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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação 

Indicador - Orçamento Total PROPPG (R$ 1.000,00) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 540 490 660 1245,99 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020 superou a meta esperada em mais de duas vezes e teve orçamento com valor 88,8% maior do que o máximo esperado. 
Sugere-se revisão das previsões de metas de 2021 em diante. Solicita-se ainda a justificativa para a superação da meta proposta. 

Resposta final do Gestor 

 A PROPPG informou, erroneamente no formulário, um total de 150.000 reais (o correto seria 623.000. Assim sendo, solicitamos a correção da informação 
para 623.000, o que é apenas 13% acima da meta, não parecendo haver razão para mudar as próximas metas. 
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Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação 

Indicador - Volume de recursos externos para Bolsas de 
Iniciação (R$ 1.000,00) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 460 400 460 297,6 Abaixo do Mínimo 

Justificativa - Pandemia 

Questionamento da comissão 

A Pandemia impactou na oferta de Bolsas de Iniciação Científica (valor do resultado alcançado é 74,4% do mínimo esperado). Tendo em vista que o número 
de submissões a Editais de Iniciação Científica foi 32,5% superior ao máximo esperado e o Orçamento Total da PROPPG foi 88,8% superior ao máximo 
esperado, solicita-se da pró-reitoria explicações mais fundamentadas do resultado alcançado para melhor avaliação deste Comitê. Sugere-se ainda que as 
previsões de metas de 2021 em diante sejam revistas e que o aumento de bolsas seja estudado, especialmente se perdurar a pandemia. 

Resposta final do Gestor 

 Houve um erro da PROPPG ao informar que foram utilizados apenas 20.000 reais/ mês em bolsas de iniciação. De fato, foram utilizados R$ 468.000 em 
bolsas de iniciação, uma diferença de apenas 8,8% (a maior) em relação à meta, não parecendo haver razão para mudar as próximas metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PDI 

 

 

Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação 

Indicador - Número de bolsas de mestrado e doutorado 
próprias 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 0 3 1 Acima do mínimo 

Justificativa - Pandemia 

Questionamento da comissão 

Solicita-se explicação de como a Pandemia impactou na oferta de bolsas de mestrado e doutorado próprias (valor do resultado alcançado é 33,3% do 
esperado), tendo em vista que o Número bolsas de Pós-Graduação foi 193,8% superior ao máximo esperado. Solicita-se ainda revisão e envio a este Comitê 
da meta para 2021. 

Resposta final do Gestor 

 A pandemia não afetou o número de bolsas próprias de mestrado e doutorado, já que em 2020 foram oferecidas 3 bolsas próprias, exatamente o valor da 
meta, não havendo razão para mudança das metas previstas. O aumento descrito no questionamento decorreu de recursos externos e não próprios. 
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Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação 

Indicador - Volume de Recursos para auxílio aos PPGs (R$ 
1000) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 40 40 110 110 Máximo Atingido 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020 superou a meta esperada para 2024. Sugere-se rever as previsões de metas de 2021 em diante, caso haja possibilidade de 
incremento. 

Resposta final do Gestor 

 O resultado alcançado em 2020 superou a meta esperada por razões absolutamente transitórias: A sobra de recursos de dois editais. O primeiro deles o 
de Auxílio Emergencial a estudantes de pós (decorrente da pandemia e que não deverá ocorrer novamente. O Segundo foi o edital de apoio à publicação, 
que também teve baixa demanda provavelmente, também, devido à pandemia. Não vemos razões para mudar as metas dos próximos anos. 
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Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação 

Indicador - Volume de Recursos de PROAP (R$ 1.000,00) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 30 30 38 39 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Qual justificativa para a superação da meta proposta (volume de recursos em Bolsas de IC para auxílio aos PPGs superior ao máximo esperado)? Sugere-se 
a remodelação das metas para os anos seguintes. 

Resposta final do Gestor 

 O texto ao lado parece desconectado das metas em tela. Não obstante entendemos que precisamos de novas metas PROAP: 2021 – 60.000, 2022 – 70.000 
e 2023 – 70.000, 2024 – 75.000. 
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Objetivo Estratégico - Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas 

Indicador - Número Acumulado de Convênios ou Acordos 
de PCIPg firmados 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 1 2 2 Máximo atingido 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020 é o dobro da meta esperada para todo o período do PDI. Sugere-se rever as previsões de metas de 2021 em diante.  
 
Em relação à descrição do cálculo, não deixou claro se o indicador se refere apenas aos novos Acordos ou Convênios firmados em 2020, solicita-se 
esclarecimento e, se necessária, reformulação da descrição do cálculo. 

Resposta final do Gestor 

 A superação dos resultados decorre da criação da Coordenação de Criação e Inovação da UFSB que tem como parte de sua missão a celebração desses 
acordos, não obstante, não é de se esperar que sua existência, enquanto instância de gestão, seja suficiente para manter a aceleração observada em 2020. 
Quanto ao cálculo, o indicador é auto-explicativo ele trata do “número acumulado” de convênios – apenas se soma cada novo acordo ao número anterior. 
Apesar de claro, entendemos que a nova fase em que a PROPPG se encontra (já plenamente implantada) requer a mudança do indicador para Número de 
Convênios ou Acordos de PCIPg vigentes. Por exemplo, em 2023, dois dos acordos mais recentes se extinguirão, demonstrando que o número acumulado 
não refletirá, por si só, eficiência ou eficácia da gestão. 
Diante do exposto, as metas par o novo indicador seriam: 2021 – 7; 2022 – 9; 2023 – 9; 2024 – 10. 
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Objetivo Estratégico - Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas 

Indicador - Percentual de Convênios e Acordos em Pleno 
Funcionamento 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50 50 60 100 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Qual a justificativa para a superação da meta proposta? Sugerimos a remodelação das metas para os anos seguintes. 
 
Em relação à descrição do cálculo, não deixou claro se o indicador se refere ao total de Acordos ou Convênios firmados, incluindo aqueles anteriores a 
2020. Solicita-se esclarecimento e, se necessária, reformulação da descrição do cálculo. 

Resposta final do Gestor 

 A meta foi superada simplesmente por que os convênios são novos. Com o passar dos anos há uma tendência a que muitos acordos perdurem apenas 
juridicamente, porém sem gerar qualquer ação de colaboração efetiva na execução de seus acordos de origem. 
Quanto à forma de cálculo, esse indicador passa a ser mais claro com a mudança do indicador anterior, ou seja, o raciocínio a ser utilizado na aferição do 
indicador é: “Qual é a proporção dos acordos juridicamente vigentes que está efetivamente sendo desdobrado em ações voltadas a P,D & I na UFSB?” 
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Objetivo Estratégico - Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas 

Indicador - Número de Parcerias não contratualizadas, 
porém efetivas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50 0 50 1 Acima do mínimo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Deve ser justificado de forma mais detalhada de forma a encontrarmos soluções para uma maior contratualização. Além disso, estando o mesmo um pouco 
confuso sobre seu impacto no objetivo, sugere o Comitê que seja revista a necessidade deste, ou substituição do mesmo por um indicador que melhor se 
adeque ao objetivo 

Resposta final do Gestor 

 Esse indicador teve sua utilidade no monitoramento de nossa capacidade de prospectar e iniciar processos com potencial de contratualização. Entendemos, 
porém, que esta fase está superada. Assim sendo, concordamos com a exclusão do indicador. 
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Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso 

Indicador - Volume de recursos externos para Bolsas de 
Iniciação (R$ 1000) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 150 165 182 169,2 Acima do minimo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se rever o valor mínimo de forma que, preferencialmente, o valor esperado esteja entre o mínimo e máximo. Como o resultado alcançado em 2020 
é superior ao esperado para 2022, sugere-se, adicionalmente, que as metas para 2021 e 2022 sejam revistas. 

Resposta final do Gestor 

 Não vemos razão para alterar as metas traçadas. Em 2021 teremos um volume total de bolsas pouco acima de 165.000 reais, valor absolutamente coerente 
com a meta de 160.000 traçada para este ano. 
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Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso 

Indicador - Número bolsas de Pós-Graduação (R$ 1000) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 16 5 16 47 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se  justificativa do que permitiu um Número de bolsas de Pós-Graduação 193,8% maior do que o máximo esperado e quase o dobro da meta 
esperada para 2024. Solicita-se adicionalmente revisão das previsões de metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

 O número de bolsas de pós-graduação cresceu muito fortemente em 2020 e terá nova elevação em 2021, devido ao sucesso da UFSB nos Editais CAPES 
18/2020, 04/2021, CNPq 12/2020 - MaI/DAI. No primeiro logramos 10 bolsas de doutorado no segundo, mais três bolsas de mestrado para 2022, no terceiro 
mais duas bolsas de doutorado e três de mestrado. Além disso,  também a aprovação de três novos mestrados e um doutorado contribuíram para a 
elevação. Assim, as metas passam a ser 62 bolsas em 2021, 65 em 2022, 65 em 2023 e 62 em 2024. Nenhum desses dois editais já haviam ocorrido no 
passado e não deverão se repetir no futuro. 
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Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso 

Indicador - Percentual de sucesso de CT-INFRA (%) ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0,25 0 25     

Justificativa - A FINEP não voltou a publicar editais CT-INFRA em 2020. 

Questionamento da comissão 

Para uma avaliação mais qualificada do Comitê, solicita-se propostas de alterações devido à falta de resultado obtido em 2020. Neste sentido, sugere-se 
também a revisão deste indicador. 

Resposta final do Gestor 

 Os Editais CT-INFRA são os únicos do país a darem conta de construção de infraestruturas laboratoriais, bem como de equipamentos científicos de grande 
porte/custo. Tratam-se dos mais importantes editais da ciência brasileira e eram publicados todos os anos por décadas. Em 2015 a série foi interrompida 
e, desde então só houve uma pequena edição em 2018. 
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Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso 

Indicador - Número de parcerias c/ iniciativa privada ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 0 3 5 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Qual a justificativa para a superação da meta proposta para o número de parcerias firmadas com a iniciativa privada 66,7% superior ao máximo esperado 
em contexto de Pandemia? Solicita-se revisão da meta para 2021. 

Resposta final do Gestor 

 A justificativa para a superação da meta proposta é a criação da Coordenação de Criação e Inovação, o que institucionalizou a competência para a promoção 
deste tipo de iniciativa, não obstante manteremos as metas anteriormente traçadas, por que nos parecem nossas melhores estimativas. 
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Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação 

Indicador - Número de Submissões a Editais de Iniciação a 
PCI 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 120 100 120 159 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020 foi 32,5% superior ao máximo esperado e é muito próximo da meta esperada para 2023. Solicita-se justificativa para a 
superação da meta proposta e sugere-se revisão das previsões de metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

 O resultado alcançado em 2020 foi 32,5% maior possivelmente por duas razões: 1) pela criação da PROPPG, o que resultou em processos e etapas mais 
institucionalizados e transparentes. 2) Pelo atraso na liberação de cotas CNPq que nos obrigou a lançar um segundo edital (no qual, não contemplados no 
primeiro edital puderam participar). Não há perspectiva de manutenção dessas taxas de crescimento. 
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Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação 

Indicador - Relação Candidato/vaga de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1,5 3 3 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Dúvida do Comitê: existe a possibilidade de incremento para os anos seguintes? 

Resposta final do Gestor 

 A relação candidato / vaga cresce em programas bem avaliados e bem sucedidos, e vice-versa. Há a expectativa de crescimento. 

 

Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação 

Indicador - Público participante em eventos de Pesquisa e 
Pós-Graduação 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4900 2500 4900 14000 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020  foi 185,7% superior ao máximo esperado e é o dobro da meta esperada para 2024. Solicita-se justificativa para a superação 
da meta proposta e sugere-se revisão das previsões de metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

 As metas foram amplamente superadas porque, devido à pandemia, a participação do público foi majoritariamente à distância, do conforto de seus lares. 
Com o abrandamento da pandemia e retorno a atividades presenciais esperamos o retorno aos patamares anteriores. 
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Objetivo Estratégico - Ampliar a Rede Abrangente de Laboratórios de Pesquisa 

Indicador - Total de labs institucionais e centrais de 
pesquisa (implantados + em implantação) 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 0 3 3 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 

Objetivo Estratégico - Ampliar a Rede Abrangente de Laboratórios de Pesquisa 

Indicador - Número de laboratórios satélite implantados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 2 3  3  Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se o resultado alcançado para o indicador em 2020 e revisão das metas dos anos seguintes. 

Resposta final do Gestor 

 2020 – 3, 2021 – 7, 2022 – 9, 2023 – 10, 2024 – 11. 
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Objetivo Estratégico - Promover a eficácia em Criação e Inovação 

Indicador - Número total de pedidos de propriedade 
intelectual 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 0 1 1 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

  

Resposta final do Gestor 

  

 

Objetivo Estratégico - Promover a eficácia em Criação e Inovação 

Indicador - Número de docentes envolvidos em 
propriedade intelectual 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1 3 5 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se revisão das metas dos anos seguintes. 

Resposta final do Gestor 

 Os números inicialmente colocados no PDI ainda são nossas melhores estimativas. 

 




