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Contextualização 
Com o crescimento de programas de Mestrado Profissional ofertados no Brasil, aumentou 

também a exigência de uma atuação estratégica por parte de seus dirigentes, para alcançarem 

o padrão de qualidade exigido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) e seu sistema de avaliação. Entretanto, a complexidade das IES (Instituições 

de Ensino Superior) e restrições de financiamentos são desafios constantes enfrentados pelos 

programas, em seu processo decisório e de gestão. 

 

Objetivos 
Diante deste cenário, este estudo propõe o uso de técnicas de gestão de portfólio como 

contribuição para o gerenciamento e alocação de recursos dos programas. Por meio da 

utilização dos métodos Delphi e AHP (Analytic Hierarchy Process), pretende-se levantar 

quais seriam os critérios de planejamento que os programas poderiam adotar para atender às 

exigências da CAPES, resultando na identificação e priorização de projetos que possam 

melhorar o desempenho dos programas no sistema de avaliação. 

 

Metodologia 
A pesquisa, de caráter empírico, descritivo e exploratório, vem sendo conduzida por um 

estudo qualitativo, junto a especialistas em programas de Mestrado Profissional, que 

obtiveram conceito cinco na CAPES (método Delphi), visando a construção de uma árvore de 

decisão multicritério (método AHP), com o intuito de investigar se os programas da unidade 

de análise do estudo de caso têm planejado ações similares para que melhorem seu conceito 

perante o sistema de avaliação da CAPES. 

 

Fundamentação Teórica 
A pesquisa está apoiada nos seguintes pilares teóricos: A CAPES, com foco no seu Sistema 
de Avaliação (Maccari, Lima, & Riccio, 2009; Maccari, Rodrigues, Alessio, & Quoniam, 

2008; Maccari, 2008; Martins, Maccari, Storopoli, Almeida, & Riccio, 2012; Martins, 2013) e 

no Mestrado Profissional (Barros et al., 2005; Castro, 2005; Gouvêa & Zwicker, 2000; 

Spagnolo, 1999); O Gerenciamento de Portfolio (Archer & Ghasemzadeh, 1999; Carvalho 

& Rabechini Jr., 2011; Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 1999, 2000; Markowitz, 1952; 

Modica et al., 2010), com foco na Abordagem Multicritério (método AHP)(Begičević et al., 

2010; Ensslin et al., 2012; Forsberg et al., 2005; Neves & Costa, 2006; Padovani et al., 2008, 

2010; Padovani, 2007; Saaty, 1999; Wallenius et al., 2008) e método Delphi (Dalkey & 

Helmer, 1963; Grisham, 2009; Hsu & Sandford, 2007; Linstone & Turoff, 2002; Oliveira et 

al., 2008; Santos, 2004; Tavana et al., 1993; Wright & Giovinazzo, 2000), tendo como 

objetivo central, a priorização de projetos em programas de mestrado profissional. 
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Resultados e Análises 
A partir do constructo, foi elaborado o protocolo de pesquisa, representado por um roteiro 

com 59 questões, divididas em cinco rodadas, sendo as quatro primeiras utilizadas para a 

aplicação do método Delphi-AHP, e a última a ser realizada junto aos coordenadores de 

programas de Mestrado Profissional da UNINOVE. Os resultados obtidos serão analisados e 

descritos, tendo como objetivo responder à questão de pesquisa norteadora do estudo e validar 

seus pressupostos. 

 

Considerações Finais 
Esta pesquisa visa preencher uma lacuna na academia, pois são incipientes os estudos que 

tratam de projetos em programas de Mestrado Profissional. Além disso, considera-se que a 

utilização dos métodos Delphi e AHP neste contexto, poderiam contribuir no processo 

decisório e de gestão, visando um melhor desempenho no sistema de avaliação da CAPES. 

Outra contribuição do estudo está na associação entre os quesitos do sistema de avalição com 

a estruturação hierárquica, proposta pelo método AHP. 
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