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▪ O curso tem por objetivo capacitar profissionais e gestores de organizações públicas e privadas em
avaliação de resultados e impactos de políticas, programas e instituições orientados a Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PDI).
▪ Os principais conceitos, metodologias e tendências são desenvolvidos por meio de abordagem
interativa, com discussão de casos e experiências nacionais e internacionais e aplicação prática em
atividade em grupo.
▪ O Curso é organizado pelo Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da
Inovação (LabGEOPI), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Conta também com a
participação de docentes da George Washington University, Universidade Federal de Juiz de Fora,
Universidade Federal do ABC, dentre outras instituições nacionais e internacionais atuantes na
temática do curso, tais como a Clarivate Analytcs.
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Fundamentos e planejamento de
avaliação de resultados e impactos
em PDI

Práticas de avaliação em PDI no
Brasil e no mundo
(casos selecionados)

Indicadores de avaliação de
processo, resultados e impactos

PRINCIPAIS
TÓPICOS
ABORDADOS

Abordagens experimentais, quase-experimentais
e outros métodos quantitativos

Análise bibliométrica, de patentes e big data

METODOLOGIAS
APRESENTADAS

Análise econômica e de custo-benefício

Métodos qualitativos de avaliação

Meta-avaliação

Métodos mistos

Professores
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Sergio Salles-Filho
Coordenador do curso
Mais de 25 anos de experiência em pesquisa e docência
na UNICAMP. Foi pesquisador visitante na Universidade
de Manchester; coordenou vários projetos de pesquisa
em importantes organizações públicas e privadas no
Brasil e no exterior na temática de avaliação de
resultados e impactos, estudos do futuro,
planejamento evolutivo, políticas e estudos setoriais,
dentre outros. É fundador do LabGEOPI
Currículo Lattes
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Professores
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10 anos de experiência docente na UNICAMP. Atua em
diversos projetos de pesquisa e consultoria nas áreas
de avaliação de impacto, planejamento e gestão e
prospecção de ciência, tecnologia e inovação
Currículo Lattes

Ana Maria Carneiro
Mais de 10 anos de experiência em pesquisa e docência na
UNICAMP. Atua em diversos projetos de avaliação de
resultados e impactos em CT&I e educação superior de
diversas instituições nacionais e internacionais
Currículo Lattes

Adriana Bin

Professores

Fernando Colugnati

Professor e pesquisador da Universidade
Federal de Juiz de Fora em probabilidade e
estatística, com ênfase em análise de
correspondência, análise multivariada e
modelos lineares generalizados e modelos
markovianos. Trabalha em projetos de
avaliação de PDI em parceria com o LabGEOPI
Currículo Lattes
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Jesús Mena-Chalco
Professor e pesquisador da UFABC em
Ciência da Computação e da Informação.
É especialista em reconhecimento de
padrões (graph mining) e trabalha em
diversos projetos de avaliação de impacto
em parceria com o LabGEOPI
Currículo Lattes

Nicholas Vonortas
Professor de economia e relações
internacionais na George Washington
University. Especialista em análise de
risco, redes/parcerias e bibliometria.
Trabalha em parceria com diversas
instituições de prestígio no Brasil,
Rússia, Coréia, China e União Europeia.
Currículo
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Período do curso: 22 a 26 de Fevereiro de 2021, das 9h30 às 19h00
Carga horária: 40 horas
Local: Online | ferramenta Zoom

Investimento: R$ 3.200,00
• O pagamento pode ser feito em duas parcelas por boleto bancário, fatura
ou empenho – este último válido apenas para instituições públicas.
• Organizações que inscreverem 5 profissionais terão gratuidade na quinta
inscrição.
O curso terá aulas em Português e Inglês.
Para se inscrever, acesse https://tinyurl.com/cursogeopi
até o dia 07/02/2021
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Sobre o LabGeopi
▪ Somos uma rede de competências multidisciplinares que atua há
mais de 25 anos no desenvolvimento de métodos voltados ao
planejamento e a gestão da criação de valor por meio de inovações
tecnológicas (produtos, processos, serviços) e não tecnológicas
(organizacionais, corporativas, políticas e regulatórias).

Cerca de 80 projetos no campo da
Ciência, Tecnologia e Inovação

▪ Nossa competência essencial está em desenvolver abordagens e
métodos para avaliar programas e projetos, desenhar futuros e
(re)organizar instituições e programas, orientados a tomada de
decisão sobre os caminhos da inovação.

Mais de 160 pessoas envolvidas em
projetos

▪ Atuamos por meio de estudos
especializados, capacitação e eventos.
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e

diagnósticos,

serviços

Projetos com 9 países e mais de 30
instituições públicas e privadas, das
quais 8 organismos multilaterais

38 dissertações, 31 teses e 14 pós
doutorandos
Mais de 206 artigos nacionais e
internacionais

Alguns parceiros
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Depoimentos de alunos
“Parabenizo as equipes organizadoras e executoras. O
curso apresenta conteúdo, profissionais e possibilidade
de interação com as modernas e mais inovadoras
tecnologias de avaliação e impacto. É uma excelente
possibilidade de interação profissional.”

“O curso contribui para um importante
aprimoramento tanto para quem trabalha com
avaliação de P&D, quanto para profissionais e/ou
acadêmicos que desejam ampliar a fronteira do
conhecimento. Foi muito agradável.”
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“O curso ampliou meu horizonte e minha visão
sobre a importância e, como fazer,
desenvolver e conduzir avaliações de
resultados e impactos de projetos.”

Mais informações
▪ Luciana Lenhari
Pesquisadora Associada
LabGeopi/DPCT/Unicamp
Currículo Lattes

▪ Erica Siqueira
Pesquisadora Associada
LabGeopi/PPGAdm/Unicamp
Currículo Lattes

+55 (19) 99187-6446 (WhatsApp)
cursoavaliacao@ige.unicamp.br

