interage com a Instituição e outros docentes 

40.  Não é ortodoxo 

41.  Não assume atitude demasiadamente liberal 

42.  Deseja melhorar seu desempenho 

43.  Discute sua avaliação 

44.  Utiliza os recursos existentes na instituição 

45.  Atitude coerente com seu papel de docente dentro da sala de aula 

46.  Atitude coerente com seu papel de docente fora da sala de aula 

47.  Planeja as aulas 

48.  Métodos e critérios claros 

49.  Disponibilidade 

50.  Somente assumir disciplinas que tenha pleno conhecimento do conteúdo 

programático 

51.  Clareza na elaboração das questões da avaliação 

52.  Coerência no desenvolvimento da aula com o apresentado do conteúdo 

53.  Enxerga o aluno como sujeito e objeto do processo de ensino 

54.  Conversa com seu coordenador sobre o resultado de sua avaliação de desempenho 

55.  Procura melhorar suas deficiências 

56.  Informa à coordenação sinistros ocorridos na aula 

57.  Identifica melhorias nos recursos disponíveis na instituição (sala de aula, laboratórios, 

serviços, etc.) 

58.  Participa de congressos, eventos, palestras, etc. 

59.  Experiência docente 

60.  Experiência não docente relacionada ao curso 

61.  Conhecimento de idiomas 

62.  Referências 

63.  Critérios de avaliação claros 

64.  Alinhamento entre o conteúdo programático e a proposta do curso 

65.  Alinhamento entre o conteúdo programático e o perfil desejado para o egresso 

66.  Conteúdo programático submetido à aprovação  

67.  Domínio de sua área de conhecimento 

68.  Domínio da disciplina 

69.  Sinergia com os objetivos da instituição 

 



 

 

73

Apêndice B - Conceitos 
 

1.  Assegurar a clareza nos critérios de avaliação do ensino e aprendizagem... utilizar dois 

ou mais processos de avaliação de aprendizagem; 

2.  Garantir a atualização do conteúdo programático...utilizar conteúdo programático de 

períodos passados; 

3.  Desenvolver instrumentos para garantir a apresentação do conteúdo programático no 

1º dia de aula...não apresentar; 

4.  Promover ações para o desenvolvimento do conhecimento do conteúdo das 

disciplinas... não atualizar-se; 

5.  Exigir a clareza na transmissão do conteúdo...receber reclamações sobre a maneira 

do professor se expressar; 

6.  Garantir a atualização da bibliografia... utilizar referências publicadas a mais de 5 

anos; 

7.  Assegurar a participação em atividades acadêmico-científicas que permitam o 

desenvolvimento do processo de educação continuada (especialização, mestrado, 

etc.)...não participar nos últimos 3 anos;  

8.  Promover a interdisciplinaridade...se preocupar apenas com as disciplinas lecionadas; 

9.  Aumentar a utilização de recursos tecnológicos...utilizar apenas quadro e pincel; 

10.  Aumentar a utilização de novos recursos didáticos...restringir-se aos tradicionais; 

11.  Conscientizar-se da necessidade do desenvolvimento de sua carreira docente na 

instituição...ser apenas reativo às solicitações da instituição; 

12.  Assegurar o retorno ao aluno...fornecer informações insuficientes 

13.  Garantir a existência de horário fixo disponível para orientação nos trabalhos 

extraclasse...existir dificuldade em encontrá-lo (professor mensalista); 

14.  Estimular e incentivar a leitura...utilizar apenas apostilas; 

15.  Aumentar a participação em Pesquisas científicas...não disponibilizar tempo; 

16.  Desenvolver projetos...apenas participar; 

17.  Assegurar a participação em atividades não docentes relacionadas ao curso...apenas 

lecionar; 

18.  Garantir a publicação de trabalhos e artigos nos canais reconhecidos pelo 

MEC...publicar apenas em revistas não científicas; 

19.  Garantir a assiduidade às aulas...ter faltas; 

20.  Garantir a pontualidade nas aulas...chegar atrasado; 

21.  Cumprir o calendário (provas, atividades, etc.)...alterá-lo após início das aulas; 

22.  Estabelecer horários para orientação de alunos fora da sala de aula...restringir-se ao 

horário da aula (professor mensalista); 

23.  Garantir o conhecimento das normas da Instituição...conhecer superficialmente; 

24.  Forçar o conhecimento dos projetos da Instituição... conhecer apenas alguns; 
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25.  Vislumbrar crescimento dentro da instituição...não participar ativamente; 

26.  Assegurar uma regra de conduta...apresentar conduta dúbia; 

27.  Assegurar um relacionamento justo e equilibrado em relação ao discente...não ser 

percebido como tal; 

28.  Promover o reconhecimento por suas atitudes éticas...ter atitudes que comprometam 

sua credibilidade; 

29.  Garantir a assiduidade às reuniões...ter faltas; 

30.  Garantir a pontualidade nas reuniões...chegar atrasado; 

31.  Evitar questões com dupla interpretação na avaliação de ensino e 

aprendizagem...existirem questões com dupla interpretação; 

32.  Garantir coerência nos critérios para o tratamento dos alunos...critérios diferenciados 

entre alunos; 

33.  Promover a ordem...permitir desordem na aula; 

34.  Estimular a participação do aluno...apenas o professor falar; 

35.  Utilizar da melhor maneira possível o tempo em aula...interromper a aula com 

assuntos que não se relacionem à aula; 

36.  Estimular posição reflexiva dos alunos...respostas decoradas; 

37.  Resolver os impasses da sala de aula sem precisar da intervenção de outros...direção 

se envolver frequentemente nos problemas cotidianos; 

38.  Aperfeiçoar sua visão organizacional...apenas dar sua aula e ir embora; 

39.  Assegurar a interação com a Instituição e outros docentes...apenas participar de 

reuniões; 

40.  Apresentar comportamento compatível com o papel de docente... ter comportamentos 

extremos; 

41.  Aperfeiçoar a habilidade na utilização de recursos tecnológicos...utilizar poucos 

recursos; 

42.  Desejar melhorar seu desempenho...não analisar sua avaliação de desempenho; 

43.  Ser receptivo para comentar e discutir sua avaliação de desempenho...ser reativo; 

44.  Utilizar os recursos existentes na instituição...utilizar apenas a sala de aula; 

45.  Assegurar atitude coerente com seu papel de docente dentro da sala de aula...ter 

atitude não coerente; 

46.  Assegurar atitude coerente com seu papel de docente fora da sala de aula... ter atitude 

não coerente; 

47.  Forçar o planejamento das aulas ...entregar planejamento incompleto; 

48.  Buscar formas de apresentar métodos e critérios claros...ter critérios não identificados; 

49.  Garantir disponibilidade...ter pouca disponibilidade de tempo e interesse para as 

atividades da Instituição; 

50.  Evitar assumir disciplinas que não tenha pleno conhecimento do assunto...assumir 

disciplinas não relacionadas com sua formação; 
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51.  Exigir a clareza na elaboração das questões da avaliação de ensino e 

aprendizagem...ter questões com dupla interpretação; 

52.  Aperfeiçoar a coerência no desenvolvimento da aula com o apresentado no 

conteúdo...apresentar assuntos não relacionados ao conteúdo; 

53.  Enxergar o aluno como sujeito e objeto do processo de ensino...ver o aluno apenas 

como sujeito; 

54.  Buscar formas junto ao seu coordenador para melhorar o resultado de sua avaliação 

de desempenho... preocupar-se eventualmente; 

55.  Procurar melhorar suas deficiências...apresentar desculpas; 

56.  Informar à coordenação desajustes ocorridos na aula...ocultar; 

57.  Identificar formas de promover melhorias nos recursos disponíveis na Instituição (sala 

de aula, laboratórios, serviços, etc.)...não apresentar sugestões; 

58.  Participar de congressos, eventos, palestras, seminários, etc. ...participar de eventos 

com pouca importância; 

59.  Aperfeiçoar a experiência docente...lecionar apenas uma disciplina 

60.  Aperfeiçoar a experiência não docente relacionada ao curso...ter apenas experiência 

docente; 

61.  Aperfeiçoar o conhecimento de Idiomas...ter livros textos somente em português; 

62.  Garantir boas referências de suas atividades anteriores ... ter referências insuficientes; 

63.  Garantir a coerência nos critérios de avaliação de ensino e aprendizagem...utilizar 

critérios diferenciados entre alunos; 

64.  Assegurar o alinhamento entre o conteúdo programático e a proposta do 

curso...utilizar conteúdo do período anterior; 

65.  Assegurar o alinhamento entre o conteúdo programático e o perfil desejado para o 

egresso...adaptá-lo à conveniência do professor; 

66.  Submeter o conteúdo programático à aprovação em reunião de planejamento...utilizar 

conteúdo de disciplina similar que o professor utiliza em outra Instituição; 

67.  Buscar formas de aumentar o domínio de sua área de conhecimento...não atualizar o 

conhecimento; 

68.  Buscar formas de aumentar o domínio de sua matéria... não atualizar o conhecimento; 

69.  Apresentar sinergia com os objetivos da Instituição...apresentar idéias que não são 

apropriadas à instituição. 
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APÊNDICE C – Separação dos EPAs em áreas e sub-áreas de 
preocupações (estrutura hierárquica) 

EPA’s Áreas Sub-Áreas 

59 Experiência docente Perfil Profissional Experiência 

60 Experiência não docente relacionada ao 

curso 

Perfil Profissional Experiência 

68 Domínio da disciplina Perfil Profissional Experiência 

7 Faz cursos (especialização, mestrado, etc.) Perfil Profissional Formação 

11 Titulação Perfil Profissional Formação 

1 Clareza e coerência nos critérios de 

Avaliação 

Perfil Educacional Ensino 

2 Conteúdo programático relacionado com a 

proposta do curso  

Perfil Educacional Ensino 

3 Conteúdo programático definido no 1º dia 

de aula 

Perfil Educacional Ensino 

4 Domínio do conteúdo programático Perfil Educacional Ensino 

5 Clareza na transmissão do conteúdo Perfil Educacional Ensino 

6 Bibliografia atualizada Perfil Educacional Ensino 

9 Recursos tecnológicos atualizados Perfil Educacional Ensino 

10 Recursos didáticos atualizados Perfil Educacional Ensino 

12 Retorno ao aluno Perfil Educacional Ensino 

14 Incentivo à leitura Perfil Educacional Ensino 

19 Assiduidade Perfil Educacional Ensino 

20 Pontualidade Perfil Educacional Ensino 

21 Cumpre o calendário (provas, atividades, 

etc.) 

Perfil Educacional Ensino 

31 Não utiliza cascas de bananas na avaliação Perfil Educacional Ensino 

32 Não utiliza critérios distintos para alunos 

diferentes 

Perfil Educacional Ensino 

33 Mantém a sala em ordem Perfil Educacional Ensino 

34 Estimule a participação do aluno Perfil Educacional Ensino 

35 Tempo da aula bem utilizado Perfil Educacional Ensino 

36 Posição reflexiva Perfil Educacional Ensino 

37 Os impasses da sala de aula são resolvidos 

sem que precise da intervenção da direção 

Perfil Educacional Ensino 

44 Utiliza os recursos existentes na instituição Perfil Educacional Ensino 

47 Planeja as aulas Perfil Educacional Ensino 

48 Métodos e critérios claros Perfil Educacional Ensino 
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50 Somente assumir disciplinas que tenha 

pleno conhecimento do conteúdo 

programático 

Perfil Educacional Ensino 

51 Clareza na elaboração das questões da 

avaliação 

Perfil Educacional Ensino 

52 Coerência no desenvolvimento da aula com 

o apresentado do conteúdo 

Perfil Educacional Ensino 

53 Enxerga o aluno como sujeito e objeto do 

processo de ensino 

Perfil Educacional Ensino 

56 Informa à coordenação sinistros ocorridos 

na aula 

Perfil Educacional Ensino 

63 Critérios de avaliação claros Perfil Educacional Ensino 

64 Alinhamento entre o conteúdo programático 

e a proposta do curso 

Perfil Educacional Ensino 

65 Alinhamento entre o conteúdo programático 

e o perfil desejado para o egresso 

Perfil Educacional Ensino 

66 Conteúdo programático submetido à 

aprovação  

Perfil Educacional Ensino 

16 Projetos Perfil Educacional Extensão 

17 Atividades não docentes relacionadas ao 

curso 

Perfil Educacional Extensão 

58 Participa de congressos, eventos, 

palestras, etc. 

Perfil Educacional Extensão 

61 Conhecimento de idiomas Perfil Educacional Extensão 

15 Pesquisas Perfil Educacional Pesquisa 

18 Publicações Perfil Educacional Pesquisa 

67 Domínio de sua área de conhecimento Perfil Educacional Pesquisa 

30 Não se vinga de alunos Comprometimento Compromisso 

26 Estabelece uma regra de conduta Comprometimento Conduta 

27 Relacionamento justo e equilibrado em 

favor do discente 

Comprometimento Conduta 

28 Atitude ética Comprometimento Conduta 

40 Não é ortodoxo Comprometimento Conduta 

45 Atitude coerente com seu papel de docente 

dentro da sala de aula 

Comprometimento Conduta 

46 Atitude coerente com seu papel de docente 

fora da sala de aula 

Comprometimento Conduta 

62 Referências Comprometimento Conduta 

8 Interdisciplinaridade Comprometimento Visão Organizacional 



 

 

78

13 Orientação nos trabalhos extraclasse Comprometimento Visão Organizacional 

22 Orientação ao aluno fora da sala de aula Comprometimento Visão Organizacional 

23 Conhece as normas da Instituição Comprometimento Visão Organizacional 

24 Conhece os projetos da Instituição Comprometimento Visão Organizacional 

25 Vislumbra desenvolvimento dentro da 

Instituição 

Comprometimento Visão Organizacional 

29 Não mantém relacionamento amoroso ou 

farrista com alunos 

Comprometimento Visão Organizacional 

38 Tem visão sistêmica Comprometimento Visão Organizacional 

39 Interage com a Instituição e outros 

docentes 

Comprometimento Visão Organizacional 

42 Deseja melhorar seu desempenho Comprometimento Visão Organizacional 

43 Discute sua avaliação Comprometimento Visão Organizacional 

49 Disponibilidade Comprometimento Visão Organizacional 

54 Conversa com seu coordenador sobre o 

resultado de sua avaliação de desempenho 

Comprometimento Visão Organizacional 

55 Procura melhorar suas deficiências Comprometimento Visão Organizacional 

57 Identifica melhorias nos recursos 

disponíveis na instituição (sala de aula, 

laboratórios, serviços, etc.) 

Comprometimento Visão Organizacional 

69 Sinergia com os objetivos da instituição Comprometimento Visão Organizacional 



79 

 

APÊNDICE D – Mapas de Relação Meio-Fim para Candidatos a PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Profissional

Formação  Experiência   

7. Assegurar a participação em atividades acadêmico-científicas que 
permitam o desenvolvimento do processo de educação continuada 
(especialização, mestrado, etc.)...não participar nos últimos 3 anos. 

11. Conscientizar-se da necessidade do desenvolvimento de sua 
carreira docente na instituição...ser apenas reativo às 
solicitações da instituição

100. Ter um corpo docente 
com pouca endogenia...ter 
apenas professores formados 
pela Instituição 

101. Ter titulação de 
especializaçào ou superior 
...ser apenas graduadoNum de Cursos feitos na Instituição 

Especialização, Mestrado, 
Doutorado feitos em outra 
Instituição

Última titulação obtida a menos de 10 
anos

Nível de Titulação que o docente 
tem

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

 

PVF 1 FORMAÇÃO 
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Perfil Profissional

Formação  Experiência   

7. Assegurar a participação em atividades acadêmico-científicas que 
permitam o desenvolvimento do processo de educação continuada 
(especialização, mestrado, etc.)...não participar nos últimos 3 anos. 

11. Conscientizar-se da necessidade do desenvolvimento de sua 
carreira docente na instituição...ser apenas reativo às 
solicitações da instituição

100. Ter um corpo docente 
com pouca endogenia...ter 
apenas professores formados 
pela Instituição 

101. Ter titulação de 
especializaçào ou superior 
...ser apenas graduadoNum de Cursos feitos na Instituição 

Especialização, Mestrado, 
Doutorado feitos em outra 
Instituição

Última titulação obtida a menos de 10 
anos

Nível de Titulação que o docente 
tem

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

 
PVF 2 - EXPERIÊNCIA 
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48. Buscar formas de apresentar 
métodos e critérios claros...ter 
critérios não identificados

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

300. Aperfeiçoar a avaliação de 
Ensino Aprendizagem

1. Assegurar a clareza nos critérios 
de avaliação do ensino e 
aprendizagem...critérios não 
explícitos.

31. Evitar questões com dupla 
interpretação na avaliação de 
ensino e aprendizagem...existir 
questões com dupla 
interpretação

32. Garantir coerência nos critérios 
para o tratamento dos 
alunos...critérios diferenciados entre 
alunos

51. Exigir a clareza na 
elaboração das questões da 
avaliação de ensino e 
aprendizagem...ter questões 
com dupla interpretação

Num de reclamações 
sobre questões mal 
elaboradas 

Num de solicitações de 
revisão de prova Num de provas sem os 

valores das questões 
explicitados

  
PVF 3 – ENSINO 
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6. Garantir a atualização da 
bibliografia... utilizar referências 
publicadas a mais de 5 anos.

14. Estimular e incentivar a leitura...utilizar 
apenas apostilhas

400. Aperfeiçoar o plano de ensino

401. Aperfeiçoar o conteúdo

402. Aperfeiçoar a pontualidade

403. Aperfeiçoar a bibliografia

405. Garantir a Atualização

3. Desenvolver instrumentos para 
garantir a apresentação do conteúdo 
programático no 1º dia de aula...não 
apresentar

4. Promover ações para o 
desenvolvimento do conhecimento do 
conteúdo das disciplinas... não 
atualizar-se

66 Submeter o conteúdo programático à aprovação 
em reunião de planejamento...utilizar conteúdo de 
disciplina similar que o professor utiliza em outra 
instituição

64 Assegurar o alinhamento entre o conteúdo 
programático e a proposta do curso...utilizar  
o mesmo conteúdo para todos os cursos

65 Assegurar o alinhamento entre o conteúdo 
programático e o perfil desejado para o 
egresso...adaptá-lo à conveniência do professor

2. Garantir a atualização do conteúdo 
programático...utilizar conteúdo de 
períodos passados

Conteúdo programático 
atualizado

Num de artigos do 
professor existentes no 
plano de ensino das 
disciplinas da instituição

Conteúdo Programático 
segue definições da 
ementa

Conteúdo programático 
submetido à aprovação

Conteúdo programático 
apresentado no primeiro 
dia e disponibilizado na 
sala de aula virtual

68. Buscar formas de aumentar o domínio de sua matéria... 
não atualizar o conhecimento

Num de Livros/Capítulos 
professor existentes no 
plano de ensino das 
disciplinas da instituição

Percentual de 
bibliografias com menos 
de 5 anos

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

 
PVF 3 – ENSINO 
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10. Aumentar a utilização de 
novos recursos 
didáticos...restringir-se aos 
tradicionais

52. Aperfeiçoar a coerência no 
desenvolvimento da aula com o 
apresentado do conteúdo...apresentar 
assuntos não relacionados ao conteúdo

500. Melhorar a Transmissão de 
Conhecimentos...ser 
reconhecido como um 
professor que conhece, mas 
não consegue ensinar

9. Aumentar a utilização de 
recursos tecnológicos...utilizar 
apenas quadro e pincel

33. Promover a ordem...permitir desordem na aula

34. Estimular a 
participação do 
aluno...apenas o 
professor falar

35. Utilizar da melhor maneira possível 
o tempo em Aula...interromper a aula 
com assuntos que não se relacionem ã 
aula

36. Estimular posição reflexiva dos 
alunos...respostas decoradas

37. Resolver os 
impasses da sala 
de aula, sem 
precisar da 
intervenção de 
outros...direção 
se envolver 
frequentemente 
nos problemas 
cotidianos

47. Forçar o planejamento das aulas ...entregar planejamento incompleto

19. Garantir a assiduidade 
às aulas...ter faltas

12 Assegurar o retorno ao 
aluno...fornecer 
informações insuficientes

53 Enxergar o aluno como 
sujeito e objeto do 
processo de ensino...ver o 
aluno apenas como sujeito

56. Informar à
coordenação 
desajustes ocorridos 
na aula...ocultar

50 Evitar assumir disciplinas 
que não tenha pleno 
conhecimento do 
assunto...assumir disciplinas 
não relacionadas com sua 
formação

44. Utilizar os recursos existentes 
na instituição

...utilizar apenas a sala de aula

Vídeo

Num de 
intervenções 
da direção

Planejamento foi 
entregue  na data correta

Num de reclamações 
sobre a didática Num de reclamações 

quanto a falta de retorno, 
entrega de trabalhos, 
provas,.

502. Respeitar Compromissos...faltar ou chegar atrasado

20 Garantir a pontualidade nas  
aulas...chegar atrasado

21 Cumprir o Calendário 
(provas, atividades, 
etc.)...alterá-lo após início das 
aulas

Num de faltas no período

Num de alterações 
no calendário após  
início das aulas

Num de atrasos no 
período

5. Exigir a clareza na transmissão do 
conteúdo...receber reclamações sobre a 
maneira do professor se expressar

Retroprojetor

Sala de aula 
virtual

Datashow

502. Gerar trabalhos científicos nas 
aulas...apenas trabalhos para nota

Computador/
Internet

Num de publicações por 
alunos da graduação,.

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Pesquisa

Avaliação de E /A AulaPlano de Ensino

Ensino Extensão

Num de instrumentos 
pedagógicos utilizados além do 
expositivo (debates, 
Apresentações dos alunos, 
trabalhos em grupo, visitas 
técnicas, etc.)

 
PVF 3 – ENSINO 
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18. Garantir a publicação de 
trabalhos e artigos nos canais 
reconhecidos pelo 
MEC...publicar apenas em 
revistas não científicas

15. Aumentar a participação em Pesquisas 
Científicas...não disponibilizar tempo

600. Aperfeiçoar Pesquisa

602. Participar de Pesquisas que gerem publicações (últimos 
5 anos)... Pesquisar por pesquisar

603. Participar de 
Pesquisas que 
aprofundem o 
conhecimento das 
disciplinas...Ter 
pouco alinhamento

Num de novas disciplinas que o 
professore lecionou nos 5 
últimos anos

607. Garantir 
Publicações 
em revistas 
Internacionais

608. Garantir 
Publicações em 
Revistas Nacionais

609. Publicações 
em Revistas
Indexadas

610. Publicações em 
Revistas Não 
Indexadas

611. Publicações 
Regionais

621. Quantidade de horas de 
Atualização (Institucional)

613. Quantidade 
de horas 
Lecionadas

614. Quantidade 
de Disciplinas 
Lecionadas

Perfil Educacional

Ensino Pesquisa Extensão

Perfil Educacional

Ensino Pesquisa Extensão

Num de 
Publicacoes em 
RI

Num de Publicacoes
em Rev Indexadas

Num de 
Publicacoes em 
Rev não 
Indexadas

Num de Publicacoes em 
Rev Regionais

601. Participar de grupos 
multidiciplinares de 
pesquisa

Num de pesquisas do 
prof cientificas citadas 
no plano

615. Pesquisa 
científica

Número de 
orientações em 
pesquisa 
científica

616. Número de 
Monografias orientadas no 
último ano

Graduação

Especialização

617. Número de 
Participação em Bancas 
no último ano 

Graduação

Especialização

612. Publicação 
de Livros

618. Publicação 
de Livros 
Completos

619. Publicação 
de Capítulos de 
Livros

Internacional

Nacional

Nacional

Internacional

606. Trabalhos 
Completos 622. Resumos

620. Publicação em 
Congressos nos últimos 3 
anos

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

623. Orientação

67. Buscar formas de aumentar o 
domínio de sua área de 
conhecimento...não atualizar o 
conhecimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

 
PVF 4 - PESQUISA 



85 

 

 
 
 

17. Assegurar a participação em atividades não docentes 
relacionadas ao curso...apenas lecionar

58 Participar de congressos, eventos, 
palestras, seminários, etc...participar 
de eventos com pouca importância

16 Desenvolver projetos...apenas participar

Perfil Educacional

Ensino Pesquisa Extensão

Perfil Educacional

Ensino Pesquisa Extensão

Num de horas de trab de Extensão 
comprovados no último ano

Num de participações comprovadas 
em eventos no último ano

Num de participações comprovadas em 
seminários no último ano

Num de participações comprovadas em 
congressos relacionados às disciplinas 
lecionadasno último ano

Num de projetos aprovados com 
incentivo de empresas governamentais 
ou não no último ano

61. Aperfeiçoar o conhecimento de 
Idiomas...ter livros textos somente em 
português

103. Participar de Cursos de 
Idiomas

703. Num de projetos da instituição 
que o professor com dedicação 
maior ou igual a 20 horas se 
envolveu no último ano...ter 
profissionais contratados apenas 
para implantação desenvolvimento 
de projeto (por ex.:novos cursos)

Num de referências em inglês

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

 
PVF 5 EXTENSÃO 
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PVF 6 -  

800. Garantir o Comprometimento...Estabelecer 
relação simplória de prestador de serviço

801. Garantir uma Conduta 
adequada à Instituição

26. Assegurar uma regra de conduta...apresentar 
conduta dúbia

27 Assegurar um 
relacionamento justo e 
equilibrado em relação ao 
discente...não ser percebido 
como tal

28. Promover o reconhecimento por suas 
atitudes éticas...ter atitudes que 
comprometam sua credibilidade

30. Garantir a pontualidade nas  
reuniões...chegar atrasado

40 Apresentar comportamento compatível com 
o papel de docente... ter comportamentos 
extremos

62 Garantir boas referências de 
suas atividades anteriores . .. Ter 
referências insuficientes 

45 Assegurar atitude coerente 
com seu papel de docente 
dentro da sala de aula...ter 
atitude não coerente

46 Assegurar atitude coerente 
com seu papel de docente fora 
da sala de aula... ter atitude não 
coerente

Numero de Reclamações por 
comportamento

Num de Referênicas

803. Cumprir 
Compromissos....eventualmente 
Atrasar 

804. Cumprir Horários.... 
eventualmente atrasar 805. Cumprir 

Prazos....eventualmente atrasar

Num de Atrasos em reuniões

Num de trabalhos, relatórios 
entregues com atraso

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

Desempenho dos Docentes

Perfil Profissional Perfil Educacional Comprometimento

 
PVF 6 - COMPROMISSO 
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PVF 7 VISÃO ORGANIZACIONAL
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APÊNDICE E – Construção dos Descritores (escalas ordinais) 

Estrutura do PVF 1 – Formação  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, procura identificar as potencialidades e a linha de estudo dos docentes. 

 
 
 

 
 

 

PVF 1 – Formação

PVE 1.1- Qualificação

PVE 1.1.1- Nível

PVE 1.1.2- Atualização

PVE 1.2- Endogenia

PVF 1 – Formação

PVE 1.1- Qualificação

PVE 1.1.1- Nível

PVE 1.1.2- Atualização

PVE 1.2- Endogenia
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Descritor do PVE 1.1 - Nível 
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Descritor do PVE 1.1.2 - Atualização 

 
 Descritor do PVE 1.2 - Endogenia 
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Estrutura do PVF 2 – Experiência  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, procura identificar as habilidades do docente e as áreas onde o docente 

poderá atuar na instituição 

 

 
 

PVF 2 – Experiência 

PVE 2.1-Docente

PVE 2.2- Não Docente 
PVE 2.2.1- Ativ. Empresas

Privadas

PVE 2.2-2 Atividades
Administrativas

PVE 2.1.4 – Tempo na
Instituição

PVE 2.1.3- Carga Horária
Aulas

PVE 2.1.2- Pós-Graduação

PVE 2.1.1- Diversidade 
de Disciplinas

PVE 2.3 -Atividades
Comunitárias

PVE 2.1.5- Cursos

PVF 2 – Experiência 

PVE 2.1-Docente

PVE 2.2- Não Docente 
PVE 2.2.1- Ativ. Empresas

Privadas

PVE 2.2-2 Atividades
Administrativas

PVE 2.1.4 – Tempo na
Instituição

PVE 2.1.3- Carga Horária
Aulas

PVE 2.1.2- Pós-Graduação

PVE 2.1.1- Diversidade 
de Disciplinas

PVE 2.3 -Atividades
Comunitárias

PVE 2.1.5- Cursos
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Descritor do PVE 2.1 - Diversidade de Disciplinas 

Descritor do PVE 2.1.2 - Pós-Graduação 
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Descritor do PVE 2.1.3 - Carga Horária Aulas 

 
Descritor do PVE 2.1.4 - Tempo na Instituição 
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Descritor do PVE 2.1.5 - Cursos 

Descritor do PVE 2.2.1 - Atividades em Empresas 
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Descritor do PVE 2.2.2 - Atividades administrativas na Instituição 

Descritor do PVE 2.3 - Atividades Comunitárias 
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Estrutura do PVF 3 – Ensino 

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, deverá avaliar a capacidade do docente para lecionar. 

 
 

 

P V E  3 .3 .4 .2 - D id á t ica

P V E  3 .1 - A va l iaç ã o  d e  E  /A  

P V E  3 .2 - P la n o  d e  E n s ino

P V E  3 .2 .2  – P o n tu a lid a d e  

P V F  3  – E n s in o

P V E  3 .1 .2  -C la rez a  Q u e s tõ es

P V E  -3 .1 .1  C la re z a  C r ité rio s

P V E  3 .2 .1  – C o n te ú do

P V E  3 .2 .1 .1 - S in er g ia  

P V E  3 .2 .1 .4 - A p ro va çã o 

P V E  3 .2 .1 .3 - A tu a liz aç ã o 

P V E  3 .2 .1 .2 - B ib liog ra fia

P V E  3 .1.1 .1 - C o rr eç ã o

P V E  3 .1 .1 .2 - E lab o ra çã o

P V E  3 .3 - A u la

P V E  3 .3 .1 - O r d em

P V E  3 .3 .2 - R e c u rs o s

P V E  3 .3 .2 .1 - D id á tic o s

P V E  3 .3 .2 .2 - T e c n o lóg ico s

P V E  3 .3 .3  - R e g u larid a d e

P V E  3 .3 .3 .1 - A s s id u id ad e

P V E  3 .3 .3 .2 - P o n tu a l id ad e

P V E  3 .3 .4 - C la reza

P V E  3 .3 .3 .3 - C a len d ár io

P V E  3 .3 .1 .1 - In te rv en çã o

P V E  3 .3 .1 .2  -P la n e ja m en to

P V E  3 .3 .4 .1 - R e to rn o

P V E  3 .3 .4 .2 - D id á t ica

P V E  3 .1 - A va l iaç ã o  d e  E  /A  

P V E  3 .2 - P la n o  d e  E n s ino

P V E  3 .2 .2  – P o n tu a lid a d e  

P V F  3  – E n s in o

P V E  3 .1 .2  -C la rez a  Q u e s tõ es

P V E  -3 .1 .1  C la re z a  C r ité rio s

P V E  3 .2 .1  – C o n te ú do

P V E  3 .2 .1 .1 - S in er g ia  

P V E  3 .2 .1 .4 - A p ro va çã o 

P V E  3 .2 .1 .3 - A tu a liz aç ã o 

P V E  3 .2 .1 .2 - B ib liog ra fia

P V E  3 .1.1 .1 - C o rr eç ã o

P V E  3 .1 .1 .2 - E lab o ra çã o

P V E  3 .3 - A u la

P V E  3 .3 .1 - O r d em

P V E  3 .3 .2 - R e c u rs o s

P V E  3 .3 .2 .1 - D id á tic o s

P V E  3 .3 .2 .2 - T e c n o lóg ico s

P V E  3 .3 .3  - R e g u larid a d e

P V E  3 .3 .3 .1 - A s s id u id ad e

P V E  3 .3 .3 .2 - P o n tu a l id ad e

P V E  3 .3 .4 - C la reza

P V E  3 .3 .3 .3 - C a len d ár io

P V E  3 .3 .1 .1 - In te rv en çã o

P V E  3 .3 .1 .2  -P la n e ja m en to

P V E  3 .3 .4 .1 - R e to rn o

P V E  3 .1 - A va l iaç ã o  d e  E  /A  

P V E  3 .2 - P la n o  d e  E n s ino

P V E  3 .2 .2  – P o n tu a lid a d e  

P V F  3  – E n s in o

P V E  3 .1 .2  -C la rez a  Q u e s tõ es

P V E  -3 .1 .1  C la re z a  C r ité rio s

P V E  3 .2 .1  – C o n te ú do

P V E  3 .2 .1 .1 - S in er g ia  

P V E  3 .2 .1 .4 - A p ro va çã o 

P V E  3 .2 .1 .3 - A tu a liz aç ã o 

P V E  3 .2 .1 .2 - B ib liog ra fia
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P V E  3 .3 .4 .1 - R e to rn o
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Descritor do PVE 3.1.1.1 - Correção 

Descritor do PVE 3.1.1.2 - Elaboração 
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Descritor do PVE 3.1.2 – Clareza nas Questões 

Descritor do PVE 3.2.1.1- Sinergia 
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Descritor do PVE 3.2.1.2 - Bibliografia 
 

 
 



105 

 

 
 
 

Descritor do PVE 3.2.1.1 – Atualização 

 

iDescritor do PVE 3.2.1.4 - Aprovação 

 



106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritor do PVE 3.2.2 – Pontualidade 

 

Figure 13 Descritor do PVE 3.3.1.1 - Intervenção 
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Descritor do PVE 3.3.1.2 - Planejamento 
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Descritor do PVE 3.3.2.1- Didáticos 

 

Descritor do PVE 3.3.2.2- Tecnológicos 
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Descritor do PVE 3.3.3.1- Assiduidade 

Descritor do PVE 3.3.3.2-Pontualidade 
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Descritor do PVE 3.3.3.3 - Calendário 

 
Descritor do PVE 3.3.4.1- Retorno 
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Descritor do PVE 3.3.4.2- Didática 
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Estrutura do PVF 4 – Pesquisa  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, procura identificar a capacidade do docente de criar e participar de projetos e 

grupos de estudo. 
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Descritor PVE 4.1.1.1.1- Indexado (Artigos Nacionais) 

 

Descritor do PVE 4.1.1.1.2 - Não Indexada (Artigos Nacionais) 
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Descritor do PVE 4.1.1.3 - Regionais (Artigos) 

 

Descritor do PVE 4.1.2.1.1 - Nacional (Livros/Completos) 
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Descritor do PVE 4.1.2.1.2 - Internacional (Livros/Completos) 

Descritor do PVE 4.1.2.1.1 - Nacional (Livros/Capítulos) 
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Descritor do PVE 4.1.2.1.2 - Internacional (Livros/Capítulos) 

 
Descritor do PVE 4.1.3.1.1 - Nacional (Congressos/Completos) 

 
Descritor do PVE 4.1.3.1.2- - Internacional (Congressos/Completos)  
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Descritor do PVE 4.1.3.2.1-  - Nacional (Congressos/Resumos) 

Descritor do PVE 4.1.3.2.2-  - Internacional (Congressos/Resumos) 
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Descritor do PVE 4.2.1.1 - Graduação (Monografias/Orientação) 

 

Descritor do PVE 4.2.1.2- Pós-Graduação (Monografias/Orientação) 
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Descritor do PVE 4.2.2.1 - graduação (Bancas/Orientação) 

 
Descritor do PVE 4.2.2.2- Pós-Graduação (Bancas/Orientação)  
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Descritor do PVE 4.2.3 - Pesquisa Científica  
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Estrutura do PVF 5 – Extensão  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, procura identificar o nível de comprometimento do docente com sua profissão, 

procurando aperfeiçoamento. 

 

PVF 5 – Extensão
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PVE 5.1.2- Língua Estrangeira

PVE 5.2.1- Trabalhos

PVE 5.2.2- Incentivos

PVE 5.2.3 - Projetos

PVF 5 – Extensão

PVE 5.1- Cursos

PVE 5.2 – Trabalhos Técnicos 

PVE 5.1.1- Congressos

PVE 5.1.2- Língua Estrangeira

PVE 5.2.1- Trabalhos

PVE 5.2.2- Incentivos

PVE 5.2.3 - Projetos
 



124 

 

 



125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritor do PVE 5.1.1 – Congressos 

 

 

 Descritor do PVE 5.1.2 - Língua Estrangeira 



126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritor do PVE 5.2.1 - Trabalhos 

 

Descritor do PVE 5.2.2 – Incentivos 

 



127 

 

 Descritor do PVE 5.2.3 – Projetos 
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Estrutura do PVF 6 – Compromisso  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, avalia o nível de envolvimento e fidelidade do docente com a organização. 

 

PVF 6 – Compromisso

PVE 6.1 – Horários
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Descritor do PVE 6.1 – Horários 

 
 Descritor do PVE 6.2 - Prazos 
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Descritor do PVE 6.3- Comissão 
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Estrutura do PVF 7 – VISÃO ORGANIZACIONAL  

Este ponto de vista, de acordo com o decisor, procura avaliar a capacidade do docente para assumir projetos ou cargos na 

instituição. 
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 Descritor do PVE 7.1.1.1 – Normas 
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Descritor do PVE 7.1.1.2 – Propostas 
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Descritor do PVE 7.1.2.1 - Dedicação / Dúvidas 

Descritor do PVE 7.1.1.3 – Atividades 
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Descritor do PVE 7.1.3.1 - Melhoria 

 

Descritor do PVE 7.1.2.2 - Exclusividade Acadêmica 
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Descritor do PVE 7.2 - Melhoria da Instituição 

Descritor do PVE 7.1.3.2 - Faltas Reuniões 
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Descritor do PVE 7.3.1.2 - Integração Docente / Discente 

 

Descritor do PVE 7.3.1.1 - Integração Docente / Docente 
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Descritor do PVE 7.3.4 - Eventos 

 

Descritor do PVE 7.3.3 - Confraternizações 
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Descritor do PVE 7.3.2.2 - Atividades Pedagógicas 

 

Descritor do PVE 7.3.2.1 – Participação 



144 

 

APÊNDICE F – Construção das Funções de Valores (escalas cardinais) e Construção das Taxas de compensação 
(integração local e global) 

Abaixo apresentam-se as matrizes de julgamentos dos descritores com as escalas geradas pelo software Macbeth sendo as 

escalas ancoradas nos níveis Bom e Neutro (escalas transformadas) e suas funções de valor referentes aos pontos de vista. 
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PVE – Nível 
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PVE – Atualização 
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PVE Diversidade de Disciplinas 
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PVE – Pós-graduação 
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PVE – Carga-horária aulas 
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PVE – Tempo na instituição 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Função de Valor do PVE  - Tempo na instituição
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PVE – Clareza nas questões  
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PVE – Correção 
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PVE – Elaboração 
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PVE - Bibliografia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u n ção  d e Valo r d o  PVE  -  B ib lio g raf ia

-100

-50

0

50

100

150

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5
N íveis

Po
nt

ua
çã

o

 

i 2



155 

 

PVE – Aprovação 
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PVE – Atualização 
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PVE – Intervenção 
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PVE- Assiduidade 
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PVE – Pontualidade 
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PVE – Calendário 
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PVE – Retorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u n ção  d e Valo r d o  PVE  -  Reto rn o
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PVE – Didática 
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PVE – Graduação 
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PVE – Monografia Especialização 
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PVE – Banca Graduação 
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PVE – Banca Especialização 
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PVE – Pesquisa Científica 
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PVE – Congressos 
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PVE – Seminários 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u n ção  d e Valo r d o  PVE  -  S emin ário s

-100

-50

0

50

100

150

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5
N íveis

Po
nt

ua
çã

o

 

 



170 

 

PVE – Trabalhos 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u n ção  d e  Valo r d o  PVE  -  Trab alh o s
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PVE – Projetos 
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PVE – Horários 
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PVE – Comissão 
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PVE – Prazos 
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PVE – Propostas 
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PVE – Atividades 
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PVE – Dedicação / Dúvidas 
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PVE – Melhoria 
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PVE – Melhoria da Instituição 
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PVE – Integração docente/docente 
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PVE – Integração docente/discente 
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PVE – Participação 
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PVE – Eventos 
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PVE – Confraternizações 
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APÊNDICE G – Avaliação dos docentes 
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APÊNDICE H – Análise de Sensibilidade 

 

 

 

 

 

 

 


