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Motivação

Diversos processos da Instituição geridos pelos Órgãos 

Centrais, como os de avaliação (CPA, CERT, CAPES etc.), 

Anuário Estatístico e outros:

ainda fazem uso tímido de dados corporativos

são muito dependentes de coletas feitas junto às 

Unidades, Departamentos e programas

tem grande parte do processo conduzido 

manualmente

são isolados

embora regulares, não são sistêmicos



Impactos

Dispersão de esforços para coleta, processamento e uso 

dos dados.

Superposição de iniciativas não integradas.

Sobrecarga das fontes de informação (Docentes, 

Secretarias de Departamento etc..).

Processos muitas vezes complexos, ineficientes, 

ineficazes e onerosos e nem sempre abrangentes.

Foco no processo e não nos resultados.



Escopo e Objetivos

Sistema Tycho deverá apoiar:

elaboração de relatórios pelos Departamentos e Unidades da USP;

a avaliação institucional da USP na perspectiva da CPA (Comissão 

Permanente de Avaliação) e de outros órgãos centrais da USP;

a avaliação individual de docentes  na perspectiva dos 

Departamentos, Unidades e Órgãos centrais da USP;

gestão acadêmica e planejamento institucional;

a comunicação interna e externa de atividades e resultados da USP;



Proposta

Mecanismo que permita a obtenção de maneira

automática de dados relevantes para os

processos de avaliação, diagnóstico e

planejamento, na medida do possível, sem

coleta de dados adicionais, permitindo gestão

baseada em indicadores e metas.



Tycho Brahe

Astrônomo dinamarquês (1546-1601) que “percebeu que

o progresso da ciência da astronomia poderia ser

conseguido não com observações aleatórias e

ocasionais, mas apenas através de sistemática e

rigorosa observação, noite após noite e com o uso de

instrumentos com a maior acuidade possível.”

[Wikipedia2007]. 

Seus dados, acumulados durante décadas, permitiram

que seu assistente, Johannes Kepler, deduzisse as leis

do movimento planetário.



Tycho Brahe

“Estudei todas as cartas disponíveis de planetas e

estrelas, e nenhuma delas confere com as outras.

Existem tantas medições e métodos quanto astrônomos

e todos eles estão em desacordo. O que é necessário é

um projeto de longo prazo, com a meta de mapear os

céus, conduzido a partir de uma única localidade e por

um período de muito anos.”

Tycho Brahe, aos 17 anos, em 1563.



Essência das observações

Sistemáticas

Regulares

Uniformes

Por longos períodos

Sustentáveis



Premissas

Indicadores relevantes podem ser obtidos

automaticamente das bases de dados corporativos da

USP e de bases como a da CAPES e do Currículo Lattes,

uma vez que as atividades cotidianas da instituição,

incluindo produção acadêmica, já devem estar

documentadas nessas bases de dados por conta do

controle de fluxos administrativos ou outras finalidades,

como a obtenção de bolsas ou auxílios.



Premissas

“Currículo Lattes como imposto único.”

(Prof. Dr. Roberto Marcondes Jr.)

Não solicitar mais um dado ou informação que possa ser 

obtido dessas bases.



Histórico

Em Set/2007 a CPA promoveu o “I Workshop sobre

Sistemas Computacionais de Apoio a Avaliação

Institucional”, onde são identificadas diversas iniciativas

em andamento na USP (DI, ICMC, IME) e outras instituições,

entre elas a UFMG e UNICAMP.

Montagem de uma equipe de coordenação  com membros 

da CPA, ICMC, DI e IME.

Exploração das possibilidades de integração das iniciativas 

em andamento na USP.



Arquitetura



Coordenação do Projeto

• Prof. Dr. José Carlos Maldonado – ICMC (coordenador geral

e representante CPA)

• Silvio Fernandes de Paula – DI (coordenador técnico)

• Luis Carlos Moreira Gomes – DI

• Prof. Dr. Caetano Traina Jr – ICMC-USP

• Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar Ciferri – ICMC-USP

• Prof. Dr. Roberto Marcondes Cesar Junior – IME-USP

• Edna Maria Brazolim – GVR-CPA



Etapas

Identificar iniciativas internas e externas, bem como suas 

capacidades de uso e de integração.

Identificar e caracterizar indicadores e índices.

Identificar bases internas e externas que contenham dados 

a serem utilizados e definir mecanismos de extração.

Identificar e implementar ferramentas e metodologias para 

apoio às análises.



Etapas

Identificar dados de atividades que não podem ser

obtidos de fontes já existentes e implementar

mecanismos de coleta sistemática.

Identificar fontes externas que dependam de intervenção

humana para coleta e implementar ferramentas que

permitam a recuperação de dados compatíveis com os

demais dados.



Estratégia

Desenvolvimento evolutivo e incremental a partir de um

conjunto pequeno de indicadores que possam ter

métricas rapidamente definidas e implementadas com

base no Currículo Lattes e bases de dados corporativas.

Previsão de conclusão: 12 meses.

Primeira versão em 6 meses, com 4 protótipos evolutivos

abrangendo os conjuntos de indicadores da Pós-

Graduação, de Pesquisa, Graduação e Cultura e

Extensão, nesta ordem.



Sustentabilidade

Internalização pelos órgãos centrais, como um sistema 

corporativo, com pessoal do quadro regular da USP.

CPA deverá definir estrutura administrativa para apoiar as 

atividades.

DI manterá a coordenação técnica gerenciando equipe de 

desenvolvimento alocada forma distribuída.

ICMC e IME serão parceiros efetivos no desenvolvimento.



Iniciativa de integração

Dados

Corporativos
Lattes CAPES

ScriptLattes

Especialistas

Urano

Grupos de

Pesquisa

Grupos de

Pesquisa

Tycho



Situação Atual

Lattes-USP

Base de Especialistas

Grupos de Pesquisa-USP

ScriptLattes

UranoWeb
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Base de Especialistas

Agrupa especialistas e especialidades da USP.

Antiga demanda de Órgãos como a extinta CECAE, CCS 

e Assessoria de Imprensa do GR.

Permite efetuar buscas ou navegação hierárquica por 

especialidades e especialistas.

Dados obtidos automaticamente do Lattes-USP e da 

base corporativa (disciplinas ministradas).

Aglutina sistematicamente diversas iniciativas isoladas.



Iniciativas - CECAE 



Iniciativas - CCS



Quem Sabe - UFMG



SBRT



Especialistas - USP

http://sistemas.usp.br/especialistas



Base de Especialistas

Lattes

USP

Base

Corporativa

Leitura e 

Análise

Base de
Especialistas

http://sistemas.usp.br/especialistas



Grupos de Pesquisa - USP

Similar ao Diretório de Grupos.

Dados do Censo de 2004.

Processamento ainda manual (aguardando CNPq).

Dados dos Grupos de Pesquisa do CNPq disponíveis 

integrados às bases corporativas da USP.

Potencial: análises, relatórios, estatísticas.



Grupos de Pesquisa - USP



ScriptLattes

Analisa Currículos Lattes com um agrupamento definido 

(Unidade, Departamento, Programa, Área, Grupo de 

Pesquisa, Laboratório etc.).

Extremamente simples.

Produz relatórios e grafos de colaboração.



ScriptLattes

Lattes

Leitura e 

Análise

http://sistemas.usp.br/tycho/



ScriptLattes



ScriptLattes



ScriptLattes



UranoWeb

Integrar dados de cunho acadêmico dos docentes

Oferecer funcionalidades relacionadas a geração de 

relatórios administrativos.

Auxiliar a tomada de decisão e gestão institucional.



Condições Teste Piloto

Prova de conceito 

Dados estáticos coletados entre jul-set/2008

Grupos de Pesquisa  - Dados de 2004

Bugs conhecidos

Sugestões
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