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RESUMO 

 

A avaliação da pós-graduação no Brasil realizada pela CAPES teve início em 1977. 
Atualmente, os resultados da avaliação da CAPES têm forte influência em alguns órgãos de 
alocação de recursos públicos. Há críticas da comunidade científica sobre o excesso de 
informações quantitativas avaliadas, e não se sabe ao certo qual a contribuição de cada 
variável na formação do conceito final. Este trabalho teve como objetivo principal medir a 
influência das variáveis quantitativas nos conceitos atribuídos pela CAPES aos programas de 
pós-graduação em Administração. Foram aplicadas as técnicas estatísticas multivariadas de 
análise discriminante e regressão logística ordinal. Com apenas quatro variáveis quantitativas, 
a análise discriminante classificou corretamente de 50% a 70% dos casos, sendo que as 
variáveis referentes à publicação científica tiveram maior influência nos resultados. A 
aplicação da regressão logística ordinal permitiu construir um instrumento de previsão de 
conceitos, que pode ser utilizado pelos gestores dos programas de pós-graduação em 
Administração. A teoria de regressão logística ordinal é apresentada de forma didática. Em 
termos metodológicos, esta é uma pesquisa quantitativa descritiva. A população foi formada 
pelos trinta e cinco programas de pós-graduação em Administração avaliados no triênio 2001-
2003. 
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ABSTRACT 

 

CAPES has been evaluating the postgraduate Brazilian system since 1977. Nowadays, these 
results are important to get public budgets. Scientific community complains about the 
excessive quantitative information that is required by actual evaluation rules. In fact, the 
contributions of each program’s feature to final grade are unknown. This research aimed to 
evaluate the contribution of quantitative variables to final grades of Management 
postgraduate programs. Discriminant analysis and ordinal logistic regression were applied. 
The classification procedure of discriminant analysis were successful every time, reaching 
between 50 and 70 percent of right classifications. Variables related to scientific publication 
are the most influence on final grade. A predict rule was made by ordinal logistic regression 
results. This is a useful tool to postgraduate programs managers. This work have a clearly 
text about ordinal logistic regression. This is a quantitative research. The population 
consisted of third five Management postgraduate programs evaluated from 2001 to 2003. 
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1. INTRODUÇÃO 

O começo é mais que metade do todo, e 
muitas das questões que formulamos são 

aclaradas por ele. 
Aristóteles 

 

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, foi 

criada em 11 de julho de 1951 para promover a campanha nacional para aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior. Nos anos de 1970, a CAPES foi de fundamental importância na 

implantação da pós-graduação no Brasil. Coube a esta instituição desenvolver um sistema de 

avaliação que garantisse a qualidade dos programas de pós-graduação existentes no país. 

Desde 1977, a CAPES realiza tais avaliações. Atualmente, os resultados da avaliação da 

CAPES têm forte influência em alguns órgãos de alocação de recursos públicos, como é o 

caso do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da 

Financiadora de Projetos, FINEP (CÓRDOVA, 1996; SOUZA; PAULA, 2002).  

 

Atualmente, a avaliação da CAPES consiste em um sistema complexo de julgamentos sobre 

diversos fatores pertinentes à pós-graduação. Essencialmente, o sistema engloba fatores no 

âmbito de pesquisa e de ensino. O conceito final de um programa provém da avaliação de 

uma comissão avaliadora de cada área do conhecimento. A avaliação é realizada com base nas 

informações apresentadas pelos programas de pós-graduação em formulários específicos, bem 

como por visitas às instituições. As informações apresentadas nos formulários podem ser 

divididas em dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos são referentes a 

números diversos do programa, como números de docentes, de alunos titulados, de horas de 

cada docente dedicada à pós-graduação etc.  

 

Buscando um aprimoramento do sistema, em 2001, a CAPES convidou observadores 

estrangeiros para apreciarem o sistema de avaliação da pós-graduação no Brasil. Spagnolo e 

Calhau (2002) estruturaram comentários e sugestões destes observadores estrangeiros. Em 

relação aos critérios, indicadores e índices utilizados na avaliação, os autores mostram a 

preocupação dos observadores estrangeiros com o número excessivo de indicadores 

numéricos, alguns de pouca serventia para a avaliação, e ao mesmo tempo a preocupação com 
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a falta de informações qualitativas. Moreira, Hortale e Hartz (2004) realizaram uma pesquisa 

de opinião com docentes da Fundação Oswaldo Cruz sobre alguns comentários e sugestões 

presentes em Spagnolo e Calhau (2002). Mais da metade dos docentes pesquisados 

concordaram plenamente que 

 
A grande quantidade de informação que se solicita e se obtém está principalmente 
destinada a obter respostas quantitativas (índices, média, tabelas etc.) aplicáveis a 
disciplinas diversas e estabelecem a base comum para uma parte da avaliação. Não 
se percebe similar preocupação para aspectos qualitativos não redutíveis a termos 
numéricos ou estatísticos. É precisamente nestes aspectos qualitativos que se 
encontra a especificidade de cada disciplina, aquilo que pode distingui-las de outras 
e que dificilmente pode ser reduzido a critérios comuns. Sugere-se que, para se 
determinar se realmente houve progresso, sejam utilizadas metodologias qualitativas 
(MOREIRA; HORTALE; HARTZ, 2004, p.37). 

 

A citação anterior mostra a preocupação da comunidade científica com o excesso de dados 

quantitativos levantados pela CAPES e que podem ser utilizados na avaliação. Em 

contrapartida, segundo alguns observadores estrangeiros, muitos dos dados quantitativos 

coletados não são levados em consideração pelos avaliadores, e devido à excessiva quantidade 

de dados, há redundância de informações (SPAGNOLO; CALHAU, 2002). Há ainda 

comentários sobre a forma de resumo dos dados,  ou seja, não se sabe ao certo como a 

comissão avaliadora chega a um único conceito final perante o grande número de dados. A 

forma do processo de avaliação não deixa claro quais características dos programas de pós-

graduação são mais relevantes na composição do conceito final. Neste contexto, um 

observador estrangeiro sugeriu que 

 
Seria interessante estudar a influência dos fatores individuais sobre o resultado final, 
para chegar a uma eventual simplificação, que de um lado diminua a massa de dados 
e o trabalho para coletá-los e, de outra, torne mais evidentes os critérios – e a 
política – em que se apóia a apreciação da qualidade (eficiência? eficácia? 
excelência?) (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p.15).   
 

A essência do presente trabalho, concernente à citação anterior, é analisar a contribuição de 

diversos fatores avaliados pela CAPES no conceito final de cada programa de pós-graduação. 

Em linhas gerais, procura-se estimar, por meio de métodos quantitativos, quanto é possível 

prever dos conceitos finais tendo-se em mãos apenas as variáveis numéricas.  

 

Além de estimular as discussões acerca do tema no meio acadêmico, os resultados deste 

trabalho podem ser usados como instrumentos nas decisões administrativas das instituições de 

ensino superior, IES, que possuem ou pretendem implantar programas de pós-graduação. Por 
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parte das IES, a análise dos dados quantitativos dos programas de pós-graduação pode 

mostrar quais características estão associadas ao sucesso de determinados programas na 

avaliação da CAPES. Por parte da CAPES, a análise dos dados quantitativos dos programas 

de pós-graduação pode auxiliar no aprimoramento do sistema, pois quantifica o peso que cada 

item recebeu de forma qualitativa na última avaliação. Sabendo-se o peso que ela própria 

indicou para cada item e o peso real atribuído pela comissão avaliadora, a CAPES pode 

direcionar e aperfeiçoar as futuras avaliações. 

 

Tendo em mente a importância do tema e o contexto exposto acima, este trabalho procura 

responder a seguinte questão de pesquisa: 

 

Qual a influência das variáveis quantitativas medidas pela CAPES nos conceitos obtidos 

pelos programas de pós-graduação em Administração?  

 

Sabe-se que cada área do conhecimento tem suas  próprias características, e apesar da 

padronização da avaliação para todo o sistema de pós-graduação nacional, as particularidades 

de cada área são consideradas durante a avaliação. São estudados então os programas de pós-

graduação em Administração, pois esta dissertação é resultado de um curso desta área do 

conhecimento.  

 

Atualmente, o conceito final de um programa de pós-graduação pode ser um, dois, três, 

quatro, cinco seis ou sete, sendo que os cursos com conceitos um ou dois não são 

reconhecidos pela CAPES. O presente estudo trabalha com programas reconhecidos, ou seja, 

com conceito de três a sete.  A execução do trabalho foi financeiramente viável devida à 

forma de coleta de dados proposta - dados gratuitos disponíveis na Internet.  

 

Utilizou-se das técnicas de regressão logística ordinal e análise discriminante sobre os dados 

dos programas de pós-graduação em Administração avaliados pela CAPES no triênio 2001-

2003, buscando responder a questão de pesquisa, bem como atingir os objetivos geral e 

específicos, descritos no item 1.1. 

 

Neste contexto, tem-se como contribuição acadêmica a forma de análise dos dados. Há certa 

carência de estudos com enfoque quantitativo sobre o tema, e a análise por meio de técnicas 
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estatísticas multivariadas inova não só na forma e interpretação dos resultados, mas também 

na aplicação das técnicas em si.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é medir a influência das variáveis quantitativas nos conceitos 

atribuídos pela CAPES aos programas de pós-graduação em Administração. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

A. selecionar as variáveis quantitativas a serem utilizadas no estudo dentre todas as 

variáveis medidas pela CAPES; 

 

B. determinar, de acordo com os pressupostos básicos de cada técnica, se é possível 

aplicar a análise discriminante e regressão logística ordinal; 

 

C. analisar os dados dos programas de pós-graduação em Administração no triênio 2001-

2003, relacionando os conceitos atribuídos pela CAPES com as variáveis quantitativas 

do estudo. 

 

Para atingir tais objetivos, o trabalho foi organizado como mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura do trabalho



 12

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Parece que qualquer pessoa é capaz de 
completar o que inicialmente foi bem 

delineado, e o tempo é um bom 
descobridor e colaborador neste tipo de 

trabalho, e o progresso das artes deve-se 
a este fato, visto que qualquer um pode 

acrescentar o que está faltando. 
Aristóteles  

 

Os itens que compõem a revisão bibliográfica são apresentados a seguir. A relação do estudo 

destes itens com o presente trabalho é apresentada na Figura 2. 

 

2.1 Avaliação da 
CAPES

2.2 Critérios de 
Avaliação

2.3 Métodos 
Quantitativos 

Aplicados à Análise da 
Avaliação

2.4 Técnicas 
Estatísticas

Referencial 
bibliográfico sobre o 

objeto de estudo

Referencial teórico 
utilizado na seleção de 

variáveis

Referencial bibliográfico que 
norteou decisões na seleção de 

variáveis e indicou uma 
lacuna na utilização de 

técnicas estatísticas

Referencial teórico 
matemático utilizado 

para responder a 
questão de pesquisa

Item Importância

2.1 Avaliação da 
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Avaliação

2.3 Métodos 
Quantitativos 

Aplicados à Análise da 
Avaliação

2.4 Técnicas 
Estatísticas

Referencial 
bibliográfico sobre o 

objeto de estudo

Referencial teórico 
utilizado na seleção de 

variáveis

Referencial bibliográfico que 
norteou decisões na seleção de 

variáveis e indicou uma 
lacuna na utilização de 

técnicas estatísticas

Referencial teórico 
matemático utilizado 

para responder a 
questão de pesquisa

Item Importância

 

Figura 2 – Revisão bibliográfica 

 

 

2.1 Pós-graduação e  a Avaliação da CAPES 

O sistema educacional brasileiro é dividido em três níveis: ensino fundamental, ensino médio 

e educação superior. A educação superior compreende diversos tipos de cursos, dentre eles os 
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cursos e programas de pós-graduação. Estes são dirigidos a alunos diplomados em cursos de 

graduação e divididos em: 

 

• Cursos de especialização ou pós-graduação latu sensu - conduzem a um certificado. 

• Programas de pós-graduação ou pós-graduação stricto sensu - conduzem a um 

diploma.  

 

A pós-graduação stricto sensu compreende os cursos de mestrado (acadêmico e profissional) 

e doutorado (BRASIL, 2004). Os programas de pós-graduação stricto sensu são objetos de 

estudo deste trabalho e serão aqui denominados programas de pós-graduação ou simplesmente 

programas. Uma representação simplificada da estrutura da educação superior do Brasil é 

mostrada na Figura 3. Não necessariamente a estrutura e os termos referentes à pós-graduação 

empregados no Brasil encontram correlatos em outros países (SANTOS, 2003).  

 

Ensino Superior Brasileiro

Graduação

Mestrado

Doutorado

Especialização

Graduação

Pós-graduação
Strictu sensu Lato sensu

Ensino Superior Brasileiro

Graduação

Mestrado

Doutorado

Especialização

Graduação

Pós-graduação
Strictu sensu Lato sensu

 

Figura 3 – Ensino superior brasileiro 

Fonte: elaboração própria 
 

Serafim (2004) faz um resumo das características dos cursos. 

• O mestrado tem duração mínima de um ano e exigência de dissertação em 

determinada área de concentração na qual revele domínio do tema e capacidade de 

concentração, conferindo o grau de mestre. 
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• O mestrado profissional dirige-se à formação profissional, com estrutura curricular 

clara e consistentemente vinculada à sua especificidade, articulando o ensino com a 

aplicação profissional à sua especificidade. Admite regime parcial de dedicação, 

exigindo apresentação de trabalho final sob a forma de dissertação. 

• O doutorado por sua vez, constitui-se no segundo nível de formação pós-graduada, 

tendo por finalidade proporcionar formação científica ou cultural, ampla e de 

profundidade. 

 

A CAPES foi criada em 11 de julho de 1951 para promover a campanha nacional para 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e tinha como objetivos assegurar a existência 

do pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades 

dos empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento social e econômico 

do país e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as 

oportunidades de aperfeiçoamento (CÓRDOVA, 1996). Em 1965, com o Parecer 977 do 

Conselho Federal de Educação, dá-se a implantação formal dos cursos de pós-graduação no 

Brasil (INFOCAPES,1999). No início da mesma década, já haviam ocorrido iniciativas 

importantes em algumas universidades (SANTOS, 2003).  

 

A cumprir suas funções, a CAPES firmou-se como o principal órgão de fomento de bolsas de 

pós-graduação. Para a distribuição das bolsas, a avaliação dos alunos se fazia necessária. 

Assim, a CAPES tornou-se responsável pela avaliação da pós-graduação, focada nos pós-

graduandos.  

 

A avaliação é mais que uma ação cotidiana na ciência; ela é parte integrante do processo de 

construção do conhecimento científico. É através da avaliação que se definem os rumos, tanto 

do próprio conteúdo da ciência quanto das instituições a ela vinculadas (DAVYT;VELHO, 

2000).  A avaliação, com seus critérios e instrumentos, é modelada por contextos históricos, e 

tende se adaptar a mudanças, mesmo com algum atraso. 

 

Nos anos de 1970, houve um aumento vertiginoso no número de bolsas concedidas, passando 

de 1043, em 1971, para cerca de 8000 em 1981 (CASTRO; SOARES, 1983). O aumento do 

número de bolsas tornou os mecanismos de concessão inviáveis. A CAPES enfrentava 

dificuldades para avaliar os alunos de pós-graduação. A solução encontrada foi delegar a 

responsabilidade de avaliação dos alunos às instituições dos programas de pós-graduação.  
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Assim, a questão de selecionar candidatos foi resolvida de forma descentralizada. Mas criou, ipso 
facto, uma necessidade de selecionar programas e, para cada um deles, o número de bolsas que 
seriam distribuídas. A origem da avaliação da CAPES responde à necessidade de alocar mais 
bolsas aos melhores programas - avaliar cursos e não candidatos (CASTRO; SOARES, 1983, pág 
64). 

 

Desde 1977, a CAPES realiza a avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu no 

país. Atualmente, a coleta de dados da pós-graduação é anual. A coleta é feita pela Internet 

em um software denominado DataCAPES. As IES são responsáveis pelo preenchimento dos 

dados. O software possui integração com a Plataforma Lattes para preenchimento de dados de 

docentes.   

 

No Brasil, há hoje um vínculo entre o sistema de avaliação da pós-graduação e ações efetivas 

para a distribuição de bolsas e de recursos de fomento aos programas. Sendo assim, a 

avaliação implantada pela CAPES é mais do que um processo ou simples indicador de status. 

Há resultados operacionais, como o número de bolsas e recursos financeiros que são 

disponibilizados para os programas. A avaliação também permite que se descubram os 

problemas que precisam ser resolvidos, bem como o desenvolvimento de novas políticas 

(SERAFIM, 2004). Considerar os programas como um sistema organizacional, onde o 

desempenho satisfatório conquiste maior volume de recursos juntos aos órgãos financiadores, 

pode ser a estratégia mais apropriada do ponto de vista gerencial, constituindo-se essa 

concepção, talvez, em uma das mais importantes em termos de sobrevivência financeira para 

a pós-graduação (BELINAZO, 2002, p.5). 

 

A cada três anos, é feita uma avaliação, ponderando-se os desempenhos e os meios para se 

atingir os resultados nos três anos anteriores. Em 2004, foi feita a avaliação dos cursos no 

período 2001-2003. Além dos dados coletados, há visitas de comissões avaliadoras em 

algumas instituições, visando o aperfeiçoamento da avaliação.  

 

Os conceitos atribuídos pela CAPES pode variar de um a sete. Os programas com conceitos 

um e dois não são reconhecidos pelo MEC. Os programas com conceitos seis e sete são ditos 

programas de excelência (BRASIL, 2002). 

 

Ao final de 2004, a CAPES avaliava 1944 programas de pós-graduação, com cursos de 

mestrado acadêmico (1829 cursos), doutorado (1035) e mestrado profissionalizante (135) 
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(CAPES, 2004). Um pouco mais de 11% destes, 226 programas, compunham a área de 

Ciências Sociais Aplicadas. A área de avaliação de Administração tem 61 programas de pós-

graduação avaliados, sendo que cinqüenta programas são de Administração e Gestão, e onze 

programas de Contabilidade e Turismo. 

 

2.2 Critérios de Avaliação  

Os programas de pós-graduação em Administração são avaliados juntamente com os 

programas em Contabilidade e Turismo. Os critérios de avaliação da CAPES encontram-se no 

documento orientador de cada área. O documento orientador da área de Administração está 

anexado a este trabalho (ANEXO A). O documento orientador é dividido em sete tópicos, ou 

dimensões. A dimensão I – Proposta do programa é totalmente qualitativa e ligada à avaliação 

final. As outras seis dimensões de avaliação possuem pesos. O peso é a representatividade de 

cada dimensão que deve ser considerada no conceito final. 

 

I. Proposta do programa  

II. Corpo docente – 20% 

III. Atividades de pesquisa – 10% 

IV. Atividades de formação – 10% 

V. Corpo discente – 10% 

VI. Teses e dissertações – 20% 

VII. Produção intelectual – 30% 

 

Nota-se que as características referentes ao corpo docente, teses e dissertações e produção 

intelectual têm maior importância na avaliação, sendo 20%, 20% e 30%, respectivamente. 

Apesar dos critérios da CAPES para as diversas áreas de avaliação seguirem de forma geral 

uma estrutura padrão, pode haver diferenças entre áreas, podendo-se citar o peso que é dado a 

cada uma das dimensões da avaliação.  

 

A divisão dos tópicos (dimensões) em itens completa a estrutura da avaliação. Cada item tem 

um peso dentro do tópico, e cada tópico tem um peso para o conceito final. Um item pode 

ainda ser dividido em variáveis, mas não há regras rígidas para tal divisão. Como os critérios 

de avaliação foram trabalhados para esta pesquisa está descrito no capítulo 3- Aspectos 

Metodológicos, na página 44. A Figura 4 retirada do documento orientador da avaliação serve 
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como exemplo. Na ilustração, o tópico (dimensão) Corpo Docente têm peso de 20% no 

conceito final, e o item 5 - exogenia do corpo docente tem peso de 10% para o tópico.  

 

 

Figura 4 – Documento de Avaliação 

Fonte: BRASIL, 2002 
 

Alguns itens da avaliação são medidos em relação ao número de docentes.  Isto é necessário 

para que programas de diferentes portes sejam comparados. Os docentes são caracterizados de 

acordo com a natureza do vínculo, o período de atuação, a carga horária semanal e o 

percentual da dedicação dessa carga à pós-graduação1. O enquadramento no Núcleo de 

Referência Docente (NRD) possui seis níveis. Os itens geralmente são medidos em relação ao 

NRD6.  

 

• NRD1: docentes com período mínimo de nove meses de vínculo com a IES, no ano-

base. 

• NRD2: docentes com NRD1 com regime de trabalho mínimo de 30 horas semanais, 

no ano-base. 

• NRD3: docentes do NRD2 com dedicação ao programa superior a 30% da carga 

horária contratada, por mais de nove meses no ano-base. 

• NRD4: docentes SP/CLT com período mínimo de nove meses de vínculo com a IES, 

no ano-base. 

• NRD5: docentes do NRD4 com regime de trabalho mínimo de 30 horas semanais, no 

ano-base. 

                                                 
1 Para o triênio 2004-2006 há uma nova classificação de docentes, e os itens serão medidos em relação aos 
Docentes de Referência. 
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• NRD6: docentes do NRD5 com dedicação ao programa superior a 30% da carga 

horária contratada, por mais de nove meses no ano-base.  

 

Outro fator que merece destaque na avaliação é a forma de avaliação da produção dos 

docentes do NRD6. A qualidade e a quantidade da produção são avaliadas conjuntamente por 

meio da base QUALIS (SOUZA;PAULA, 2002). A base QUALIS é um sistema criado pela 

CAPES que classifica publicações em níveis A, B ou C. São classificados periódicos 

científicos, anais de congresso, livros, capítulos de livro e coletâneas. Os periódicos 

científicos também são classificados quanto à sua circulação (internacional, nacional ou 

local). Cada publicação recebe uma pontuação definida pela CAPES antes da avaliação do 

triênio. Para o triênio 2001-2003, a pontuação válida é a mostrada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Pontuação Qualis 2001-2003 

Tipo Nível Pontuação 
A 25 
B 12 Artigo em periódico internacional 
C 8 
A 12 
B 8 Artigo em periódico nacional 
C 5 
A 8 
B 5 Artigo em periódico local 
C 1 
A 7 
B 3 Trabalho completo publicado em 

anais C 1 
A 20 Livros publicados B 8 
A 8 Capítulos e Coletâneas B 2 

FonteBRASIL, 2002 

 

A publicação de um programa é a soma total das medidas de cada trabalho, as quais são 

obtidas multiplicando-se cada trabalho publicado pelo respectivo peso. Na avaliação, a 

CAPES considera esta pontuação total em relação ao número de docentes NRD6 para o 

triênio 2001-2003. 

 

2.3 Métodos Quantitativos Aplicados à Análise da Avaliação 

Segundo Falcão e Régnier apud  Gatti (2004), a análise de dados quantitativos constitui-se em 

um trabalho que propicia que “a informação que não pode ser diretamente visualizada a partir 
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de uma massa de dados poderá sê-lo se tais dados sofrerem algum tipo de transformação que 

permita uma observação de um outro ponto de vista”. Este item do trabalho mostra alguns 

trabalhos sobre a Avaliação da CAPES que utilizaram métodos quantitativos para a análise. 

 

No trabalho de Castro e Soares (1983), é aplicada a regressão múltipla para se determinar a 

influência de variáveis quantitativas nos conceitos atribuídos pela CAPES aos programas de 

pós-graduação entre 1977 e 1981. Naquela época, as avaliações eram anuais. O objetivo do 

trabalho foi tentar simular ou reproduzir o comportamento dos consultores durante os anos. 

Os conceitos variavam de A (melhores cursos) a E (piores cursos). Nota-se que, assim como 

hoje, o conceito do curso é uma variável ordinal. No artigo, os autores atribuem números de 1 

a 5 aos conceitos, desconsiderando que a distância entre os conceitos A, B, C, D  e E pode não 

ser constante. Apesar disto, o trabalho fornece contribuições importantes que podem nortear o 

desenvolvimento desta pesquisa. Alguns tópicos importantes são destacados a seguir. 

  

• É importante verificar a existência de correlação entre os conceitos e variáveis que 

influenciam os conceitos de forma recorrente (relação tautológica). Em Castro e 

Soares (1983), foi verificada a alta correlação entre o conceito do programa e o 

número de bolsas, mas deve-se lembrar que o número de bolsas era distribuído de 

acordo com o conceito do curso.  Logo, a variável número de bolsas foi excluída do 

modelo. 

 

• As equações traçadas para cada área do conhecimento apresentaram coeficientes de 

determinação muito mais elevados do que a equação que englobava todas as áreas do 

conhecimento. Apesar do maior número de observações quando se consideram todos 

os programas, a variabilidade explicada é menor, devido às diferenças de cada área. 

No presente estudo, considerou-se somente os programas de pós-graduação em 

Administração. Se, por exemplo, fosse proposta a inclusão dos programas de 

Contabilidade e Turismo para o aumento do número de observações, esta deveria ser 

feita verificando-se características específicas de cada campo e a variabilidade total.  

 

• A produtividade apresentou comportamento distinto quando foi aplicada ao modelo de 

forma absoluta ou per capita. O curso se revelou bom pelo volume de publicação, e 

não pela produtividade de cada um dos professores. É frutífero verificar este fenômeno 

no presente trabalho. 



 20

 

Infelizmente, não foram encontrados outros trabalhos como de Castro e Soares (1983), que 

utilizam uma técnica estatística multivariada sendo o conceito do programa de pós-graduação 

a variável dependente. Foram encontrados trabalhos que empregam outros métodos 

quantitativos, como métodos de estatística descritiva e multicritério.  

 

Em Gama, Nome e Machado (1999), o histórico dos indicadores de qualidade foi estudado. A 

pós-graduação em Química é retratada por meio de tabelas de freqüência, razões entre 

indicadores de qualidade em relação aos conceitos atribuídos pela CAPES e gráficos da 

distribuição dos cursos no período de 96/97 e anteriores. Em Gama, Cadore e Ferreira (2003), 

os dados da avaliação de 1998-2001 foram analisados juntamente com os dados de Gama, 

Nome e Machado (1999). Além das análises citadas, a distribuição geográfica dos programas 

foi analisada por meio de gráficos. Marchini, Leite e Velasco (2001) utilizam a estatística 

descritiva para analisar a homogeneidade dos programas de pós-graduação da área de 

Ciências Biológicas no que se refere à distribuição das notas atribuídas pela CAPES no triênio 

1998-2000. O artigo também faz referência ao fator de impacto do Journal of Citation Report 

em 1998.  

 

Aragon (1998) comparou os sistemas de pós-graduação de Brasil, Argentina e México, 

confrontando os números de cursos de mestrado e doutorado em relação à classificação de 

qualidade avaliada em cada um dos países. No Brasil, a classificação da CAPES de 1996 foi 

utilizada como referência. Há também a distribuição comparativa por áreas de conhecimento. 

Spagnolo (1995) analisa o aumento do número de programas classificados como A e B pela 

CAPES, utilizando-se de uma distribuição percentual no período de 1980 a 1994. Há também 

uma comparação evolutiva em relação às áreas de conhecimento. Discute-se se o aumento do 

número de programas A e B representa uma melhoria da qualidade dos programas de pós-

graduação ou um abrandamento do sistema de avaliação. Assim como em Aragon (1998), a 

estatística descritiva utilizada é restrita à tabelas comparativas, não sendo utilizados métodos 

gráficos para evidenciar as análises. No campo da Inferência Estatística, Targino (1999) 

utiliza Teste de Hipótese para verificar se a avaliação atribuída pela CAPES possui relação 

com o grau de produção de artigos de periódicos científicos pelo pesquisador. A Análise de 

Variância também é utilizada como forma complementar da análise.  
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Os métodos multicritérios envolvem ferramentas de auxílio à decisão, sendo o objetivo 

encontrar a função de maximização entre inputs e outputs do modelo considerado. 

Diferentemente da técnica de regressão utilizada por Castro e Soares (1983), os conceitos dos 

programas não são inclusos nos cálculos. Os inputs (número de docentes, discentes tempo de 

titulação etc) e outputs  (publicação, números de titulados etc) geram notas aos programas e o 

resultado ordenado é comparado com a avaliação da CAPES. De forma geral, pode-se dizer 

que os métodos multicritérios criam uma nova classificação dos programas por meio de inputs 

e outputs. Miranda e Almeida (2003, 2004) utilizam as técnicas ELECTRE TRI, e ELECTRE 

II e MAUT, respectivamente. Os métodos da família ELECTRE (elimination and choice 

translating algorithm) são métodos de sobreclassificação, também denominados métodos de 

subordinação. O ELECTRE II busca ordenar um conjunto de alternativas da melhor para pior, 

sendo desenvolvido para resolver problemas de ordenação. O ELECTRE TRI, por sua vez, é 

um método multicritério de classificação, isto é, aloca alternativas em categorias predefinidas. 

O MAUT é um método multicritério cuja forma de agregação depende das características do 

problema e também do decisor. Em Miranda e Almeida (2003, 2004), os métodos ELECTRE 

TRI, ELECTRE II e MAUT foram aplicados aos dados coletados pela CAPES no triênio 

1998-2000 para os programas da área de Engenharia III. 

 

Silva e Fernandes (2001) aplicaram o método DEA (Análise por Envoltória de Dados – Data 

Envelopment Analysis) com intuito de avaliar o desempenho dos programas de engenharia em 

relação aos conceitos atribuídos pela CAPES no triênio 1998-2000. No caso, o método DEA 

visa posicionar os programas de pós-graduação em relação a uma fronteira de eficiência, 

maximizando os outputs ou minimizando os inputs. Mello et al (2003) utilizaram o método 

DEA na análise da qualidade e da produtividade dos doze programas de pós-graduação em 

Engenharia do COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lins, Almeida e Bartholo Junior 

(2004) utilizaram o DEA como forma de apoio quantitativo à avaliação de programas de pós-

graduação em Engenharia de Produção. Foram utilizados os inputs e outputs dos anos de 2001 

e 2002, não sendo realizada uma comparação com os conceitos atribuídos pela CAPES, pois 

não há a composição de um triênio. O artigo expõe uma visão tridimensional da distância 

entre os programas.  

  

Dos trabalhos encontrados na literatura, nota-se uma lacuna na utilização de técnicas 

estatísticas de dependência, sendo que apenas o artigo de Castro e Soares (1983) mostrou 



 22

aplicação da regressão múltipla. O presente trabalho emprega técnicas estatísticas de 

dependência que não foram encontradas nos estudos sobre a avaliação da CAPES.  

2.4 Técnicas Estatísticas 

O objetivo deste item do trabalho é mostrar a escolha das técnicas estatísticas que foram 

utilizadas na resolução da questão de pesquisa e a teoria matemática de tais técnicas. 

 

A escolha de uma técnica estatística pode ser baseada nos tipos de variáveis em estudo e no 

relacionamento entre as variáveis. Quanto aos tipos de variáveis, o Quadro 2, adaptado de 

Pereira (2001), compila as informações de tipo, subtipo, características e exemplos de 

variáveis. 

 

Quadro 2 – Tipos de variáveis 

Tipo de Variável Subtipo Características Exemplo 

Discreta 
Números inteiros, sem frações, como em 
contagens. Constituem um conjunto 
finito. 

Número de 
empregados 
de uma 
empresa 

Quantitativa 
(ou métrica, ou 

numérica) 
Contínua 

Números que podem assumir valores 
fracionários. Normalmente têm intervalo 
de valores conhecidos, mas um conjunto 
infinito de valores possíveis 

Faturamento 
mensal 

Categórica 
nominal 

Categorias, sendo que cada categoria é 
independente, sem relação com as 
outras. 

Ramo de 
atividade Qualitativa 

(ou não-métrica, ou não-
numérica) Categórica 

ordinal 

Categorias, sendo que cada categoria 
mantém uma relação de ordem com as 
outras que pode ser ou não regular. 

Porte de uma 
empresa 

Fonte: (PEREIRA, 2001) 

 

A questão de pesquisa “Qual a influência das variáveis quantitativas medidas pela CAPES 

nos conceitos obtidos pelos programas de pós-graduação em Administração” concerne às 

variáveis “conceito do programa” e “medidas quantitativas realizadas pela CAPES”. Por 

definição, estas últimas são quantitativas, podendo ser discretas (por exemplo, número de 

discentes) ou contínuas (por exemplo, porcentagem de doutores). A forma em que é feita a 

avaliação da CAPES, envolvendo características não-mensuráveis avaliadas em relatórios e 

visitas dos avaliadores, torna o conceito de um programa uma variável qualitativa. O conceito 

de um programa de pós-graduação reconhecido pode assumir os valores 3,4,5,6 ou 7, sendo 

que há uma ordem crescente de qualidade entre os conceitos e os programas. Quanto maior o 
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conceito, melhor é o programa de pós-graduação. Desta maneira, conclui-se que o conceito de 

um programa é uma variável categórica ordinal. 

 

Quanto ao relacionamento entre as variáveis, este pode ser de dependência ou de 

interdependência. Caso as variáveis em estudo possam ser divididas entre dependentes e 

independentes, ou seja, caso haja variáveis que possam ser explicadas por outras, há um 

relacionamento de dependência. Por outro lado, há um relacionamento de  interdependência 

se todas as variáveis puderem ser analisadas simultaneamente, sem considerar relações 

explicativas entre elas (HAIR et al,1998). 

 

A questão de pesquisa “Qual a influência das variáveis quantitativas medidas pela CAPES 

nos conceitos obtidos pelos programas de pós-graduação em Administração” indica um 

relacionamento de dependência entre a variável “conceito do programa” e “as medidas 

quantitativas realizadas pela CAPES”. No caso, o conceito de um programa depende das 

medidas quantitativas da CAPES. A Figura 5 foi adaptada de Hair et al (1998) e auxilia o 

processo de decisão para a escolha de técnicas de dependência. 
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Figura 5 – Escolha das técnicas estatísticas 

Fonte: HAIR et al, 1998 
 

Neste estudo há somente uma variável dependente - os conceitos dos programas de pós-

graduação em Administração - e esta é não-métrica. Assim, as técnicas indicadas são análise 

discriminante e regressão logística. Este resultado está em destaque amarelo na Figura 5. 

Entretanto, deve-se ressalvar o uso deste esquema para indicações no presente estudo, pois 

seu diagrama de decisão não diferencia as variáveis qualitativas em nominais e ordinais. De 

fato, as técnicas de análise discriminante e regressão logística não possuem procedimentos 

que abranjam a característica ordinal da variável dependente. Além disto, a técnica de 

regressão logística sugerida por Hair (1998) é a regressão logística binária.  
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Há uma técnica generalizada da regressão logística, a regressão logística ordinal, que é 

empregada quando a variável dependente é categórica ordinal e pode assumir mais de dois 

valores. A  regressão logística ordinal foi utilizada neste trabalho e teoria matemática é 

mostrada no item 2.4.2 Regressão Logística Ordinal. A análise discriminante foi utilizada 

porque, além de ser difundida em livros e periódicos da área de Administração e permitir que 

a variável dependente admita mais de dois valores, responde a questão de pesquisa de uma 

forma diferenciada da regressão logística ordinal.  

 

É importante ressaltar que a utilização das duas técnicas não gera resultados redundantes. 

Como cada uma das técnicas responde a questão de pesquisa está descrito no Quadro 3. 

Quadro 3 – Forma de resposta das técnicas estatísticas 

 Regressão logística ordinal Análise discriminante 
O que significa a resposta? A variação de uma unidade na 

variável resulta na chance de se 
mudar de conceito 

A variação de uma unidade na 
variável resulta em uma pontuação 
de classificação para o conceito 
final 

Como pode ser utilizado o 
resultado? 

Os gestores dos programas de pós-
graduação podem calcular a chance 
de mudarem de conceito 

Os gestores dos programas de pós-
graduação podem calcular o 
conceito que já podem ter atingido 
em determinada época do triênio. A 
CAPES pode saber quais variáveis 
tiveram mais influência na 
formação do conceito final. 

 

2.4.1 Análise Discriminante 
 

A análise discriminante é uma técnica estatística multivariada utilizada em estudos que 

contêm uma variável dependente categórica e variáveis independentes métricas Hair et al 

(1998). A análise discriminante é aplicável quando a variável categórica tem dois grupos 

(análise discriminante para dois grupos) ou mais de dois grupos (análise discriminante 

múltipla). No presente estudo, a variável categórica é o conceito dos programas de pós-

graduação em Administração, e as variáveis independentes são as variáveis quantitativas 

avaliadas pela CAPES. É aplicada a análise discriminante múltipla, pois a variável categórica 

tem cinco grupos (conceito três, quatro, cinco, seis e sete). 

 

A análise discriminante consiste em encontrar uma combinação linear entre as variáveis 

independentes que melhor discrimine os grupos. Esta combinação linear é chamada de função 

discriminante e tem a seguinte forma: 

nknkkjk XWXWXWaZ ++++= ...2211  



 26

sendo 

=jkZ escore Z discriminante da função discriminante j para o objeto k 

=a  intercepto 

=iW  peso discriminante para a variável independente i 

=ikX  variável independente i para o objeto k 

Para cada observação k é construída uma função discriminante. O índice j varia de 1 ao 

número de grupos menos 1. No caso da análise discriminante múltipla, são calculadas mais de 

uma função discriminante, sendo que o número delas é no máximo igual ao número de grupos 

menos um. Por exemplo, para três grupos são criadas duas funções discriminantes, para 

quatro grupos são criadas três funções discriminantes etc. Uma função discriminante é 

encontrada maximizando-se a razão da variância dos escores discriminantes dentro dos grupos 

pela variância entre os grupos.  

 

Após os cálculos para se encontrar as funções discriminantes, é possível por em prática dois 

objetivos da análise discriminante: 1) identificar a contribuição de cada variável independente 

na distinção dos grupos, analisando-se também se estas discriminações são significativas e 2) 

classificar novos casos, estudando o poder de predição da análise discriminante (REIS, 2001). 

 

A aplicação da análise discriminante pode ser realizada em seis etapas descritas por Hair et al 

(1998): problema de pesquisa, planejamento da pesquisa, pressupostos básicos, estimação e 

avaliação do ajuste geral, interpretação dos coeficientes e validação dos resultados.  

 
Problema de pesquisa 
 

Segundo Hair et al (1998), o primeiro passo na aplicação da análise discriminante é esclarecer 

a natureza da análise, indicando seus objetivos. Segundo o autor, quatro podem ser os 

objetivos da análise. O Quadro 4 mostra quais são estes objetivos e quais deles estão presentes 

neste trabalho. 

Quadro 4 – Objetivos da análise discriminante 

Objetivo Presença do objetivo no trabalho 
Determinar se existem diferenças estatisticamente 
significantes entre os perfis de escore médio em um 
conjunto de variáveis para dois (ou mais) grupos 
definidos a priori. 

Presente. O estudo determina se os grupos formados 
por programas de pós-graduação com mesmo conceito 
são significativamente diferentes dos outros grupos 
perante as variáveis quantitativas medidas pela 
CAPES. 

Determinar quais das variáveis independentes explicam 
o máximo de diferenças nos perfis de escore médio dos 

Presente. O estudo determina quais variáveis são mais 
importantes na composição do conceito final dos 
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dois ou mais grupos. programas. 
Estabelecer procedimentos para classificar objetos em 
grupos, com base em seus escores em um conjunto de 
variáveis independentes. 

Presente. O estudo determina uma equação matemática 
para previsão do conceito do programa, tendo em mãos 
as variáveis medidas pela CAPES. 

Estabelecer o número e a composição das dimensões 
de discriminação entre grupos formados a partir do 
conjunto de variáveis independentes.  

Ausente. Não são estudados os grupos formados a 
partir das variáveis medidas pela CAPES.  

Fonte: adaptado de Hair, 1998 

  

Planejamento da pesquisa 
 

 O planejamento da pesquisa para a aplicação da análise discriminante deve englobar a 

seleção de variáveis dependente e independentes, a determinação do tamanho da amostra e a 

divisão da amostra em duas partes, uma para análise e outra para validação.  

Os grupos da variável dependente devem ser mutuamente excludentes, ou seja, cada programa 

de pós-graduação deve ter apenas um conceito. Esta condição é cumprida no estudo, pois o 

conceito de um programa de pós-graduação é igual ao maior conceito de seus cursos. Os 

grupos devem ser coletivamente exaustivos, ou seja, todos os programas devem pertencer a 

um grupo. Esta condição é cumprida pela natureza do estudo. A variável dependente deve ser 

categórica ou provir de uma variável categorizada. No caso, a variável dependente é ordinal. 

As características ordinais não são consideradas na análise discriminante, levando a uma 

limitação do estudo. Em contrapartida, esta limitação enriquece a comparação entre os 

resultados da análise discriminante e da regressão logística ordinal. Ainda segundo Hair et al 

(1998), as variáveis independentes devem ser selecionadas por uma pesquisa prévia, um 

modelo teórico ou pela intuição do pesquisador. A identificação e seleção das variáveis 

independentes para o presente estudo estão descritas no item Identificação das Variáveis e 

Seleção de Variáveis, respectivamente. 

 

De acordo com Hair et al (1998), a análise discriminante é sensível à proporção entre o 

tamanho da amostra e o número de variáveis independentes, e se torna instável quando o 

tamanho da amostra diminui em relação ao número de variáveis independentes. Recomenda-

se o tamanho mínimo de cinco observações por variável independente. Deve-se atentar para 

que os grupos não difiram muito em seus tamanhos relativos e o número de casos do menor 

grupo deve exceder o número de variáveis independentes. No presente estudo, trabalha-se 

com uma população e não com uma amostra, por isso não é possível variar o número de 

casos, trinta e cinco. As restrições recaem então sobre o número de variáveis independentes, 
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que deve seguir as recomendações de cinco casos para cada variável independentes e não 

exceder o número do menor grupo. 

 

Por fim, o planejamento da pesquisa contempla a divisão da amostra em amostra de análise e 

amostra de teste. A primeira é usada para desenvolver a função discriminante, e a segunda 

para testar a função. Como o número de casos no presente estudo é pequeno, não é feita tal 

divisão. A função é testada com os próprios casos da construção. Segundo Hair et al (1998), 

isto cria um viés na precisão preditiva da função. 

 

Pressupostos básicos 
 

Para aplicação da análise discriminante, são exigidas algumas características da amostra. 

Primeiramente, é necessário que as variáveis independentes tenham uma distribuição 

multivariada normal em cada grupo definido pela variável dependente. Na prática, verifica-se 

se cada variável tem distribuição normal, pois os softwares de tratamento de dados, como o 

SPSS, não oferecem o teste da normalidade multivariada. Outra exigência da análise 

discriminante é que os grupos provenham de populações com matrizes de covariância iguais. 

O teste mais comum para verificar a igualdade das matrizes de covariância é o Box´s M 

(HAIR et al, 1998).  

 

A multicolinearidade, alta correlação entre as variáveis independentes, deve ser evitada, pois 

acrescenta pouco poder de previsão ao modelo. Para evitar este problema, são conferidos os 

coeficientes de correlação do Pearson das variáveis. Atenta-se ao fato de, pelo modelo, todas 

as relações entre as variáveis independentes e o escore Z discriminante serem lineares. 

Relações não-lineares não estão contidas no modelo. 

 

Estimação e avaliação do ajuste geral 
 

A função discriminante pode ser determinada levando-se em conta todas as variáveis 

independentes (método simultâneo, indicado quando há razões teóricas) ou apenas as 

variáveis com maior poder discriminante (método stepwise, indicado quando há grande 

número de variáveis).  O método stepwise se inicia com a melhor variável discriminatória. Em 

seguida, esta variável inicial faz par com todas as outras variáveis independentes. A variável 

que mais aumentar o poder discriminante da função é então escolhida. As demais variáveis 
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são escolhidas de maneira semelhante nos passos seguintes. No presente estudo, o método 

stepwise é empregado, pois não há razão teórica para se manter todas as variáveis. 

  

Após o cálculo da função discriminante, deve-se analisar o nível de significância da função. 

Segundo Hair et al (1998), se o método stepwise é empregado, a medida D2 de Mahalanobis, 

que é uma distância euclidiana quadrada generalizada, é adequada. Deve-se atentar também 

para o número de funções discriminantes. Não se deve considerar funções que não aumentem 

o poder discriminante de forma significativa. O escore Z indica a medida de cada observação 

na função discriminante O centróide de um grupo é a média do escore Z das observações 

deste grupo. A diferença das médias deve ser medida em relação à variância dos grupos, que 

são iguais por pressuposição. Para dois grupos, a diferença máxima entre os centróides dos 

grupos é uma distância conhecida como distância de Mahalanobis. Assim, após a 

determinação da função discriminante, testa-se se a diferença entre as médias dos centróides é 

significante. 

 

Além da significância das funções discriminantes, deve-se analisar a classificação dos casos. 

A regra de classificação é construída com base nos escores médios de cada grupo.  

  

Interpretação dos coeficientes da função 
 

A interpretação dos coeficientes da função pode ser feita pelos pesos discriminantes ou pelas 

cargas discriminantes. O peso discriminante padronizado representa a contribuição de cada 

variável na função discriminante. Quanto maior o peso, em módulo, maior é a contribuição da 

variável. O sinal do peso discriminante indica se esta contribuição é positiva ou negativa. As 

cargas discriminantes medem a correlação linear simples entre a função e cada variável 

independente, indicando assim a variância que as variáveis independentes compartilham com 

a função discriminante (HAIR et al, 1998). 

 

Quando há duas ou mais funções discriminantes, trabalha-se com a rotação das funções para 

facilitar a interpretação. 
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Validação dos resultados 
 

A validação da análise discriminante é feita aplicando-se as funções à amostra de validação e 

verificando-se o poder de previsão. Devido ao número de casos do presente estudo, não foi 

feita a divisão da amostra. A validação dos resultados foi feita mediante estudo do número de 

acertos da classificação. 

 

 

2.4.2 Regressão Logística Ordinal 
 

É razoável admitir que para situações problema com resposta ordinal fossem mais indicados 

modelos que incluem características ordinais em sua estrutura. Por volta de 1984, Anderson e 

Greenland desenvolveram separadamente os procedimentos da regressão logística ordinal 

impondo condições de contorno ordinais à regressão logística multinominal (CAMPBELL; 

DONNER, 1989).  

 

A teoria da regressão logística ordinal é mostrada a seguir. Inicialmente, apresenta-se o 

conceito de regressão logística utilizando-se para tanto, de um exemplo. Em seguida, foi feito 

um estudo teórico do formato da curva e de como o modelo teórico é ajustado aos dados. A 

interpretação dos parâmetros do modelo é feita para a regressão logística. A regressão 

logística ordinal é então elucidada. 

  

Regressão Logística 
 

Métodos de regressão são amplamente usados em análise de dados. A regressão logística é 

apropriada para casos em que variável dependente é categórica e binária, isto é, só pode 

assumir dois valores. O porquê de se usar a regressão logística neste trabalho é mostrado pelo 

exemplo hipotético a seguir. Este exemplo foi adaptado de Hosmer e Lemeshow (1989). 

 

Exemplo hipotético 

Há um estudo que tenta relacionar a porcentagem de docentes NRD6 com os conceitos 3 e 4 

de 100 programas de pós-graduação. Nesta amostra, há 57 programas com conceito 3 e 43 

programas com conceito 4. O Gráfico 1 mostra a distribuição do percentual de NRD6 entre os 

conceitos. 
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Gráfico 1 – Exemplo hipotético – percentual de NRD6 de programas 3 e 4 

 

 

Como a variável dependente no exemplo é binária (só há conceitos 3 e 4), a distribuição no 

gráfico fica restrita a duas linhas horizontais, o que não permite uma interpretação profunda 

do relacionamento das variáveis. É possível dizer somente que há uma tendência dos 

programas de conceito 4 terem uma maior porcentagem de docentes NRD6, mas há grande 

sobreposição de dados, ou seja, pelo gráfico, não é possível se determinar uma linha de corte 

entre os programas de diferentes conceitos.  

 

Os programas foram então divididos em oito grupos pela faixa de porcentagem de docentes 

NRD6, conforme descrito na Tabela 1. A última coluna é referente à proporção de programas 

com conceito 4 no grupo. Por exemplo, no grupo de programas com porcentagem de NRD6 

entre 0 e 20%, dos dez programas, há um de conceito 4 e assim a proporção é 0,10. 

Tabela 1 – Exemplo hipotético – faixa de porcentagem de docentes NRD6 

Grupo n Conceito 3 Conceito 4 Proporção de programas 
com conceito 4 

0-20 10 9 1 0,10 
21-30 15 13 2 0,13 
31-40 12 9 3 0,25 
41-50 15 10 5 0,33 
51-60 13 7 6 0,46 
61-70 8 3 5 0,63 
71-80 17 4 13 0,76 

80-100 10 2 8 0,80 
TOTAL 100 57 43 0,43 
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O Gráfico 2 mostra o relacionamento entre o ponto médio da faixa do grupo e a proporção de 

programas com conceito 4. Esta figura permite uma melhor visualização do relacionamento 

da porcentagem de docentes NRD6 e o conceito do programa.  O agrupamento descrito na 

Tabela 1 mostra como a chance do programa ter conceito 4 relaciona-se com a faixa da 

porcentagem de docentes NRD6. 
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Gráfico 2 – Exemplo hipotético – proporção de programas com conceito 4 por grupo. 

 

 

Nota-se que o relacionamento mostrado no Gráfico 2 não é linear, mas sim um 

relacionamento em “forma de S”. A distribuição em forma S está relacionada com uma 

distribuição cumulativa de uma variável aleatória. Diversas funções de distribuição poderiam 

ser aplicadas ao problema da distribuição de uma variável binária. O uso da distribuição 

logística para o tratamento deste tipo de problema foi consolidado  principalmente por dois 

motivos: a função logística é de fácil manipulação matemática e permite interpretações 

intrínsecas à natureza do problema (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

 

Faz-se necessário estudar o relacionamento da probabilidade π  com a variável independente. 

No exemplo hipotético, π  é a probabilidade do programas ter conceito 4 e a variável 

independente é a porcentagem de docentes NRD6. Apesar de visivelmente o relacionamento 

mostrado no Gráfico 2 não ser linear, buscando-se a simplicidade de equações, seria natural 
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supor primeiramente )(xπ  como uma função linear. No entanto, uma função linear 

xx βαπ +=)(  apresentaria problemas estruturais para a situação em questão, tais como: 

 

• )(xπ  deve estar entre 0 e 1, pois é uma probabilidade, mas xβα +  permite valores 

em toda a reta real; 

 

• é esperado um relacionamento não linear, pois a forma S indica que uma mudança em 

x deve ter menos impacto se π  estiver próximo de 0 ou 1.  

 

• tendo a variável dependente tem uma distribuição binominal, porque pode assumir 

apenas dois valores (sucesso ou fracasso), o desvio-padrão de Y é 

)](1)[()( xxYV ππ −=  e é depende de x, o que não é adequado ao método dos 

mínimos quadrados usado para o ajuste da curva em relacionamentos lineares. 

 

Para o modelo de regressão logística, não é necessário que as variáveis independentes x 

tenham alguma distribuição em especial. Por estes problemas estruturais descritos 

anteriormente, não é indicado o uso de relacionamento linear entre π  e x. A função de 

regressão logística é mais adequada ao problema. A função que descreve a forma “S” é 

mostrada a seguir. A Figura 6 mostra a forma “S” do modelo logístico.  

 

)exp(1
)exp()(
x

xx
βα

βαπ
++

+
=  
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Figura 6 – Forma “S” do modelo logístico 

Fonte: AGRESTI, 1990 
 
Note o relacionamento da probabilidade de sucesso com dois parâmetros, α e β . O primeiro 

está relacionado com o posicionamento da curva no eixo horizontal, e o segundo com a 

transição entre sucesso e fracasso, ou seja, com quão abrupta é a curva “S”. A equação 

também mostra que se β >0, a probabilidade de sucesso aumenta com x. Se β <0, a 

probabilidade de sucesso diminuiu com x. Se 0=β , a probabilidade de resposta é 

independente de x. Daí provêm as hipóteses nula e alternativa do modelo de regressão 

logística: 
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H0: não há regressão logística, 0=β  

H1: há regressão logística, 0≠β  

 

Ao realizar o ajuste de uma curva de regressão deve testar as hipóteses nula e alternativa do 

modelo. 

 

Ajuste da curva do modelo de regressão logística 

A regressão logística, como qualquer tipo de regressão, busca ajustar uma curva aos pontos 

experimentais. Para se encontrar a regressão logística dos pontos experimentais, é necessário 

definir critérios de aproximação entre as curvas teóricas e as observações medidas. Quando se 

trata de regressão linear, o método comumente usado para o ajuste da curva é o método dos 

mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados encontra os valores de α e β que 

minimizam a soma dos desvios quadráticos entre os valores preditos e observados da variável 

dependente. Na regressão logística, o método usado na estimação da curva chama-se máxima 

verossimilhança. 

 

O método de máxima verossimilhança determina os valores de α e β  que maximizam a 

probabilidade de se obter os valores observados. Esta probabilidade de se obter as 

observações é descrita por uma função denominada função de verossimilhança. O ajuste da 

curva consiste em maximizar esta função de verossimilhança. Ao maximizar esta função, 

encontram-se as estimativas de onde os dados têm probabilidade máxima de ocorrência. 

 

A função de probabilidade indica a chance de um evento ocorrer. Um evento pode assumir 

apenas dois valores, sucesso ou fracasso, a função de probabilidade para um evento é dada 

pela função binomial. 

 
yyf −−= 1)1( ππ  

 

No caso, π é a probabilidade de sucesso e y pode ser 0 ou 1. A probabilidade de sucesso 

depende de x. Então, a função de probabilidade é explicitada em função de x. 

 
yy xxxf −−= 1)](1[)()( ππ  
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Nota-se que quando y=1, ou seja, situação de sucesso, a probabilidade é )(xπ  . Quando y=0,    

situação de fracasso, a probabilidade de ocorrência é 1- )(xπ . Em um experimento real, 

trabalha-se com mais de um caso, mais de uma observação. Sendo assim, adiciona-se o índice 

i para designar cada caso.  

ii y
i

y
ii xxxf −−= 1)](1[)()( ππ  

 

O modelo de regressão logística supõe que cada observação é independente. No caso do 

presente estudo, o modelo supõe que o conceito atribuído a um programa é independente dos 

conceitos dos outros programas. Assim como a probabilidade de dois eventos independentes 

ocorrem é o produto das probabilidades individuais, a probabilidade de ocorrência de todas as 

observações (função de verossimilhança) é o produto de todas as funções 

ii y
i

y
ii xxxf −−= 1)](1[)()( ππ  (HOSMER; LEMERSHOW, 1989).   

 

Denomina-se por )(β
r

l a função de verossimilhança. O símbolo ∏ é o produtório. Indica o 

produto das funções. O método de máxima verossimilhança escolhe valores de β
r

que 

maximizam a função. 

∏
=

=
n

i
ixfl

1

)()(β
r

 

 

Matematicamente, é difícil trabalhar com um ∏ . Trabalha-se então com o logaritmo da 

função de verossimilhança. Esta transformação é devida à propriedade de o logaritmo de um 

produto ser a soma dos logaritmos dos fatores. Assim, ao invés de se trabalhar com um 

produtório, trabalha-se com um somatório. É também utilizada a propriedade da multiplicação 

do logaritmo pelo expoente do logaritmando.  

 

∑
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Para se achar β
r

que maximiza )(β
r

L , e conseqüentemente )(β
r

l , deriva-se )(β
r

L  em 

relação a α  e β e iguala-se o resultado a zero (HOSMER; LEMERSHOW, 1989). As 

equações de máxima verossimilhança são: 

∑
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=−
n

i
ii xy

1
0)]([ π     e    ∑

=

=−
n

i
iii xyx

1
0)]([ π  

 

Na regressão linear, o método dos mínimos quadrados, ao diferenciar a soma dos desvios 

quadrados, encontra equações lineares para os parâmetros, e estas são facilmente resolvidas. 

No caso da regressão logística, as equações de verossimilhança encontradas não são lineares 

para os parâmetros  α  e β . Não existe solução analítica para estas funções. São necessários 

métodos iterativos para a solução, que podem ser executados por software estatísticos 

(HOSMER; LEMERSHOW, 1989).   

 

Generalizando para k variáveis explicativas, o modelo de regressão logística é: 
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Avaliação do ajuste da curva 

A questão que norteia a avaliação do ajuste da curva é a mesma de outros modelos de 

regressão e concerne em saber se o modelo que inclui a variável descreve as observações 

melhor do que um modelo que não inclui a variável. Em regressão linear, compara-se a 

variância total com a variância explicada pelo modelo. Em regressão logística, comparam-se 

os valores observados com os valores previstos, a partir de modelos com e sem a variável 

estudada.  

 

A comparação dos valores observados e previstos é feita pela estatística G, que segue 

distribuição qui-quadrado. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

iávelacomhançaverossimil
iávelasemhançaverossimilG

var___
var___(ln2  

Verifica-se se a estatística G é significante pela distribuição qui-quadrado ao nível de 

significância desejado (HOSMER; LEMERSHOW, 1989).   
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Outra forma de medir a significância de uma variável é por meio do teste de Wald. Este teste 

compara o parâmetro β
)

com o erro padrão estimado ( )(/ ββ
))

SEW = ). Testa-se a hipótese 

nula de 0=β , seguindo uma distribuição normal (HOSMER; LEMERSHOW, 1989).   

 

O SPSS fornece também estatísticas de pseudo R2, isto é, estatísticas equivalentes ao R2 da 

regressão linear. A estatística de Cox e Snell admite valor máximo de 1. As estatísticas de 

Nagelkerke e McFadden têm analogia mais forte com R2, e admitem valores de 0 a 1 (SPSS, 

2002). 

 

Interpretação dos Resultados 

Tanto para as manipulações matemáticas quanto para interpretação dos resultados, é feita uma 

transformação na Erro! A origem da referência não foi encontrada., conhecida como 

transformação logit. A transformação logit é definida por  

x
x

xxg βα
π

π
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=
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Nota-se que esta transformação leva a uma equação linear em x, com α  sendo o coeficiente 

linear e β  o coeficiente angular da reta.  

A interpretação dos resultados é feita por meio da razão Q= ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− )(1

)(
x

x
π

π . A razão indica a 

probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso. Assim, a probabilidade de sucesso é 

dada por  

Q
Qx
+

=
1

)(π  

Os modelos lineares generalizados que possuem em sua expressão o parâmetro natural 

⎟⎟
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ππ  são chamados de modelos logit. Este parâmetro é importante devido a 

razão ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− )(1

)(
x

x
π

π  ser o odds da resposta 1.  
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O odds da resposta 1, Ω , é o número de vezes que a resposta 1 é mais provável que a resposta 

2.  

Tem-se daí a interpretação do coeficiente β : para cada unidade aumentada em x, o odds da 

resposta 1 aumenta em βe . Em outras palavras, para cada unidade variada em x, a resposta 1 

torna-se mais provável βe  vezes, se β >0, e menos provável βe  vezes, se β <0.  

 

Regressão Logística Ordinal 
 
A regressão logística ordinal é indicada para casos em que a variável dependente possui mais 

de duas possibilidades de resposta, e há uma ordem intrínseca nestas possibilidades. Este 

ordenamento é embutido nas equações pelo conceito de categorias adjacentes. O índice j das 

categorias de resposta não é aleatório, mas segue a ordem natural da variável resposta.  O 

logit de duas categorias adjacentes é: 
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O modelo de regressão logística para as categorias adjacentes é: 

 

xL jj
rrβα +=  

 

Do conceito de categorias adjacentes deriva-se o conceito de categoria base, denominada 

linha de base. Ao invés de se calcular o odds em relação à categoria posterior, calcula-se o 

odds em relação a uma categoria de referência. Os logits em relação à linha de base são 

representados por *
jL : 
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Realizar as medidas dos odds em relação à linha de base facilita a compreensão do estudo. 

Tem-se uma linha fixa, de referência. No caso deste trabalho, a linha de referência é o maior 

conceito dos programas de pós-graduação em Administração. Com a regressão logística 
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ordinal, foi possível saber, por exemplo, quantas vezes é mais provável receber conceito 5 do 

que conceito 3, considerando-se determinada configuração das variáveis independentes.  

 

Faz-se necessária então a formulação de um modelo de regressão logística ordinal que use os 

logits em relação a categoria de base. Este modelo nada mais é que uma generalização do 

modelo de categorias adjacentes. Tal generalização é feita por meio da propriedade de 

subtração dos logaritmos: 
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Para categorias adjacentes: 
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Nota-se que para uma dada categoria, se π  aparece no numerador, aparecerá no denominador 

do logit adjacente. É fácil notar que: 

 

11
* ... −+ +++= Jjjj LLLL  

 

O modelo de regressão logística para categorias com linha de base é: 

 

∑
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Assim como na regressão logística binária, para resolução das equações, maximizam-se as 

funções de verossimilhança.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Não devemos ficar insistindo em 
encontrar a precisão em tudo, mas, em 
cada classe de coisas, devemos buscar 

apenas a precisão que o assunto 
comporta, e até o ponto que for 

apropriado à investigação. 
Aristóteles. 

 

Neste capítulo são discutidos os aspectos metodológicos da pesquisa. A Figura 7 mostra os 

itens relacionados à metodologia da pesquisa e ao delineamento da pesquisa.  

 

3.1 Tipo de Pesquisa
3.2 Pergunta e Hipóteses de pesquisa

3.3 Modelo de Pesquisa

Metodologia da pesquisa

3.4 Identificação das Variáveis 
3.5 Definição da População 

3.6 Coleta de Dados
3.7 Análise de Dados

Delineamento da pesquisa

3.1 Tipo de Pesquisa
3.2 Pergunta e Hipóteses de pesquisa

3.3 Modelo de Pesquisa

Metodologia da pesquisa

3.4 Identificação das Variáveis 
3.5 Definição da População 

3.6 Coleta de Dados
3.7 Análise de Dados

Delineamento da pesquisa

 
Figura 7 – Aspectos metodológicos 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Como apresentado no capítulo 1 - Introdução, o objetivo geral deste trabalho foi medir a 

influência das variáveis quantitativas nos conceitos atribuídos pela CAPES aos programas de 

pós-graduação em Administração. Com base em seu objetivo geral, este trabalho consiste em 

uma pesquisa descritiva. Gil (2002), ao classificar os tipos de pesquisas com base em seus 

objetivos (exploratória, descritiva e explicativa), define uma pesquisa descritiva como aquela 

que tem como preocupação central a descrição de características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.  

 

Neste trabalho, o fenômeno em estudo foi o conceito atribuído pela CAPES aos programas de 

pós-graduação. Respondeu-se à questão de pesquisa determinando-se a contribuição de cada 
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variável quantitativa medida pela CAPES na construção dos conceitos dos programas de pós-

graduação em Administração. Vale ressaltar que a aplicação das técnicas estatísticas 

multivariadas não responde o porquê da importância de cada variável, mas apenas indica a 

forma e a intensidade do relacionamento  

 

Com base nos procedimentos técnicos a serem utilizados, este trabalho foi definido como uma 

pesquisa ex-post facto (GIL, 2002). 

A tradução literal da expressão ex-post facto é "a partir do fato passado". Isso significa que neste 
tipo de pesquisa o estudo foi realizado após a ocorrência de variações na variável dependente no 
curso natural dos acontecimentos. O propósito básico desta pesquisa é o mesmo da pesquisa 
experimental: verificar a existência de relações entre variáveis (...). A diferença mais importante 
entre as duas modalidades está em que na pesquisa ex-post facto o pesquisador não dispõe de 
controle sobre a variável independente, que constitui o fator presumível do fenômeno, porque ele já 
ocorreu. O que o pesquisador procura fazer neste tipo de pesquisa é identificar situações que se 
desenvolveram naturalmente e trabalhar sobre elas como se estivessem submetidas a controle. 
(GIL, 2002, pág 49). 

 

Por o pesquisador não ter controle sobre as variáveis independentes, o delineamento ex-post 

facto não garante as relações de causa-efeito e o que se observa é a constatação de relação 

entre variáveis (GIL, 2002). Relações de causa-efeito devem ser justificadas pela teoria. O 

relacionamento entre variáveis que foi estudado está explicitado na pergunta de pesquisa. 

 

3.2 Pergunta e Hipóteses de Pesquisa 

 

Conforme apresentado no capítulo 1 - Introdução, a questão de pesquisa inerente a este 

trabalho foi: 

 

Qual a influência das variáveis quantitativas medidas pela CAPES nos conceitos obtidos 

pelos programas de pós-graduação em Administração?  

 

Sob a perspectiva da conjunção dos fatores na determinação dos conceitos dos programas, as 

hipóteses de pesquisa foram: 

 

Hipótese 1 
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O modelo discriminante explicaria de forma significativa as relações entre os conceitos dos 

programas de pós-graduação e as variáveis quantitativas medidas pela CAPES. 

 

Hipótese 2 

O modelo de regressão logística ordinal explicaria de forma significativa as relações entre os 

conceitos dos programas de pós-graduação e as variáveis quantitativas medidas pela CAPES. 

 

Como as hipóteses de pesquisa foram baseadas em modelos matemáticos, as hipóteses nula e 

alternativa do trabalho foram  idênticas às hipóteses do modelo para ambas as técnicas. 

 

H0: β1=β2=β3=...=βn=0 

H1: há pelo menos um βk≠0 

 

Os coeficientes βk  são os coeficientes das variáveis independentes. 

A hipótese nula H0 parte do princípio que todos os coeficientes da análise discriminante ou da 

regressão logística ordinal são iguais a zero. Assim, H0 não é rejeitada se não houver funções 

discriminantes ou regressão identificadas significativamente. Por outro lado, a hipótese 

alternativa H1 mostra-se adequada se pelo menos um coeficiente for diferente de zero de 

forma significativa.  

 

3.3 Modelo de Pesquisa  

A fim de se atingir o objetivo geral deste trabalho, foi seguida a configuração de pesquisa 

esquematizada (Figura 8). 
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Figura 8 – Modelo da pesquisa 

 

De acordo com o modelo da pesquisa, os conceitos da CAPES (variável dependente) foram 

explicados pelas medidas quantitativas da avaliação (variáveis independentes) por meio da 

aplicação da análise discriminante e da regressão logística ordinal sobre o conjunto de dados 

da população em estudo.  

 

O próximo item apresenta como as variáveis independentes foram selecionadas.  

 

3.4 Identificação das Variáveis 

O processo de avaliação da CAPES engloba tanto variáveis quantitativas como variáveis 

qualitativas. Por Stevenson (2001), variáveis quantitativas são aquelas que geram dados 

inerentemente numéricos, ou seja, são variáveis numéricas por natureza e o significado dos 

números independe de imposições do pesquisador. Foram consideradas como variáveis 

explicativas as variáveis quantitativas avaliadas pela CAPES. Esta consideração foi 

fundamental na escolha das variáveis, pois no processo de avaliação, há variáveis qualitativas 

que recebem notas, como por exemplo, a adequação dos projetos e linhas de pesquisa em 

relação às áreas de concentração. No caso, os avaliadores da instituição governamental dão 

nota a uma característica qualitativa, quantificando-a. Características deste tipo não foram 

inclusas como variáveis neste trabalho, pois sofrem influência direta dos avaliadores. Como 

exemplo de variável de natureza numérica considerada pode-se citar o tempo médio de 

titulação dos alunos em um programa de pós-graduação. 
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Um outro tipo de medida que foi considerada diz respeito a variáveis que não são 

quantitativas por natureza, mas que também não sofrem influência direta dos avaliadores. 

Neste grupo foram incluídas as variáveis que medem publicação. Como descrito no capítulo 2 

– Revisão Bibliográfica, cada tipo de publicação (revista, anais, internacional, nacional, local, 

A, B, C) recebe uma pontuação definida previamente pela CAPES. Apesar de tais variáveis 

serem medidas por pesos impostos pela CAPES, estas não passam por julgamentos durante a 

avaliação. Não esteve no escopo deste trabalho discutir a pontuação QUALIS utilizada pela 

CAPES; estes pesos foram aceitos sem discussões, pois refletiam a forma proposta pela 

CAPES para se medir um item que foi importante na determinação dos conceitos dos 

programas de pós-graduação. 

 

No ponto inicial da pesquisa, o conjunto de variáveis do estudo correspondia ao universo de 

variáveis presentes na avaliação. O documento orientador (ANEXO A) da avaliação contém 

as características dos programas de pós-graduação em Administração julgados pela CAPES, e 

norteou a escolha das variáveis do estudo. O documento é dividido em sete tópicos, a saber: 

 

I. Proposta do programa 

II. Corpo docente 

III. Atividades de pesquisa 

IV. Atividades de formação 

V. Corpo discente 

VI. Teses e dissertações 

VII. Produção intelectual 

 

Os sete tópicos são também divididos em itens. Cada item corresponde a um conjunto de 

características avaliadas. No total, trinta e dois itens compõem o documento analisado. Ao 

longo do documento, alguns itens são ditos explicitamente qualitativos. Outros possuem 

características quantitativas e qualitativas. Por fim, alguns itens são somente quantitativos. O 

Quadro 5 tem caráter ilustrativo e traz exemplos de itens presentes no documento da CAPES. 

 

Quadro 5 – Exemplos de itens 

Tópico Item Tipo do item 
VI - Teses e 
dissertações 

1 - Vínculo das teses e dissertações 
com  Áreas de Concentração e com qualitativo 



 46

Tópico Item Tipo do item 
Linhas e Projetos de Pesquisa; 
adequação ao nível dos cursos 

II - Corpo docente 1 - Vínculo, composição e dedicação 
do corpo docente 

híbrido -qualitativo e 
quantitativo 

V - Corpo discente 
4 - Número de discentes-autores da 
pós-graduação em relação à 
dimensão do corpo discente 

quantitativo 

Fonte: adaptado de BRASIL ,2002 

 

Os itens explicitamente qualitativos não foram considerados de imediato no leque de opções 

de variáveis. Os itens híbridos mereceram maior atenção, pois foi necessário identificar 

variáveis quantitativas não explícitas no texto. Os itens quantitativos estavam 

automaticamente na lista de variáveis. Porém, alguns itens, de acordo com suas 

características, foram desmembrados em mais de uma variável quantitativa.  

 

O Quadro 6 compreende uma compilação do documento orientador, e traz, após a eliminação 

das variáveis qualitativas, todos itens que contêm variáveis quantitativas. Dos itens híbridos 

(com variáveis quantitativas e qualitativas) foram retiradas as variáveis qualitativas. Os itens 

híbridos, que então aparecem modificados no quadro, são indicados com asteriscos (*). Para 

facilitar o acompanhamento de leitura do anexo A, a numeração dos itens segue o documento 

orientador. 

 

Quadro 6 – Itens com variáveis quantitativas do trabalho  

Tópico Item Descrição 
Corpo Docente 1 Vínculo, composição e dedicação do corpo docente 
Corpo Docente 2* Dimensão do NRD6 relativamente ao corpo docente 
Corpo Docente 3* Qualificação do NRD6 
Corpo Docente 5 Exogenia do Corpo Docente 
Atividades de Pesquisa 4 Participação do corpo discente nos Projetos de Pesquisa 
Atividades de Formação 3* Quantidade de orientadores do NRD6 relativamente à dimensão 

do corpo docente. Número médio de orientandos por docente 
Atividades de Formação 4 Atividades letivas e de orientação nos cursos de graduação 
Corpo Discente 1 Dimensão do corpo discente em relação à dimensão do NRD6 
Corpo Discente 3* Número de titulados 
Corpo Discente 4* Número de discentes-autores da pós-graduação em relação à 

dimensão do corpo discente 
Teses e Dissertações 2 Tempo médio de titulação de bolsistas; tempo médio de bolsa. 

Relação entre os tempos médios de titulação de bolsistas e de não 
bolsistas 

Teses e Dissertações 3 Número de titulados em relação à dimensão do NRD6. 
Teses e Dissertações 4 Qualificação das Comissões Examinadoras. Participação de 

membros externos 
Produção Intelectual 2*, 3 Quantidade em relação à dimensão do NRD6 e Qualidade dos 

veículos de divulgação da produção do NRD6 [sistema QUALIS] 
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Tópico Item Descrição 
Produção Intelectual 4 Autoria e co-autoria discente 

 

O tópico I - Proposta do Programa é inteiramente qualitativo e por isso não aparece nenhuma 

vez no quadro de variáveis.  

 

3.5.1 Eliminação de algumas variáveis quantitativas 
 

Foi necessário reduzir o número de variáveis do trabalho, pois após identificação das 

variáveis quantitativas, notou-se grande o número de variáveis comparando-se com o número 

de programas de pós-graduação em Administração (trinta e cinco programas). Além disso, 

algumas variáveis estavam divididas por  curso (mestrado acadêmico, mestrado profissional 

ou doutorado), o que gerava um problema de dados faltantes (missing  value), pois nem todos 

os programas possuem os três cursos. Se um caso tem um dado faltante, não é possível utiliza-

lo na aplicação da análise discriminante e da regressão logística ordinal. Dado o pequeno 

número de casos se comparado ao número de variáveis, o problema de dados faltantes deve 

ser evitado. 

 

Tentou-se adotar critérios para nortear a eliminação das variáveis, mas não se chegou a uma 

regra de decisão única. O Quadro 7 mostra as variáveis que foram reavaliadas e quais 

decisões foram tomadas (variável excluída ou variável modificada). Logo após o Quadro 7, 

estão descritos os cálculos de como as variáveis foram modificadas. 

Quadro 7 – Variáveis reavaliadas 

Tópico e Item Variável Reavaliação Decisão 
Corpo Docente 
Item 1 

Composição do corpo docente Forma de coleta no 
relatório não está 
explicitada no documento 
orientador. 

Variável excluída 

Corpo Docente 
Item 5 

Exogenia do corpo docente Coleta no relatório não é 
diretamente numérica. 

Variável excluída 

Atividade de 
Formação  
Item 4 

número de disciplinas na 
graduação por NRD6; número 
de orientações de trabalhos de 
final de curso por NRD6; 
número de orientações de 
iniciação científica por NRD6 

Considerando-se que o 
número de programas é 
relativamente pequeno (35), 
optou-se por excluir essas 
variáveis que não estão 
diretamente relacionadas 
com a decisão de gestores 
de programas de pós-
graduação. Logicamente, 
tais exclusões implicam em 
limitações do presente 
trabalho. 

Variáveis excluídas 

Teses e Tempo médio de titulação de A forma de coleta de dados Variável modificada 
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Tópico e Item Variável Reavaliação Decisão 
Dissertações 
Item 2 

bolsistas; tempo médio de 
bolsa. Relação entre os tempos 
médios de titulação de 
bolsistas e de não bolsistas 

é indicada para o tempo de 
titulação de todos os alunos 
conjuntamente (bolsistas e 
não-bolsistas). 
 
Seria necessária a criação 
de três variáveis para tempo 
titulação: de  mestrado 
acadêmico, de mestrado 
profissional e de doutorado, 
mas há problemas de dados 
faltantes, pois nem todos 
dos programas têm os três 
cursos.  

para tempo médio de 
titulação 

Teses e 
Dissertações 
Item 3 

Número de titulados em 
relação à dimensão do NRD6. 

É necessária a criação de 
três variáveis para número 
de titulados: de mestrado 
acadêmico, de mestrado 
profissional e de doutorado. 
Deve-se atentar para os 
dados faltantes 

Variável modificada 
para titulados por 
NRD6 

 

• Número de titulados por NRD6: para se evitar o problema de dados faltantes na 

aplicação das técnicas multivariadas, os dados faltantes das variáveis titulados por 

NRD6 (mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado) foram substituídos 

por zero após o cálculo da média do triênio. Assim, o número zero significa que não 

há titulados naquele curso durante o triênio, ou seja, o programa não possui aquele 

curso. 

 

• Tempo médio de titulação: diferentemente das variáveis números de titulados por 

curso, não é viável substituir os dados faltantes por zero ou outro valor, pois não é 

possível uma interpretação. Também não é possível tirar a média dos três cursos, visto 

que os tempos de titulação são diferentes entre mestrado acadêmico, mestrado 

profissional e doutorado, principalmente entre doutorado e mestrados. As três 

variáveis foram coletadas para o estudo. Sabendo-se que o coeficiente de variação do 

tempo de titulação do doutorado é baixo (10%) e que todos os programas com cursos 

de doutorado obrigatoriamente possuem o curso de mestrado acadêmico, optou-se por 

não utilizar a variável tempo de titulação de doutorado. A solução encontrada 

concerne em utilizar o tempo médio de titulação de mestrado acadêmico para os 

programas que têm este curso (vinte e nove programas), e utilizar um tempo 

equivalente ao mestrado acadêmico para os programas que têm somente mestrado 

profissional (seis programas). Este tempo equivalente é calculado padronizando-se o 
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tempo de titulação de mestrado profissional destes seis programas, e então se 

calculando o valor equivalente para o mestrado acadêmico. Os passos para a variável 

tempo de titulação estão a seguir: 

 Para os programas com mestrado acadêmico – tempo médio de titulação do triênio 

em mestrado acadêmico; 

 Para os programas com somente mestrado profissional – do tempo médio de 

titulação do mestrado profissional, subtrai-se a média dos seis programas (29,6 

meses) e divide-se pelo desvio-padrão (4,8 meses). Multiplica-se pelo desvio-padrão 

do tempo de titulação de mestrado acadêmico (7,0 meses) e soma-se a média desta 

mesma variável (32,4 meses); 

 As IES que tiveram seus tempos de titulação transformados estão na  Tabela 2 

juntamente com os valores do tempo médio de titulação. 

Tabela 2 – Transformação da variável tempo médio de titulação. 

IES 

Tempo médio de 
titulação do 

mestrado 
profissional 

Tempo médio de 
titulação do mestrado 

profissional 
padronizado 
(x-29,6)/4,8 

Tempo equivalente em 
mestrado acadêmico 

(y*7)+32,4 

FPL 27,9 -0,35 29,9 
IBMEC 27,3 -0,49 29,0 
PUC/MG 28,2 -0,29 30,4 
PUC/RS 36,3 1,40 42,2 
UNESA 34,4 0,99 39,3 
UNINOVE 23,6 -1,26 23,6 

 

Após a reavaliação das variáveis possíveis, chegou-se ao conjunto de variáveis utilizáveis no 

estudo. O Quadro 8 contém a descrição de cada variável. 

Quadro 8 – Variáveis identificadas para o estudo 

# Variável Descrição 
1 vínculo razão entre o número de docentes NRD4 por NRD1 

2 dedicação 
porcentagem de docentes que dedicam mais de 30% da carga horária 
à pós-graduação 

3 porcentagem de NRD6 razão entre o número de docentes NRD6 pelo total de docentes 
4 qualificação dos docentes porcentagem do número de doutores em relação ao NRD6 

5 participação discente 
número de alunos da pós-graduação envolvidos em projetos de 
pesquisa pelo número total de alunos do programa. 

6 orientadores número de orientadores do NRD6 pelo total de docentes do NRD6. 
7 orientados por orientador número de alunos da pós-graduação por número de orientadores 
8 dimensão discente total discente por NRD6 
9 número de titulados  número total de titulados 

10 discentes-autores 
número de discentes com trabalhos publicados em relação ao corpo 
discente 

11 tempo médio de titulação 
tempo médio de titulação, em meses, com base no tempo médio de 
titulação do mestrado acadêmico 
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# Variável Descrição 
12 titulados mestrado número de titulados no mestrado acadêmico por NRD6 
13 titulados doutorado número de titulados no doutorado por NRD6 

14 titulados mestrado 
profissional número de titulados no mestrado profissional por NRD6 

15 qualificação das bancas 
proporção média de doutores participantes em bancas examinadoras 
de mestrado e doutorado 

16 exogenia bancas 

média ponderada da proporção de examinadores externos ao 
programa em bancas de mestrado (peso 3) e examinadores externos 
à IES em bancas de doutorado (peso 5) 

17 publicação pontuação QUALIS 
18 publicação por NRD6 pontuação QUALIS por NRD6 

 

Como o número de dezoito variáveis ainda foi grande comparado com o número de casos 

(trinta e cinco programas), algumas variáveis foram selecionadas para o estudo. A seleção das 

variáveis foi realizada por meio de métodos estatísticos. Este procedimento está descrito no 

capítulo 4 - Resultados 

 

Por fim, a variável dependente compreende os conceito atribuído pela CAPES ao programas 

de pós-graduação em Administração.  

 
Variável Dependente Valores assumidos 
conceito do programa 3, 4, 5, 6 ou 7 

 

3.5 População 

A população em estudo neste trabalho foi formada pelos trinta e cinco programas de pós-

graduação em Administração avaliados pelo CAPES no triênio 2001-2003 que obtiveram 

conceitos igual ou superior a três. De fato, quarenta programas cumprem estas condições, mas 

cinco destes tiveram início em 2003, último ano do triênio. Isto implica que não há dados 

suficientes destes programas, pois além de não existirem ainda titulados, o conceito atribuído 

pela CAPES não se relaciona com o desempenho no triênio, mas sim com a proposta inicial 

do programa. Em geral, os programas cadastrados na CAPES iniciam com conceito três. 

 

Os cinco programas  nestas condições foram da Faculdade de Estudos Administrativos de 

Minas Gerais (FEAD, Programa de Administração), da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE, Programa de Administração e Desenvolvimento Rural), da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Programa de Administração), da Universidade 
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Federal de Uberlândia (UFU, Programa de Administração) e da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI, Programa de Administração).  

 

Apesar dos critérios de avaliação da área de Administração serem válidos também para as 

áreas de Ciências Contábeis e Turismo, os programas pertencentes a estas duas áreas não 

foram considerados. A não utilização dos programas de Ciências Contábeis e de Turismo foi 

para evitar possíveis distorções na ordem de grandeza das variáveis. Ilustrativamente, pode-se 

considerar que um programa da área de Turismo tenha o mesmo conceito de um programa da 

área de Administração. Porém, características específicas das áreas, tais como a tradição de 

estudos no país, a quantidade de publicação ou número de professores doutores impliquem em 

diferenças entre Administração e Turismo. Fatos deste tipo poderiam distorcer os resultados 

das técnicas estatísticas empregadas.   

 

Devido ao pequeno número de programas de Administração existentes e à facilidade de 

acesso a todas as avaliações, todos os programas compuseram a base de dados. Sendo assim, 

foi realizado um censo.  

 

3.6 Coleta de Dados 

Após a identificação das variáveis, foi possível coletar os dados no software estatístico. O 

software usado para a coleta e tratamento dos dados foi o SPSS (2002). Em geral, cada coluna 

do software correspondeu a uma variável. Em casos específicos, foram necessárias mais de 

uma coluna para se formar uma variável. Foi o caso de variáveis relativas, onde se considera a 

porcentagem de uma determinada característica. O Excel (MICROSOFT, 2000) também foi 

utilizado em algumas análises.  

 

Os dados foram coletados dos relatórios de avaliação de cada programa de pós-graduação em 

Administração avaliados no triênio 2001-2003. Os relatórios de avaliação da CAPES são de 

livre acesso e estavam disponíveis no site da instituição em formato de arquivo portable 

document format (pdf). Os dados foram lidos do arquivo .pdf e digitados na base de dados. O 

Quadro 9 explicita a forma de coleta de cada variável nos relatórios dos programas.  

 

Segundo o documento de área do triênio 1998-2000, é necessário ponderar cada ano de 

acordo com sua importância para a avaliação (BRASIL, 1998). Não foi encontrada referência 
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equivalente para o triênio 2001-2003. Assim, a ponderação foi feita conforme as sugestões 

previstas no triênio 1998-2000. Conforme descrito no documento de área, para as variáveis 

que avaliam resultados (desempenho), foram considerados os valores médios dos três anos.  

Exemplos de variáveis que avaliam resultados são a publicação e o número de titulados por 

curso. Quanto às variáveis que indicam meios, foram considerados os valores de 2003, último 

ano do triênio. Exemplos de variáveis que avaliam meios têm-se as variáveis referentes ao 

corpo docente.  

 

Quadro 9 – Forma  de coleta das variáveis e valores possíveis 

# Variável Referência do relatório 
Valores 

assumidos x Medida 

1 vínculo 
P-CD-05 (linha 4, coluna 1 / linha 1, 
coluna 1) 0 ≤ x ≤ 1 2003 

2 dedicação 
P-CD-07 (linha 7, coluna 2 + linha 8, 
coluna2) 0 ≤ x ≤ 1 2003 

3 NRD6 
P-CD-05 (linha 6, coluna 1 / linha 0, 
coluna 1) 0 ≤ x ≤ 1 2003 

4 qualificação 
P-CD-07 (linha 3, coluna 4 + linha 4, 
coluna 4) 0 ≤ x ≤ 1 2003 

5 
participação discente 

[P-AP-02 (linha 22, coluna 1 + linha 23, 
coluna 1 + linha 24, coluna 1) / P-FA-01 
(linha 1, coluna 7) ] 

0 ≤ x ≤ 1 2003 

6 orientadores 
[P-CD-12 (linha 3, coluna 3)/ P-CD-05 
(linha 6, coluna 1)] 0 ≤ x ≤ 1 2003 

7 orientados por orientador 
[P-FA-01 (linha 1, coluna 7 + linha 2, 
coluna 7) / P-CD-12 (linha 3, coluna 3)] x > 0 2003 

8 dimensão discente 
[P-FA-01 (linha 1, coluna 7 + linha 2, 
coluna 7) / P-CD-05 (linha 6, coluna 1)] x > 0 2003 

9 número de titulados P-FA-01 (linha 4, coluna7) x > 0 média do 
triênio 

10 
discentes-autores 

[P-PB-04 (linha 2, coluna 4 + linha 5, 
coluna 4 + linha 7, coluna 4) / P-FA-01 
(linha 1, coluna 7] 

0 ≤ x ≤ 1 2003 

P-TD-04 (linha 1, coluna 1) - mestrado x > 0 média do 
triênio  

11 
tempo médio de titulação  

P-TD-04 (linha 1, coluna 1) – mestrado 
profissionalizante x > 0 média do 

triênio 
12 titulados mestrado 

acadêmico 
[P-TD-05 (linha 1, coluna 2)  -  mestrado 
acadêmico x ≥ 0 média do 

triênio 
13 titulados doutorado [P-TD-05 (linha 2, coluna 2)  - 

doutorado x ≥ 0 média do 
triênio 

14 titulados mestrado 
profissional 

[P-TD-05 (linha 3, coluna 2) - mestrado 
profissionalizante x ≥ 0 média do 

triênio 
P-TD-02 (linha 18, coluna 2) – mestrado 
acadêmico 0 ≤ x ≤ 1 2003  

15 
qualificação bancas - 

P-TD-02 (linha 18, coluna 4) - 
doutorado 0 ≤ x ≤ 1 2003 

P-TD-02 (linha 15, coluna 2) – mestrado 
acadêmico 0 ≤ x ≤ 1 2003  

16 
exogenia bancas 

P-TD-02 (linha 15, coluna 4) - 
doutorado 0 ≤ x ≤ 1 2003 
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# Variável Referência do relatório 
Valores 

assumidos x Medida 

17 publicação P-PB-05a   - pontuação QUALIS x ≥ 0 soma do 
triênio 

18 publicação por NRD6 
[pontuação QUALIS / P-CD-05 (linha 6, 
coluna 1)] x ≥ 0 soma do 

triênio 
 

Em relação à variável publicação, foram considerados para as análises os trabalhos de texto 

completo publicados em anais de congressos e os artigos em periódicos. Livros, capítulos e 

coletâneas foram desconsiderados da análise, pois aparecem de forma não única nos relatórios 

da CAPES e não são divididos por níveis A e B, impedindo a ponderação. A pontuação total 

de cada programa de pós-graduação foi obtida multiplicando-se o número de trabalhos 

publicados pelo valor de cada tipo de publicação de acordo com a tabela da QUALIS vigente 

no triênio 2001-2003 (Quadro 1, página 18), ou seja, os diferentes tipos de publicação foram 

coletados em colunas diferentes do software e depois estes valores foram ponderados pela 

tabela QUALIS. 

 

Os relatórios das publicações em anais de congresso do ano de 2003 não apresentaram a 

divisão por nível A, B e C. Para não perder estes dados, criou-se uma ponderação baseada nos 

dados apresentados nos relatórios de 2001 e 2002. Assim, a porcentagem média de 

publicações A, B e C dos anos anteriores foi multiplicada pelos valores sete, três e um, 

respectivamente, resultando em um valor de ponderação (4,282, conforme Tabela 3). O 

número de trabalhos com texto completo em anais do ano de 2003 foi multiplicado por este 

valor de ponderação encontrado.  

Tabela 3 – Ponderação para trabalhos em congresso em 2003 

Nível 2001 2002 Média % Peso Ponderação 
A 311 (41,4%) 392 (29,7%) 35,5% 7 2,487 
B 403 (53,7%) 811 (61,3%) 57,5% 3 1,725 
C 37 (4,9%) 119 (9,0%) 7,0% 1 0,070 
 751 (100%) 1322 (100%) 100%  4,282 

 

 

Por não serem coletados especificamente para este trabalho, esses dados são ditos 

secundários. Diferentemente dos dados primários, os dados secundários são dados que já 

foram coletados para os objetivos que não os do problema em pauta (MALHOTRA, 2001). 

Segundo o autor, deve-se avaliar os dados secundários sob seis perspectivas para saber se são 

de utilização pertinente, pois estes não foram coletados especificamente para a pesquisa em 
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estudo. A seguir no Quadro 10, os dados deste trabalho foram discutidos perante estas seis 

perspectivas propostas pelo autor. 

 

Quadro 10 – Critérios para avaliação de dados secundários 

Critérios Questões Observações 
Especificações e 
metodologia 

Qual índice de resposta? 
Qual a técnica de 
amostragem? Qual o 
tamanho da amostra? E o 
método de coleta de 
dados? Como foi o 
trabalho de campo? Qual a 
qualidade dos dados? 
Como foram a criação do 
questionário e a análise dos 
dados? 

Na avaliação, a CAPES realiza um censo dos 
programas, ou seja, não há problemas devido à 
amostragem.  Os dados foram coletados pelo 
programa DataCAPES, o que descarta erros de 
digitação durante a coleta. Deve-se atentar para a 
qualidade dos dados, pois são as instituições dos 
programas que respondem ao questionário, podendo 
haver erros no entendimento das variáveis ou mesmo 
atitudes de má fé.  

Erro e precisão Há erros na abordagem, na 
concepção da pesquisa e na 
amostragem? Há erros na 
coleta, na análise dos 
dados e no relatório? 

Não é possível avaliar se os dados são precisos. Há 
somente uma fonte de dados, a própria CAPES, 
impossibilitando a comparações de diferentes fontes.  
É possível que existam erros no preenchimento do 
questionário, o que consistiria em uma das limitações 
do presente estudo. 

Atualidade Qual o prazo entre a coleta 
e publicação dos dados? 
Qual a freqüência de 
atualizações? 

Foi considerada a última atualização da avaliação, o 
triênio 2001-2003. 
 

Objetivo Por que os dados foram 
coletados? 

Os dados foram coletados para uma situação 
problema próxima a do presente estudo,  

Natureza As variáveis foram bem 
definidas 

A natureza dos dados está sujeita à interpretação das 
variáveis por parte das instituições.  

Confiabilidade Há experiência, 
credibilidade, reputação e 
integridade da fonte? 

A CAPES é um órgão nacional e responsável pela 
avaliação da pós-graduação no Brasil. Há 
credibilidade da fonte. 

Fonte: adaptado de Malhotra (2001, p.129) 

 

3.7 Análise de Dados 

No intuito de organizar e melhorar a compreensão e desenvolvimento do trabalho, este foi 

dividido em passos. O delineamento final consta de três passos descritos a seguir. No Quadro 

11 é mostrado o método aplicado em cada passo e o objetivo específico alcançado.  

 

Quadro 11 – Resumo dos passos 

Passos Método Objetivo específico alcançado 

1 - Seleção das variáveis 
Análises da coerência dos dados, 
do coeficiente de variação e do 
coeficiente de correlação. 

A. selecionar as variáveis quantitativas a 
serem utilizadas no estudo dentre todas as 
variáveis medidas pela CAPES. 

2 – Pressupostos básicos da 
Análise Discriminante 

Testes dos pressupostos básicos 
pelo software 

B. determinar, de acordo com os 
pressupostos básicos da análise 
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Passos Método Objetivo específico alcançado 
discriminante, se é possível aplicar a 
técnica. 

3 - Análise dos dados 
Estudo univariado e 
multivariado; aplicação das 
técnicas possíveis. 

C. analisar os dados dos programas de 
pós-graduação em Administração no 
triênio 2001-2003, relacionando os 
conceitos atribuídos pela CAPES com as 
variáveis quantitativas do estudo. 

 

 

Passo 1 - o número de variáveis identificadas é grande se comparado com número de casos. 

Assim, dentre as variáveis identificadas, é necessário selecionar as variáveis para o estudo. A 

seleção de variáveis foi baseada na coerência dos dados, no coeficiente de variação e no 

coeficiente de correlação entre as variáveis. Ao final deste passo da pesquisa, obteve-se as 

variáveis para o estudo. 

  

Passo 2 - como visto no 2.4.1 Análise Discriminante, a técnica de análise discriminante exige 

que a população tenha distribuição normal multivariada e que os grupos tenham matrizes de 

covariâncias iguais. Verificam-se então os pressupostos básicos, a fim de saber se a análise 

discriminante pode ou não ser aplicada. A regressão logística não possui pressupostos básicos. 

 

Passo 3 - foram aplicadas técnicas estatísticas. Apesar das técnicas estatísticas multivariadas 

serem do campo da inferência, elas foram aplicadas em uma população para descrever o 

comportamento das variáveis medidas pela CAPES em relação aos conceitos dos programas 

em um período anteriormente avaliado. As equações geradas pelas técnicas estatísticas são 

modelos matemáticos para previsão dos conceitos dos programas. 

 

Não é estatisticamente correto inferir, de forma transversal, os resultados obtidos para todo o 

conjunto de programas de pós-graduação brasileiros. Também não é correto inferir, de forma 

longitudinal, para futuras avaliações da CAPES sob critérios diferentes e/ou adicionais de 

avaliação. Só seria possível usá-las para inferência longitudinal se os programas de pós-

graduação em Administração mantivessem o mesmo comportamento ao longo dos anos e se 

os critérios de avaliação não se alterassem. Os resultados do estudo podem ser usados, por 

exemplo, para projeções de desempenho necessário para obtenção de conceitos, mas sem o 

rigor matemático do ponto de vista da Inferência Estatística.  

 

Foram aplicadas 
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i. Análise descritiva 

ii. Análise discriminante 

iii. Regressão logística ordinal 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Toda arte e toda investigação, bem como 
toda ação e toda escolha, visam a um 
bem qualquer; e por isso foi dito, não 

sem razão, que o bem é aquilo a que as 
coisas tendem. Mas entre os fins 

observa-se uma certa diversidade: 
alguns são atividades, outros são 

produtos distintos das atividades das 
quais resultam; e onde há fins distintos 

das ações, tais fins são, por natureza, 
mais excelentes do que as últimas.  

Aristóteles 
 

 

A Figura 9 resume o conteúdo deste capítulo. 

 

Variáveis  identificadas
Métodos de exclusão
Variáveis selecionadas

Pressupostos básicos Experimentos
Composição de Experimentos Exemplo de Previsão
Resultados e Discussões Discussões

Análise Discriminante

Seleção de Variáveis

Regressão Logística Ordinal

 

Figura 9 – Resultados e Discussões 

4.1 Seleção de Variáveis 

 

O Quadro 12 contém média, desvio-padrão populacional e coeficiente de variação das 

variáveis coletadas.  

 

Quadro 12 – Estatísticas descritivas das variáveis coletadas 

# Variável Média Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de Variação 

1 vínculo 0,98 0,05 5% 
2 dedicação 0,89 0,11 12% 
3 porcentagem de NRD6 0,83 0,11 13% 
4 qualificação dos docentes 0,98 0,04 5% 
5 participação discente 1,00 0,98 99% 
6 porcentagem de orientadores 0,94 0,09 9% 
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# Variável Média Desvio-
padrão 

Coeficiente 
de Variação 

7 orientados por orientador 7,97 2,85 36% 
8 dimensão discente 7,60 2,90 38% 
9 titulados 33 28 85% 

10 discentes-autores 0,51 0,67 130% 
11 tempo médio de titulação mestrado 32,4 7,0 22% 
12 titulados mestrado acadêmico 1,60 0,75 47% 
13 titulados doutorado 0,20 0,08 42% 
14 titulados mestrado profissional 1,55 1,28 82% 
15 qualificação das bancas 0,99 0,02 2% 
16 exogenia das bancas 0,26 0,16 59% 
17 publicação 733 646 88% 
18 publicação por NRD6 42 22 53% 

 

Primeiramente, analisou-se a coerência dos dados, verificando se os valores eram cabíveis às 

variáveis. Foram encontrados dados irregulares nas variáveis 5 - participação discente e  10 - 

discentes-autores. A variável 5 - participação discente mede a quantidade de alunos 

envolvidos em projetos de pesquisa, o que implica que esta deve ser uma razão entre os 

valores 0 e 1, ou seja, no máximo, 100% dos alunos estarão envolvidos em projetos (os 

valores permitidos para esta e outras variáveis encontram-se no Quadro 9, página 52). No 

caso da variável 5 – participação discente, há doze casos com valores acima de um. Entendeu-

se que esta variável não foi bem interpretada e corretamente preenchida pelas IES, e por isso 

foi excluída. A variável 10 – discentes-autores também é uma variável percentual e seu valor 

máximo permitido é um. Há cinco programas que  estão acima de um, ou seja, os dados estão 

errados. Concluiu-se que os dados de discentes-autores não são coerentes e esta variável foi 

excluída.  

 

O segundo critério adotado para a exclusão de variáveis foi o baixo coeficiente de variação. 

Um baixo coeficiente de variação indica que os dados são homogêneos, ou seja, não há 

grandes diferenças entre casos para uma dada variável. Isto implica que esta variável não deve 

ter influência sobre os conceitos dos programas, pois todos os programas possuem valores 

próximos. Segundo Martins (2002), os dados com baixa dispersão possuem coeficiente de 

variação até 15%. Esta é uma regra empírica e deve ser discutida para cada variável com 

coeficiente de variação até 15 % (variáveis 1, 2, 3, 4, 6, e 15, conforme Quadro 12). 

 

As variáveis 1- vínculo, 4 – qualificação dos docentes e 15 - qualificação das bancas possuem 

média alta (próxima de um) e desvio-padrão baixo (próximo de zero), com coeficientes de 

variação 5%, 5%, e 2%, respectivamente. Estas variáveis foram excluídas da análise, pois os 
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coeficientes de variação foram considerados realmente baixos e precisos. Já as variáveis 2 – 

dedicação, 3 – porcentagem de docentes NRD6 e 6 – porcentagem de orientadores têm 

coeficientes de variação um pouco maior, 12%, 13% e 9%, respectivamente. Não há 

argumentos para se excluir tais variáveis baseando-se apenas no coeficiente de variação. 

 

Porém, o histograma da variável 6 – porcentagem de orientadores merece destaque (Gráfico 

3). Nota-se que mais da metade dos programas tem mais 95% de docentes na atividade de 

orientação. Na verdade, os dezenove programas nesta situação têm 100% dos docentes na 

atividade de orientação. Devida à sua distribuição e ao seu baixo coeficiente de variação, a 

variável 6 – porcentagem de orientadores foi excluída. 
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Gráfico 3 – Porcentagem de orientadores 

 
A análise da coerência dos dados implicou na exclusão de duas variáveis (5 e 10). A análise 

do coeficiente de variação permitiu exclusão das variáveis 1, 4, 6 e 15. Das dezoito variáveis 

identificadas, restaram doze. Dando continuidade à seleção de variáveis, foram verificados os 

coeficientes de correlação entre doze variáveis restantes. 
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As variáveis 7 – orientados por orientador e 8 – dimensão discente têm coeficiente de 

correlação de 0,97 significativo ao nível de 0,01. O Gráfico 4 exibe um relacionamento linear 

entre as duas variáveis, mostrando que é indicado usar o coeficiente de correlação para a 

análise. Optou-se por manter a variável 8 e excluir a variável 7, pois aparentemente, o número 

total de discentes por NRD6 é de mais fácil gerenciamento do que o número de alunos por 

orientadores, visto que, dependendo do programa, a decisão de orientar ou não pode partir do 

docente.  
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Gráfico 4 – Relacionamento linear entre orientados por orientador e dimensão discente 

 

As variáveis 2 – dedicação e 3 – porcentagem de docentes NRD6 têm coeficiente de 

correlação de 0,79 significativo ao nível de 0,01. Apesar disto, o relacionamento não se 

mostrou linear (Gráfico 5), pois há uma saturação da variável dedicação, isto é, há diversos 

casos com valor máximo 1,00. Aparentemente, não há uma distribuição diferenciada entre os 

conceitos. Optou-se por manter a variável 3 – porcentagem de docentes NRD6 e excluir a 

variável 2 – dedicação baseando-se na distribuição dos casos (Gráfico 6 e Gráfico 7). Os 

dados da variável porcentagem de docentes NRD6 estão mais bem distribuídos.  
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Gráfico 5 – Relacionamento não linear entre dedicação e porcentagem de NRD6 
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Gráfico 6 – Distribuição de Dedicação 
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Gráfico 7 – Distribuição do percentual de docentes 

NRD6 no programa 

 

As variáveis 17 - publicação e 18 - publicação por NRD6 têm coeficiente de correlação de 

0,80 significativo ao nível de 0,01. Sabe-se que esta correlação provoca multicolinearidade 

para as análises discriminante e de regressão logística ordinal, e assim uma das variáveis deve 

ser eliminada. O Gráfico 8 mostra que os programas de conceito seis separam-se dos demais 

pela variável 17 – publicação. Porém, este não é um motivo suficientemente forte para 
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descartar a variável 18 – publicação por NRD6. Optou-se por trabalhar com as duas variáveis 

separadamente, ou seja, as técnicas multivariadas foram aplicadas em duplicidade, ora com a 

variável publicação, ora com a variável publicação por NRD6. 
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Gráfico 8 – Distribuição da publicação e da publicação por NRD6  

 

A análise das correlações implicou na exclusão das variáveis 2 – dedicação e 7 – orientados 

por orientador, e indicou que é necessária a escolha entre as variáveis 17 - publicação e 18 - 

publicação por NRD6.  

 
A Figura 10 mostra o processo de seleção de variáveis realizado no trabalho. 
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12 variáveis
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6 - porcentagem de orientadores

15 - qualificação bancas
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7 - orientados por orientador
17 ou 18 - publicação ou publicação por NRD6

Variáveis selecionadas
3 - porcentagem de docentes NRD6

8 - dimensão discente
9 - titulados

11 - tempo titulação mestrado 
12 - titulados mestrado acadêmico

13 - titulados doutorado
14 - titulados mestrado profissionalizante

16 - exogenia das bancas
17 ou 18 - publicação ou publicação por NRD6
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13 - titulados doutorado
14 - titulados mestrado profissionalizante

16 - exogenia das bancas
17 ou 18 - publicação ou publicação por NRD6  

Figura 10 – Seleção de variáveis 

 

Em relação às dimensões avaliadas pela CAPES, há uma variável referente a Corpo Docente 

(3- porcentagem de docentes NRD6), duas variáveis de Corpo Discente (8 – dimensão 

discente e 9 – titulados), cinco variáveis de Teses e Dissertações (11- tempo titulação 

mestrado, 12 – titulados mestrado acadêmico, 13 – titulados doutorado, 14 – titulados 

mestrado profissionalizante e 16 – exogenia das bancas) e uma opção para Produção 

Intelectual (17 – publicação ou 18 – publicação por NRD6). O Quadro 13 reforça a definição 

de cada variável. 
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Quadro 13 – Variáveis selecionadas para o estudo 

Variável Descrição 
porcentagem de NRD6 razão entre o número de docentes NRD6 pelo total de docentes 
dimensão discente total discente por NRD6 
número de titulados  número total de titulados 

tempo médio de titulação 
tempo médio de titulação, em meses, com base no tempo médio de 
titulação do mestrado acadêmico 

titulados mestrado número de titulados no mestrado acadêmico por NRD6 
titulados doutorado número de titulados no doutorado por NRD6 
titulados mestrado 
profissional número de titulados no mestrado profissional por NRD6 

exogenia bancas 

média ponderada da proporção de examinadores externos ao 
programa em bancas de mestrado (peso 3) e examinadores externos 
à IES em bancas de doutorado (peso 5) 

publicação pontuação QUALIS 
publicação por NRD6 pontuação QUALIS por NRD6 

 

 

Pressupostos básicos 

 

A análise discriminante requer que as variáveis tenham distribuição normal multivariada. Na 

prática, analisa-se se as variáveis podem provir de populações normais. No SPSS, utiliza-se o 

teste de Kolmogorov-Smirnov (teste K-S). Os resultados deste teste para as variáveis 

selecionadas encontram-se a seguir. 

Tabela 4 – Teste K-S de normalidade para as variáveis selecionadas 

Variável z do teste K-S Significância 
Porcentagem de NRD6 0,917 0,370 
Dimensão discente 1,059 0,212 
titulados 1,386 0,043* 
Tempo médio de titulação mestrado 1,385 0,043* 
Titulados mestrado acadêmico 0,722 0,674 
Titulados doutorado 2,614 0,000* 
Titulados mestrado profissionalizante 2,174 0,000* 
Exogenia das bancas 1,241 0,092 
Publicação  1,163 0,134 
Publicação por NRD6 0,436 0,991 

 

O teste K-S testa a hipótese nula da normalidade da população contra a hipótese alternativa da 

não normalidade. Ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula para quatro 

variáveis marcadas com (*) na Tabela 4.  

 

Optou-se por não utilizar a variável exogenia juntamente com as outras variáveis, pois esta 

apresenta problema de dados faltantes. Os programas que possuem somente os cursos de 

mestrado profissionalizante não têm esses dados. Com a variável exogenia,  são válidos 
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somente vinte e sete casos. Sendo assim, para a aplicação da análise discriminante foram 

consideradas quatro variáveis: porcentagem de NRD6, dimensão discente, titulados mestrado 

acadêmico e publicação ou publicação por NRD6, considerando-se a alternância entre as duas 

últimas. 

 

O outro pressuposto básico da análise discriminante, a igualdade das matrizes de covariância, 

é testado pelo M de Box. Os resultados foram favoráveis à aplicação da análise discriminante 

quando se utilizam as quatro variáveis conjuntamente. 

 

4.2 Análise Discriminante 

A análise discriminante foi aplicada cinco vezes. Os quatro experimentos foram os seguintes: 

• Experimento 1 – Método stepwise; alternância com a variável Publicação. 

• Experimento 2 – Método stepwise; alternância com a variável Publicação por NRD6. 

• Experimento 3 – Método simultâneo; alternância com a variável Publicação.  

• Experimento 4 – Método simultâneo; alternância com a variável Publicação por 

NRD6. 

• Experimento 5a – Método simultâneo; variáveis Exogenia e Publicação. 

• Experimento 5b – Método simultâneo; variáveis Exogenia e Publicação por NRD6. 

 

Experimento 1 – Método stepwise; alternância com a variável Publicação  

 

As estatísticas descritivas dos grupos são mostradas na Tabela 5. O grupo de conceito 3 tem 

14 casos; os grupos de conceito 4 e 5 têm 9 casos cada uma; e o grupo de conceito 6 tem seis 

casos. As médias de Publicação e Dimensão discente são maiores quanto maior o conceito do 

grupo. As médias de Porcentagem de docentes NRD6 e Titulados mestrado acadêmico 

oscilam entre os grupos.  
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Tabela 5 – Experimento 1 – estatísticas descritivas 

Group Statistics

,8343 ,13888 14 14,000
6,8636 2,91375 14 14,000

1,2936 1,09808 14 14,000

297,4700 240,26796 14 14,000
,8233 ,07280 9 9,000

7,0911 2,57036 9 9,000

1,0256 1,03081 9 9,000

605,9122 233,50026 9 9,000
,8378 ,10686 9 9,000

8,5478 3,43667 9 9,000

1,5033 ,56639 9 9,000

998,8400 431,13845 9 9,000
,8133 ,04726 3 3,000

9,7500 1,50429 3 3,000

1,3100 1,11906 3 3,000

2352,5200 555,85072 3 3,000
,8306 ,10724 35 35,000

7,6026 2,94114 35 35,000

1,2800 ,94377 35 35,000

733,2831 655,23181 35 35,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

Conceito
3

4

5

6

Total

Mean Std. Deviation Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
O M de Box obteve um p-valor de 0.107, o que implicou na aceitação da hipótese nula da 

igualdade das matrizes de covariância, pois o valor encontrado é maior que 0.05 (Tabela 6). 

Tabela 6 – Experimento 1 – M de Box 

Test Results

6,639
2,044

3
641,338

,107

Box's M
Approx.
df1
df2
Sig.

F

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.
 

A correlação entre as variáveis é mostrada na Tabela 7. Nota-se que não há altas correlações. 

Este resultado era esperado, pois o problema de multicolinearidade foi considerado no 

processo de seleção das variáveis. 
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Tabela 7 – Experimento 1 – correlações 

Pooled Within-Groups Matrices

1,000 -,129 ,180 ,133
-,129 1,000 ,217 -,183

,180 ,217 1,000 ,174

,133 -,183 ,174 1,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

Correlation
per_NRD6

Dimensão_
discente

Titulados_
mestrado_
modificado Publicação

 
De acordo com o Quadro 4 (página 26) , os objetivos da análise discriminante presentes neste 

estudo são determinar se existem diferenças estatisticamente significantes entre os perfis de 

escore médio em um conjunto de variáveis para os grupos,  determinar quais das variáveis 

independentes explicam o máximo de diferenças nos perfis de escore médio dos grupos e 

estabelecer procedimentos para classificar objetos em grupos, com base em seus escores em 

um conjunto de variáveis independentes.  

 

A primeira resposta é dada pela Tabela 8. Nota-se que, ao nível de 5%, somente a variável 

Publicação possui diferenças significativas entre os grupos. Como este experimento trabalha 

com o método stepwise, somente esta variável será usada para se construir a função 

discriminante. Assim, conclui-se que a Publicação explica o máximo de diferença entre os 

grupos. A Tabela 9 mostra que a função construída com a variável Publicação é significante. 

 

 

 

 

Tabela 8 – Experimento 1 – poder de diferenciação das variáveis 

Tests of Equality of Group Means

,995 ,054 3 31 ,983
,892 1,256 3 31 ,307

,966 ,366 3 31 ,778

,225 35,491 3 31 ,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

Wilks'
Lambda F df1 df2 Sig.
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Tabela 9 –  Experimento 1 – significância da função 

Wilks' Lambda

,225 46,917 3 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
A Tabela 10 traz os coeficientes não padronizados. É com estes coeficientes que é construído 

o procedimento de classificação. O escore de cada programa de pós-graduação é obtido 

multiplicando-se a pontuação QUALIS por 0.003 e subtraindo-se o fator 2.250 (constante). O 

escore deve então ser comparado com os escores de corte. Os escores de corte são calculados 

a partir da Tabela 11, ponderando-se os centróides pelo tamanho dos grupos.  

 

Tabela 10 – Experimento 1 – coeficientes não padronizados 

Canonical Discriminant Function Coefficients

,003
-2,250

Publicação
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
 

Tabela 11 – Experimento 1 – centróides dos grupos 

Functions at Group Centroids

-1,337
-,391
,815

4,969

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
O escore de corte entre os grupos 3 e 4 é –0.761. O escore de corte entre os grupos 4 e 5 é 

0.212. O escore de corte entre os grupos 5 e 6 é 3.931. A indica a regra de decisão. 

 

Tabela 12 – Experimento 1 – regra de decisão 

Pontuação QUALIS * 0.003 – 2.25 = X Previsão 
X <= -0.761 Conceito 3 

-0.761< X <=  0.212 Conceito 4 
0.212< X <= 3.931 Conceito 5 

X > 3.931 Conceito 6 
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O resultado desta regra de decisão é apresentado na Tabela 13. Como não há amostra de 

validação, são computadas somente as classificações dos grupos originais e da validação 

cruzada. A validação cruzada é uma forma de se diminuir o viés de classificar um caso 

utilizado na construção da função.  

 

Com os casos originais é possível prever corretamente 65,7% dos casos. Nota-se que dos 

quatorze programas com conceito 3, apenas dois foram classificados como conceito 4. Para os 

programas de conceito 4 a previsão não foi boa, pois classificou a maioria dos casos como 

conceito 3. Dos 9 casos de conceito 5, seis foram classificados corretamente, dois como 

conceito 3 e um como conceito 4. Os três programas com conceito 6 foram classificados 

corretamente. Na validação cruzada, com acerto de 57,1% dos casos, um programa de 

conceito 6 foi classificado como conceito 5. Conclui-se que a regra de decisão do 

Experimento 1 é indicada principalmente para os programas de conceito 3. 

 

 

Tabela 13 – Experimento 1 – classificação 

Classification Resultsb,c

12 2 0 0 14
6 2 1 0 9
2 1 6 0 9
0 0 0 3 3

85,7 14,3 ,0 ,0 100,0
66,7 22,2 11,1 ,0 100,0
22,2 11,1 66,7 ,0 100,0

,0 ,0 ,0 100,0 100,0
11 3 0 0 14
6 2 1 0 9
2 1 5 1 9
0 0 1 2 3

78,6 21,4 ,0 ,0 100,0
66,7 22,2 11,1 ,0 100,0
22,2 11,1 55,6 11,1 100,0

,0 ,0 33,3 66,7 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

65,7% of original grouped cases correctly classified.b. 

57,1% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

 
• Experimento 2 – Método stepwise; alternância com a variável Publicação por NRD6. 
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As estatísticas descritivas são mostradas na Tabela 14. Desta tabela, vale destacar o baixo 

coeficiente de variação da variável Publicação por NRD6 dos programas com conceito 4.  

Tabela 14 – Experimento 2 – estatísticas descritivas 

Group Statistics

,8343 ,13888 14 14,000
6,8636 2,91375 14 14,000

1,2936 1,09808 14 14,000

24,4586 17,93661 14 14,000
,8233 ,07280 9 9,000

7,0911 2,57036 9 9,000

1,0256 1,03081 9 9,000

46,3056 10,79317 9 9,000
,8378 ,10686 9 9,000

8,5478 3,43667 9 9,000

1,5033 ,56639 9 9,000

56,1644 19,21222 9 9,000
,8133 ,04726 3 3,000

9,7500 1,50429 3 3,000

1,3100 1,11906 3 3,000

68,7100 23,12041 3 3,000
,8306 ,10724 35 35,000

7,6026 2,94114 35 35,000

1,2800 ,94377 35 35,000

42,0223 22,72399 35 35,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6

Conceito
3

4

5

6

Total

Mean Std. Deviation Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
O M de Box obteve um p-valor de 0.388, o que implicou na aceitação da hipótese nula da 

igualdade das matrizes de covariância, pois o valor encontrado é maior que 0.05. Não há 

correlações altas entre as variáveis. A correlação de maior módulo é de –0.267 entre as 

variáveis Publicação por NRD6 e Dimensão discente.  A Tabela 15 mostra que somente 

Publicação por NRD6 diferencia os grupos. Assim como no experimento 1, a função 

construída com esta variável é significante. 
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Tabela 15 – Experimento 2 – poder de diferenciação das variáveis 

Tests of Equality of Group Means

,995 ,054 3 31 ,983
,892 1,256 3 31 ,307

,966 ,366 3 31 ,778

,520 9,524 3 31 ,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6

Wilks'
Lambda F df1 df2 Sig.

 
A Tabela 16 traz os coeficientes não padronizados. É com estes coeficientes que é construído 

o procedimento de classificação. O escore de cada programa de pós-graduação é obtido 

multiplicando-se a pontuação QUALIS por NRD6 por 0.058 e subtraindo-se o fator 2.448 

(constante). O escore deve então ser comparado com os escores de corte. Os escores de corte 

são calculados a partir da Tabela 17, ponderando-se os centróides pelo tamanho dos grupos. 

 

Tabela 16 – Experimento 2 – coeficientes não padronizados 

Canonical Discriminant Function Coefficients

,058
-2,448

Publicação_por_NRD6
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
 

Tabela 17 – Experimento 2 – centróides dos grupos 

Functions at Group Centroids

-1,023
,250
,824

1,555

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
 

O escore de corte entre os grupos 3 e 4 é –0.248. O escore de corte entre os grupos 4 e 5 é 

0.537. O escore de corte entre os grupos 5 e 6 é 1.372. A Tabela 18 indica a regra de decisão. 
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Tabela 18 – Experimento 2 – Regra de decisão 

Pontuação QUALIS por NRD6 * 0.058 – 2.448 = X Previsão 
X <= -0.248 Conceito 3 

-0.248 < X <= 0.537 Conceito 4 
0.537 < X <= 1.372 Conceito 5 

X > 1.372 Conceito 6 
 

A classificação dos casos é mostrada na Tabela 19. Dos casos originais 71,4% foram 

classificados corretamente. A validação cruzada classificou corretamente 65,7%. Apesar da 

margem de acertos ser maior do que o experimento 1, nota-se algumas anomalias na 

classificação. Por exemplo, dos programas com conceito 3, dois foram classificados como 

conceito 5 e nenhum como conceito 4. Como o conceito é uma variável ordinal, seria 

esperado ao menos um caso classificado na categoria adjacente, ou seja, como conceito 4. 

Não é esperado um salto entre as categorias. A classificação feita pela validação cruzada 

indicou todos os programas de conceito 6 como conceito 5, e um programa de conceito 5 

como conceito 6. Nota-se também que programas de conceito 5 foram classificados como 3, 

4, 5 ou 6. 

Tabela 19 – Experimento 2 – classificação 

Classification Resultsb,c

12 0 2 0 14
2 6 1 0 9
2 1 6 0 9
0 0 2 1 3

85,7 ,0 14,3 ,0 100,0
22,2 66,7 11,1 ,0 100,0
22,2 11,1 66,7 ,0 100,0

,0 ,0 66,7 33,3 100,0
12 0 2 0 14
2 6 1 0 9
2 1 5 1 9
0 0 3 0 3

85,7 ,0 14,3 ,0 100,0
22,2 66,7 11,1 ,0 100,0
22,2 11,1 55,6 11,1 100,0

,0 ,0 100,0 ,0 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

71,4% of original grouped cases correctly classified.b. 

65,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 
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• Experimento 3 – Método simultâneo; alternância com a variável Publicação.  

As estatísticas descritivas são mostradas na Tabela 20. Esta tabela é idêntica à Tabela 5, pois 

são as mesmas variáveis. É importante verificar que nenhum caso foi perdido, pois o número 

de casos é utilizados nos cálculos dos escores de corte. 

Tabela 20 – Experimento 3 – estatísticas descritivas 

Group Statistics

,8343 ,13888 14 14,000
6,8636 2,91375 14 14,000

1,2936 1,09808 14 14,000

297,4700 240,26796 14 14,000
,8233 ,07280 9 9,000

7,0911 2,57036 9 9,000

1,0256 1,03081 9 9,000

605,9122 233,50026 9 9,000
,8378 ,10686 9 9,000

8,5478 3,43667 9 9,000

1,5033 ,56639 9 9,000

998,8400 431,13845 9 9,000
,8133 ,04726 3 3,000

9,7500 1,50429 3 3,000

1,3100 1,11906 3 3,000

2352,5200 555,85072 3 3,000
,8306 ,10724 35 35,000

7,6026 2,94114 35 35,000

1,2800 ,94377 35 35,000

733,2831 655,23181 35 35,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

Conceito
3

4

5

6

Total

Mean Std. Deviation Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
O M de Box é apresentado na Tabela 21. O p-valor encontrado foi de 0.077, maior que 0.05. 

Sendo assim, aceita a hipótese nula da igualdade das matrizes de covariância. A mensagem 

que aparece ao final da tabela é referente ao grupo de programas de conceito 6, que possui 

apenas 3 casos. 
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Tabela 21 – Experimento 3 – M de Box 

Test Resultsa

37,975
1,483

20
2190,703

,077

Box's M
Approx.
df1
df2
Sig.

F

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.
Some covariance matrices are singular and the usual
procedure will not work. The non-singular groups will
be tested against their own pooled within-groups
covariance matrix. The log of its determinant is 9,337.

a. 

 
A tabela do poder de diferenciação das variáveis é idêntica à Tabela 8 (página 67) do 

experimento 1. A variável que mais diferencia os grupos é a Publicação, com p-valor 

significativo de aproximadamente zero. Em seguida, a variável que mais diferencia é 

Dimensão discente, com p-valor não significativo de 0.307. A variável Titulados mestrado 

acadêmico tem p-valor 0.778 e a variável Porcentagem de docentes NRD6 tem p-valor  igual 

a 0.983. As correlações entre as variáveis são as mesmas do experimento 1 (Tabela 7, página 

67), pois as variáveis são as mesmas. 

 

Como há quatro grupos de programas, três funções discriminantes são computadas. Neste 

experimento, apenas uma função é significativa (Tabela 22). A Tabela 23 mostra que a 

porcentagem da variância explicada por esta função é de 99%. 

Tabela 22 – Experimento 3 – significância da funções 

Wilks' Lambda

,187 50,325 12 ,000
,958 1,282 6 ,973
,997 ,086 2 ,958

Test of Function(s)
1 through 3
2 through 3
3

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 

Tabela 23 – Experimento 3 – variância explicada pelas funções 

Eigenvalues

4,128a 99,0 99,0 ,897
,041a 1,0 99,9 ,198
,003a ,1 100,0 ,053

Function
1
2
3

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 3 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 
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Para se determinar quais variáveis independentes têm maior influência no cálculo do escore 

discriminante, os coeficientes padronizados foram analisados. Como somente a primeira 

função é significativa, da Tabela 24 foi considerada somente a primeira coluna de dados. 

 

Tabela 24 – Experimento 3 – coeficientes padronizados 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

-,065 ,226 ,350

,391 ,413 ,875

-,228 ,780 -,674

1,032 -,089 -,129

per_NRD6

Dimensão_discente

Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

1 2 3
Function

 
Nota-se que Publicação e Dimensão discente têm coeficientes positivos e Porcentagem de 

docentes NRD6 e Titulados mestrado acadêmico têm coeficientes negativos. Segundo esta 

função discriminante, os programas têm maior desempenho conforme diminuem seus 

percentuais de docentes NRD6 e os titulados em mestrado acadêmico por NRD6. Este 

resultado vai contra o sugerido pela CAPES no documento orientador da avaliação. Vale 

lembrar que estas duas variáveis não são significativas na diferenciação dos grupos. 

 

Comparativamente, a Publicação tem uma influência 2.6 vezes maior que a Dimensão 

discente. Chegou-se a este valor pela razão de 1.032/0.391. Para se aplicar este resultado na 

prática, é necessário estudar os coeficientes não padronizados (Tabela 25) e compará-los aos 

escores de corte provindos da Tabela 26. O escore de corte entre os grupos 3 e 4 é –0.829. O 

escore de corte entre os grupos 4 e 5 é 0.252. O escore de corte entre os grupos 5 e 6 é 4.293. 

A indica a regra de decisão. 

 



 76

Tabela 25 – Experimento 3 – coeficientes não padronizados 

Canonical Discriminant Function Coefficients

-,582 2,017 3,123

,134 ,142 ,301

-,235 ,803 -,694

,003 ,000 ,000

-2,560 -3,582 -3,702

per_NRD6

Dimensão_discente

Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação

(Constant)

1 2 3
Function

Unstandardized coefficients

 

Tabela 26 – Experimento 3 – centróides dos grupos 

Functions at Group Centroids

-1,485
-,408
,911

5,420

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
Tem-se então a regra de decisão da função 1 do experimento 3. 

Tabela 27 – Experimento 3 – Regra de decisão 

X=-2.56+ 
Porcentagem de docentes NRD6 * (-0.582) + 
Dimensão discente * (0.134) + 
Titulados mestrado acadêmico * (-0.235) + 
Publicação QUALIS * (0.003) 

 Previsão 
X <= -0.829 Conceito 3 

-0.829 < X <= 0.252 Conceito 4 
0.252 < X <= 4.293 Conceito 5 

X > 4.293 Conceito 6 
 

A classificação dos casos é mostrada na Tabela 28. Vale ressaltar que esta classificação é feita 

com a utilização das três funções discriminantes e de todas as variáveis. Dos casos originais, 

77.1% foram corretamente classificados. A validação cruzada é considerada satisfatória com 

62.9% de acerto. O experimento 3 foi o que melhor classificou os programas com conceito 5. 
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Tabela 28 – Experimento 3 – classificação 

Classification Resultsb,c

13 1 0 0 14
3 4 2 0 9
1 1 7 0 9
0 0 0 3 3

92,9 7,1 ,0 ,0 100,0
33,3 44,4 22,2 ,0 100,0
11,1 11,1 77,8 ,0 100,0

,0 ,0 ,0 100,0 100,0
10 4 0 0 14
4 3 2 0 9
2 1 6 0 9
0 0 0 3 3

71,4 28,6 ,0 ,0 100,0
44,4 33,3 22,2 ,0 100,0
22,2 11,1 66,7 ,0 100,0

,0 ,0 ,0 100,0 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

77,1% of original grouped cases correctly classified.b. 

62,9% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

 
• Experimento 4 – Método simultâneo; alternância com a variável Publicação por 

NRD6. 

As estatísticas descritivas do experimento 4 estão na Tabela 29.  
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Tabela 29 – Experimento 4 – estatísticas descritivas 

Group Statistics

,8343 ,13888 14 14,000
6,8636 2,91375 14 14,000

1,2936 1,09808 14 14,000

24,4586 17,93661 14 14,000
,8233 ,07280 9 9,000

7,0911 2,57036 9 9,000

1,0256 1,03081 9 9,000

46,3056 10,79317 9 9,000
,8378 ,10686 9 9,000

8,5478 3,43667 9 9,000

1,5033 ,56639 9 9,000

56,1644 19,21222 9 9,000
,8133 ,04726 3 3,000

9,7500 1,50429 3 3,000

1,3100 1,11906 3 3,000

68,7100 23,12041 3 3,000
,8306 ,10724 35 35,000

7,6026 2,94114 35 35,000

1,2800 ,94377 35 35,000

42,0223 22,72399 35 35,000

per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6
per_NRD6
Dimensão_discente
Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6

Conceito
3

4

5

6

Total

Mean Std. Deviation Unweighted Weighted
Valid N (listwise)

 
O M de Box encontrado foi de 0.262, o que leva à aceitação da hipótese nula de igualdade das 

matrizes de covariância. As correlações entre as variáveis são as mesmas do experimento 2. O 

mesmo é válido para o poder de diferenciação entre os grupos (Tabela 15, página 71). 

 

Como há quatro grupos de programas, três funções discriminantes são computadas. Neste 

experimento, apenas uma função é significativa (Tabela 30). A Tabela 31 mostra que a 

porcentagem da variância explicada por esta função é de 96.2%. 

Tabela 30 – Experimento 4 – significância das funções 

Wilks' Lambda

,408 26,912 12 ,008
,950 1,535 6 ,957
,993 ,219 2 ,896

Test of Function(s)
1 through 3
2 through 3
3

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.
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Tabela 31 – Experimento 4 – variância explicada pelas funções 

Eigenvalues

1,330a 96,2 96,2 ,756
,045a 3,2 99,5 ,207
,007a ,5 100,0 ,085

Function
1
2
3

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 3 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 
Da tabela de coeficientes padronizados, é possível verificar que, neste experimento, Titulados 

em mestrado acadêmico tem uma contribuição negativa na função, enquanto as outras três 

variáveis têm contribuição positiva. Vale lembrar que apenas a variável Publicação por NRD6 

possui diferença significativa entre os grupos. Para efeito de comparação, a variável 

Publicação por NRD6 tem 1.7 vezes mais impacto do que a variável Dimensão discente. 

 

Tabela 32 – Experimento 4 – coeficientes padronizados 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

,028 ,159 ,350

,598 ,460 -,700

-,229 ,743 ,495

1,018 -,179 ,219

per_NRD6

Dimensão_discente

Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6

1 2 3
Function

 
Para se aplicar este resultado na prática, é necessário estudar os coeficientes não padronizados 

(Tabela 33) e compará-los aos escores de corte provindos da Tabela 34. O escore de corte 

entre os grupos 3 e 4 é –0.342. O escore de corte entre os grupos 4 e 5 é 0.595. O escore de 

corte entre os grupos 5 e 6 é 1.755. A indica a regra de decisão. 
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Tabela 33 – Experimento 4 – coeficientes não padronizados 

Canonical Discriminant Function Coefficients

,252 1,417 3,120

,206 ,158 -,241

-,236 ,765 ,509

,059 -,010 ,013

-3,962 -2,922 -1,949

per_NRD6

Dimensão_discente

Titulados_mestrado_
acadêmico
Publicação_por_NRD6

(Constant)

1 2 3
Function

Unstandardized coefficients

 

Tabela 34 – Experimento 4 – centróides dos grupos 

Functions at Group Centroids

-1,196
,207
,982

2,013

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
X=-3.962 + 
Porcentagem de docentes NRD6 * (0.252) + 
Dimensão discente * (0.206) + 
Titulados mestrado acadêmico * (-0.236) + 
Publicação QUALIS por NRD6 * (0.059) 

 Previsão 
X <= -0.342 Conceito 3 

-0.342 < X <= 0.595 Conceito 4 
0.595 < X <= 1.755 Conceito 5 

X > 1.755 Conceito 6 
 

 

 

A classificação dos casos é mostrada na Tabela 35. Vale ressaltar que esta classificação é feita 

com a utilização das três funções discriminantes e de todas as variáveis. Dos casos originais, 

68.6% foram corretamente classificados. A validação cruzada teve 54.3% de casos 

corretamente classificados. Assim como no experimento 2, a validação cruzada classificou 

todos os programas de conceito 6 como conceito 5. 
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Tabela 35 – Experimento 4 – classificação 

Classification Resultsb,c

12 2 0 0 14
2 5 2 0 9
2 0 6 1 9
0 0 2 1 3

85,7 14,3 ,0 ,0 100,0
22,2 55,6 22,2 ,0 100,0
22,2 ,0 66,7 11,1 100,0

,0 ,0 66,7 33,3 100,0
9 5 0 0 14
2 5 1 1 9
3 0 5 1 9
0 0 3 0 3

64,3 35,7 ,0 ,0 100,0
22,2 55,6 11,1 11,1 100,0
33,3 ,0 55,6 11,1 100,0

,0 ,0 100,0 ,0 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

68,6% of original grouped cases correctly classified.b. 

54,3% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

 
Experimento 5 – Método simultâneo; variáveis Exogenia e Publicação. 

 

A variável exogenia é significativa na diferenciação dos grupos. Em contrapartida, não é 

indicado considerar os dados da análise discriminante, pois o M de Box foi significativo, 

rejeitando a hipótese nula de igualdade das matrizes de covariância. Na tentativa de não 

aproveitar as informações pertinentes à Exogenia, foram feitas análises discriminantes 

juntamente com as variáveis Publicação e Publicação por NRD6. São no total vinte e sete 

casos, sendo nove com conceito 3, seis com conceito 4, nove com conceito 5 e três com 

conceito 6. 

 

No caso da parceria da variável Exogenia com a variável Publicação – experimento 5a, as 

duas variáveis diferenciaram significativamente os grupos, tiveram baixa correlação entre si, e 

M de Box significante (0.057)  para a continuação das análises. Apenas uma função foi 

significante. Os coeficientes padronizados encontram-se na Tabela 36. Nota-se que 

Publicação tem aproximadamente do dobro de importância na função discriminante. 
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Tabela 36 – Experimento 5a – coeficientes padronizados 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

,428
,822

exogenia
Publicação

1
Function

 
Os coeficientes não padronizados e os centróides dos grupos encontram-se na Tabela 37 e 

Tabela 38. 

Tabela 37 – Experimento 5a – coeficientes não padronizados  

Canonical Discriminant Function Coefficients

,040
,002

-2,995

exogenia
Publicação
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
 

Tabela 38 – Experimento 5a – centróides dos grupos 

Functions at Group Centroids

-1,549
-1,066

,740
4,558

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
A regra de decisão para o experimento 5a encontra-se na Tabela 39 e a classificação na 

Tabela 40. Foram classificados corretamente 70.4% dos casos originais, mas somente 48.1% 

na validação cruzada. 

Tabela 39 – Experimento 5a – regra de decisão 

X=-2.995 + 
Exogenia * (0.04)+ 
Publicação QUALIS * (0.002) Previsão 

X <= -1.259 Conceito 3 
-1.259 < X <= -0.343 Conceito 4 
-0.343 < X <= 3.604 Conceito 5 

X > 3.604 Conceito 6 
 



 83

Tabela 40 – Experimento 5a – classificação 

Classification Resultsb,c

8 1 0 0 9
4 2 0 0 6
1 2 6 0 9
0 0 0 3 3

88,9 11,1 ,0 ,0 100,0
66,7 33,3 ,0 ,0 100,0
11,1 22,2 66,7 ,0 100,0

,0 ,0 ,0 100,0 100,0
7 2 0 0 9
6 0 0 0 6
1 3 4 1 9
0 0 1 2 3

77,8 22,2 ,0 ,0 100,0
100,0 ,0 ,0 ,0 100,0
11,1 33,3 44,4 11,1 100,0

,0 ,0 33,3 66,7 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

70,4% of original grouped cases correctly classified.b. 

48,1% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

 
No caso da parceria da variável Exogenia com a variável Publicação por NRD6 – 

experimento 5b, as duas variáveis diferenciaram significativamente os grupos, tiveram baixa 

correlação entre si, e M de Box significante (0.136)  para a continuação das análises. Apenas 

uma função foi significante. Os coeficientes padronizados encontram-se na Tabela 41. Este 

resultado merece destaque, pois foi o único em que a variável referente à publicação tem 

menor peso na função discriminante do que outra variável. No caso, a variável Exogenia tem 

peso aproximadamente 50% maior que a variável Publicação por NRD6. 

Tabela 41 – Experimento 5b – coeficientes padronizados 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

,858
,587

exogenia
Publicação_por_NRD6

1
Function

 
Os coeficientes não padronizados, os centróides dos grupos e a regra de decisão do 

experimento 5b encontram-se nas Tabela 42, Tabela 43 e Tabela 44. 
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Tabela 42 – Experimento 5b – coeficientes não padronizados 

Canonical Discriminant Function Coefficients

,081
,032

-3,579

exogenia
Publicação_por_NRD6
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
 

Tabela 43 – Experimento 5b – centróides dos grupos 

 

Functions at Group Centroids

-1,394
-,810
1,021
2,742

Conceito
3
4
5
6

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 

Tabela 44 – Experimento 5b – regra de decisão 

X=-3.579 + 
Exogenia * (0.081) + 
Publicação QUALIS por NRD6 * (0.032) Previsão 

X <= -1.044 Conceito 3 
-1.044 < X <= -0.078 Conceito 4 
-0.078 < X <= 2.312 Conceito 5 

X > 2.312 Conceito 6 
 

A classificação dos casos originais teve 66.7% de acerto, enquanto que a validação cruzada 

teve 55.6%. 
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Tabela 45 – Experimento 5b – classificação 

Classification Resultsb,c

7 2 0 0 9
1 4 1 0 6
2 1 5 1 9
0 0 1 2 3

77,8 22,2 ,0 ,0 100,0
16,7 66,7 16,7 ,0 100,0
22,2 11,1 55,6 11,1 100,0

,0 ,0 33,3 66,7 100,0
7 2 0 0 9
3 2 1 0 6
2 2 4 1 9
0 0 1 2 3

77,8 22,2 ,0 ,0 100,0
50,0 33,3 16,7 ,0 100,0
22,2 22,2 44,4 11,1 100,0

,0 ,0 33,3 66,7 100,0

Conceito
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

3 4 5 6
Predicted Group Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.

a. 

66,7% of original grouped cases correctly classified.b. 

55,6% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

 
 

A aplicação da análise discriminante mostrou que as funções discriminantes encontradas 

classificam corretamente de 50% e 70% dos casos na maioria das aplicações. Esta é uma faixa 

de acerto satisfatório. Segundo Reis (2001), a classificação pode ser considerada satisfatória 

se a porcentagem de acerto for maior que a chance ao acaso. A autora coloca duas formas de 

se medir a chance ao acaso. A primeira delas, chamada de critério do acaso máximo, 

corresponde à porcentagem de casos pertencentes ao maior grupo. O grupo formado pelos 

programas de conceito 3 é o maior, com 14 casos dos 35 totais. Assim, o critério do acaso 

máximo vale 14/35 = 40%. O critério do acaso proporcional é obtido pela soma dos 

quadrados das probabilidades dos grupos, o que resulta em 30%. Sendo assim, todas as 

funções discriminantes encontradas foram consideradas satisfatórias.  

 

Apesar da análise discriminante não considerar que a variável conceito do programa é ordinal, 

ou seja,  perante à análise discriminante a variável dependente é categórica nominal, em todas 

as aplicações os centróides foram crescentes entre os grupos. Conclui-se  que as variáveis não 
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só diferenciaram os grupos, como também impuseram uma ordem, de 3 a 6,  entre os 

conceitos. 

 

A aplicação da análise discriminante cumpriu o objetivo de medir a influência das variáveis 

quantitativas nos conceitos atribuídos pela CAPES aos programas de pós-graduação em 

Administração. 

 

4.3 Regressão Logística Ordinal 

 

Diferentemente da análise discriminante, o resultado do SPSS da regressão logística ordinal 

não fornece a significância de cada variável separadamente, mostrando se cada variável 

diferencia os grupos. Também não há uma opção análoga ao método stepwise, para que o 

modelo final seja composto pelas variáveis que fornecem real contribuição ao modelo.  

 

Com o intuito de se construir um modelo em que todas as variáveis fossem significativas, o 

seguinte procedimento foi adotado: efetuou-se a regressão logística ordinal com todas as 

variáveis, exceto Exogenia, e com alternância entre as variáveis referentes à publicação 

(experimento 6 – Publicação e experimento 7 – Publicação por NRD6). Desta análise, a 

variável com maior p-valor  foi então excluída. Efetuou-se novamente a regressão, e em 

seguida exclui-se a variável com maior p-valor nesta etapa. Este procedimento foi repetido até 

que as variáveis restantes fossem todas significativas. É importante ressaltar que, assim como 

no método stepwise da análise discriminante, as significâncias das variáveis mudam a cada 

passo.Paralelamente, a fim de se mensurar a perda de informação devida à exclusão das 

variáveis, foram observados o ajuste do modelo e a qualidade da previsão.  

 

A Tabela 46 traz os parâmetros estimados no estágio inicial, com todas as variáveis. Neste 

estágio, somente a variável Publicação é significativa ao nível de 0.05; a segunda variável 

com menor p-valor é Dimensão discente, cujo p-valor mensurado foi de0.057. A variável com 

maior p-valor, e que foi excluída do próximo estágio, é a Porcentagem de docentes NRD6, 

com p-valor de 0.813. 
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Tabela 46 – Experimento 6 – parâmetros estimados primeiro estágio 

Parameter Estimates

9,488 6,309 2,262 ,133 -2,877 21,853
12,690 6,623 3,671 ,055 -,292 25,671
24,304 9,017 7,265 ,007 6,631 41,977
1,513 6,390 ,056 ,813 -11,011 14,036
,525 ,275 3,634 ,057 -,015 1,065

-,050 ,051 ,972 ,324 -,149 ,049

,122 ,086 2,004 ,157 -,047 ,290

-1,129 1,379 ,671 ,413 -3,831 1,573

13,513 13,443 1,011 ,315 -12,834 39,861

-2,723 1,569 3,012 ,083 -5,798 ,352

,009 ,003 10,532 ,001 ,004 ,015

[Conceito = 3]
[Conceito = 4]
[Conceito = 5]

Threshold

per_NRD6
Dimensão_discente
titulados
tempo_titulação_
mestrado
Titulados_mestrado_
acadêmico
Titulados_doutorado
Titulados_
profissionalizante
Publicação

Location

Estimate Std. Error Wald Sig.
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval

Link function: Logit.

 
 

O ajuste do modelo deste primeiro estágio está na Tabela 47. Nota-se que o modelo é 

significativo. A diferença entre os ajustes da curva e uma linha horizontal é a medida qui-

quadrado de 54.355. Este valor foi observado durante os estágios para verificar a perda na 

qualidade do ajuste do modelo. 

Tabela 47 – Experimento 6 – ajuste do modelo primeiro estágio 

Model Fitting Information

87,412
33,057 54,355 8 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
 

A Tabela 48 mostra a classificação dos casos pelo modelo. A quantidade de acertos foi de 28 

no total de 34 casos (82,4%). Esta informação também foi analisada durante os estágios. No 

total são 34 casos, e não mais 35, pois o caso da Universidade Católica de Santos (mestrado 

em gestão de negócios) foi perdido porque não possui valor para Tempo de titulação 

mestrado.  
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Tabela 48 – Experimento 6 – classificação no primeiro estágio 

Conceito * Predicted Response Category Crosstabulation

11 2 0 0 13
84,6% 15,4% ,0% ,0% 100,0%

1 7 1 0 9
11,1% 77,8% 11,1% ,0% 100,0%

0 2 7 0 9
,0% 22,2% 77,8% ,0% 100,0%

0 0 0 3 3
,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

12 11 8 3 34
35,3% 32,4% 23,5% 8,8% 100,0%

Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito

3

4

5

6

Conceito

Total

3 4 5 6
Predicted Response Category

Total

 
No segundo estágio, a variável com maior p-valor (0.423) foi Titulados mestrado acadêmico; 

esta foi excluída para o terceiro estágio. No terceiro estágio, a variável com maior p-valor 

(0.223) foi Titulados doutorado; esta foi excluída para o quarto estágio. O quarto estágio 

apresentou todas as variáveis significativas. Vê-se na Tabela 49 que o modelo final é 

significativo e que a medida qui-quadrado diminuiu um pouco em relação à original. Na 

Tabela 50 têm-se os pseudos R2. Os coeficientes de Nagelkerke e McFadden variam de 0 a 1, 

e são análogos ao coeficiente de determinação da regressão linear. Os valores de 0.847 de 

Nagelkerke e 0.592 de McFadden podem ser considerados satisfatórios.  

 

Tabela 49 – Experimento 6 – ajuste do modelo quarto estágio 

Model Fitting Information

87,412
35,629 51,783 5 ,000

Model
Intercept Only
Final

-2 Log
Likelihood Chi-Square df Sig.

Link function: Logit.
 

Tabela 50 – Experimento 6 – pseudo R2 quarto estágio 

Pseudo R-Square

,782
,847
,592

Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden

Link function: Logit.
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O resultado da classificação ao final do quarto estágio está mostrado na Tabela 51. A 

proporção de acertos foi mantida (28 acertos para 34 programas), mas houve variação de 

alguns casos.  

Tabela 51 – Experimento 6 – classificação quarto estágio 

Conceito * Predicted Response Category Crosstabulation

11 2 0 0 13
84,6% 15,4% ,0% ,0% 100,0%

1 7 1 0 9
11,1% 77,8% 11,1% ,0% 100,0%

1 1 7 0 9
11,1% 11,1% 77,8% ,0% 100,0%

0 0 0 3 3
,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

13 10 8 3 34
38,2% 29,4% 23,5% 8,8% 100,0%

Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito
Count
% within Conceito

3

4

5

6

Conceito

Total

3 4 5 6
Predicted Response Category

Total

 
 

Segundo o modelo de regressão logística ordinal, as variáveis Dimensão discente, Tempo de 

titulação mestrado e Publicação têm impacto positivo no conceito dos programas de pós-

graduação. As variáveis Titulados e Titulados mestrado profissionalizante têm impacto 

negativo, ou seja, quando maior estas variáveis, menor é o conceito previsto pelo modelo. 

 

É importante ter em mente o modelo logit aplicado pelo SPSS. 

]...[
1

ln 2211 kk xxx βββα
π

π
+++−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

 

 

No caso, π é a probabilidade acumulada, do menor grupo (3) para o maior grupo (6). O 

motivo dos coeficientes β serem negativos está ligado à definição de sucesso. Por definição, 

π é a probabilidade de sucesso. Em contrapartida, no presente estudo, ter sucesso é ter maior 

conceito. Assim, quando há aumento em β , diminui-se a chance de sucesso (de ser conceito 

3) e conseqüentemente aumenta-se a chance de ter conceitos mais elevados. Não é necessário 

alterar os valores da Tabela 52 para fazer previsões. Basta utilizar o modelo logit do SPSS. 
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Tabela 52 – Experimento 6 – parâmetros estimados quarto estágio 

Parameter Estimates

10,840 3,574 9,198 ,002 3,835 17,845
13,925 4,064 11,741 ,001 5,960 21,889
22,758 6,786 11,247 ,001 9,458 36,058

,537 ,213 6,340 ,012 ,119 ,955
-,076 ,035 4,737 ,030 -,145 -,008

,167 ,079 4,511 ,034 ,013 ,321

-1,944 ,906 4,609 ,032 -3,720 -,169

,009 ,003 12,085 ,001 ,004 ,015

[Conceito = 3]
[Conceito = 4]
[Conceito = 5]

Threshold

Dimensão_discente
titulados
tempo_titulação_
mestrado
Titulados_
profissionalizante
Publicação

Location

Estimate Std. Error Wald Sig.
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval

Link function: Logit.

 
 

A interpretação de β não faz parte do senso comum, e são necessários alguns cálculos para se 

mensurar o impacto de β na probabilidade de sucesso. Pelo modelo utilizado no SPSS, a cada 

unidade aumentada de β diminui-se o odds da resposta em βe  vezes. Devido à dificuldade de 

interpretação dos dados, elaborou-se um exemplo prático de previsão a fim de facilitar os 

cálculos por partes dos gestores do programas de pós-graduação em Administração. 

 

Exemplo de previsão 

Um programa de pós-graduação tem o seguinte cenário: 

Dimensão discente (número de discentes por NRD6) = 10 = x1 

Titulados = 30 = x2 

Tempo de titulação mestrado = 28 meses = x3 

Titulados profissionalizante (número de titulados no mestrado profissionalizante por NRD6) 

=2 = x4 

Publicação (pontuação QUALIS) = 800 = x5 

 

O cálculo envolve três equações: 

Conceito 3: 3π  é a probabilidade do programa ter conceito 3 

]009.0)944.1(167.0)076.0(537.0[840.10
1

ln 543211
3

3 xxxxx +−++−+−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  
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Conceito 4: 4π  é a probabilidade do programa ter conceito 3 ou 4, lembrando-se que a 

probabilidade é acumulada.  

]009.0)944.1(167.0)076.0(537.0[925.13
1

ln 543211
4

4 xxxxx +−++−+−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  

 

Conceito 5: 5π é a probabilidade do programa ter conceito 3, 4 ou 5.  

]009.0)944.1(167.0)076.0(537.0[758.22
1

ln 543211
5

5 xxxxx +−++−+−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  

 

Calculando-se as três equações com os valores do cenário do programa: 

564.0
1

ln
3

3 −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  

520.2
1

ln
4

4 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  

353.11
1

ln
5

5 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π
π  

Aplica-se então a operação exponencial dos dois lados das equações: 

569.0)564.0exp(
1 3

3 =−=
−π
π  . Assim, 363.0

569.01
569.0

3 =
+

=π  

432.12)520.2exp(
1 4

4 ==
−π
π . Assim, 926.0

432.121
432.12

4 =
+

=π  

641.85247)353.11exp(
1 5

5 ==
−π
π . Assim, 999.0

641.852471
641.85247

5 =
+

=π  

 

Com este cenário, a probabilidade deste programa de pós-graduação receber conceito 3 é 

36,3%. A probabilidade de receber conceito 4 é 92,6% menos 36,3%, pois a probabilidade é 

acumulada. Isto dá 56,3%. A probabilidade de receber conceito 5 é 99,9% menos 92,6%, isto 

é, 7,3%. E por fim, a probabilidade de receber conceito 6 é 100% menos 99,9%, 0,1%. O 

conceito é previsto para a maior probabilidade de ocorrência. No caso, este programa é 

previsto como conceito 4, pois há maior probabilidade de ocorrência, 56,3%. 

 

Resumindo-se, montam-se as três equações de previsão, aplica-se o cenário escolhido, 

calcula-se as probabilidades dos grupos e faz-se a diferença entre as probabilidades 
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acumuladas para saber a chance de cada grupo. Para o cálculo do último grupo, no caso, o 

grupo de conceito 6, o cálculo é sempre 100% menos a probabilidade dos outros grupos 

juntos. 

 

O experimento descrito anteriormente foi replicado para a variável Publicação por NRD6. 

Assim como no experimento 6, a variável porcentagem de NRD6 apresentou o maior p-valor, 

de 0.738 (Tabela 53). Ao contrário do experimento 6, ao excluir as variáveis menos 

significativas estágio a estágio, o modelo não convergiu rapidamente, restando apenas as 

variáveis Publicação por NRD6 e Titulados doutorado. Como apenas oito programas têm 

curso de doutorado, este resultado não foi exposto aqui. 

Tabela 53 – Experimento 7 – parâmetros estimados primeiro estágio 

Parameter Estimates

10,283 5,713 3,239 ,072 -,915 21,480
12,947 5,962 4,716 ,030 1,262 24,632
21,589 8,023 7,241 ,007 5,865 37,314

1,966 5,876 ,112 ,738 -9,550 13,482
,419 ,239 3,068 ,080 -,050 ,889
,056 ,042 1,783 ,182 -,026 ,138

,106 ,077 1,900 ,168 -,045 ,257

-2,206 1,378 2,565 ,109 -4,906 ,494

19,896 12,506 2,531 ,112 -4,616 44,407

-2,535 1,440 3,098 ,078 -5,358 ,288

,120 ,040 9,147 ,002 ,042 ,198

[Conceito = 3]
[Conceito = 4]
[Conceito = 5]

Threshold

per_NRD6
Dimensão_discente
titulados
tempo_titulação_
mestrado
Titulados_mestrado_
acadêmico
Titulados_doutorado
Titulados_
profissionalizante
Publicação_por_NRD6

Location

Estimate Std. Error Wald Sig.
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval

Link function: Logit.

 
 

A fim de se fornecer uma visão geral das variáveis na aplicação da regressão logística ordinal, 

foram calculadas modelos univariados. Os resultados encontram-se na Tabela 54. Esta tabela 

é um instrumento importante de previsão, pois permite a previsão do conceito do programa 

por meio de qualquer uma das variáveis estudadas. A tabela também contém a significância 

de cada curva e a significância de cada coeficiente.  

 

Tabela 54 – Parâmetros univariados 

 
Publicação 

Titulados 
doutorado 

Publicação por 
NRD6 

Exogenia das 
bancas Titulados 
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 Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig 
α  Conceito 3  2,705 0,001 0,153 0,695 2,898 0,002 2,288 0,019 0,677 0,197 
α  Conceito 4 4,882 0,000 1,819 0,001 4,604 0,000 3,745 0,001 1,846 0,002 
α  Conceito 5 10,563 0,000 6,798 0,001 7,104 0,000 7,966 0,001 4,142 0,000 
β  0,006 0,000 28,846 0,002 0,084 0,000 0,148 0,002 0,041 0,003 

Sig. modelo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
 

Dimensão 
discente 

Tempo médio 
titulação 
mestrado 

Titulados mestrado 
profissionalizante 

Titulados 
mestrado 

acadêmico 
Porcentagem 

de NRD6 
 Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig Coef. Sig 

α  Conceito 3 0,985 0,268 1,955 0,198 -0,542 0,157 -0,272 0,617 -0,752 0,759 
α  Conceito 4 2,113 0,025 3,074 0,050 0,534 0,163 0,787 0,159 0,304 0,901 
α  Conceito 5 3,945 0,001 4,897 0,005 2,264 0,000 2,511 0,001 2,021 0,416 
β  0,191 0,084 0,077 0,099 -0,269 0,425 0,109 0,742 -0,417 0,886 

Sig. modelo 0,074 0,111 0,399 0,743 0,891 
 

A aplicação da regressão logística ordinal foi importante porque permitiu o estudo de um 

número maior de variáveis nos modelos. Apesar da interpretação dos coeficientes não ser 

trivial, os gestores dos programas de pós-graduação em Administração têm um exemplo 

prático de aplicação que permite a previsão do conceito do curso. O diferencial de previsão da 

regressão logística ordinal perante a análise discriminante é que a primeira fornece a 

probabilidade de se estar em um grupo, e a última fornece apenas o grupo. Além disso, os 

resultados da regressão logística foram satisfatórios, classificando corretamente 28 dos 34 

casos estudados.  
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5. CONCLUSÕES 

Cada homem julga bem as coisas que 
conhece, e desses assuntos ele é bom 

juiz. 
Aristóteles 

 

O objetivo geral deste trabalho foi medir a influência das variáveis quantitativas nos conceitos 

atribuídos pela CAPES aos programas de pós-graduação em Administração. O objetivo foi 

atingido com as aplicações das técnicas de análise discriminante e regressão logística ordinal 

a uma população de trinta e cinco programas avaliados no triênio 2001-2003. 

 

A análise discriminante mostrou que somente as variáveis Publicação, Publicação por NRD6 

e Exogenia das bancas diferenciam significativamente os grupos. Os resultados da análise 

discriminante foram satisfatórios, pois o índice de acerto é maior do que a chance devida a 

probabilidades  a priori. Os procedimentos de validação cruzada classificaram corretamente 

até 65,7% dos casos, enquanto que os procedimentos de validação com todos os casos 

originais atingiram o índice de 77,1% de acerto. 

 

Não fazem parte do modelo de análise discriminante as características ordinais da variável 

resposta. Apesar disto, em todos os casos os centróides apresentaram uma ordem crescente 

com os grupos. Isto indica que além de diferenciar os grupos, uma ordem foi formada pelas 

variáveis em estudo. A regra de decisão formada pela análise dos centróides permite que os 

gestores dos programas façam previsões para o próximo triênio de avaliação. Dependendo do 

cenário do programa, a regra de decisão classificará o programa como 3, 4, 5 ou 6. 

 

A regressão logística ordinal permitiu um estudo multivariado com cinco variáveis 

significativas. Apesar da interpretação dos coeficientes  do modelo logístico, verificou-se que 

os resultados gerados pela regressão logística ordinal contêm mais informação. Ao invés de 

classificar diretamente o caso, como faz a análise discriminante, a regressão logística ordinal 

fornece a probabilidade de classificação em cada um dos grupos. Conclui-se que o 

instrumento de previsão gerado pela regressão logística ordinal é melhor que o gerado pela 

análise discriminante, pois contém mais informação e têm um número maior de variáveis 

significativas.  
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Em relação à contribuição acadêmica, em especial para a área de Administração, foi feita a  

divulgação da técnica estatística de regressão logística ordinal. Esta técnica é relativamente 

recente e pouco evocada pela comunidade científica brasileira. Em estudos de ciências 

administrativas é freqüente o uso de variáveis ordinais com vários níveis. Como por exemplo, 

pode-se citar as variáveis classe sócio-econômica, faixa de renda e porte empresarial. Em 

livros e periódicos de Administração, a técnica de análise discriminante é bastante difundida. 

Mas esta técnica torna-se inviável para aplicação em diversas pesquisas quando se considera a 

necessidade de se cumprir os pressupostos básicos. Quando o problema de pesquisa trata de 

apenas dois níveis de resposta, a regressão logística é utilizada com naturalidade. A regressão 

logística ordinal vem suprir a carência de técnicas estatísticas para tratamento de variáveis 

dependentes de caráter ordinal com mais de duas possibilidades de resposta. A parte do texto 

que trata de regressão logística ordinal pode servir de referência inicial para futuros trabalhos 

científico-acadêmicos. 

 

Outro fato que merece destaque e contribui para os estudos em métodos quantitativos é o uso 

de técnicas multivariadas da Inferência Estatística aplicadas a uma população, e não a uma 

amostra como geralmente é feito em pesquisas. Com ressalvas, vê-se que é justificável a 

aplicação de técnicas de inferência em populações para a construção de modelos matemáticos, 

e não para inferência no sentido tradicional. 

 

Vale notar que o modelo matemático possui limitação no poder de previsão, sendo este 

decorrido do poder das técnicas estatísticas utilizadas. O poder de previsão não pode ser 

negligenciado durante a tomada de decisão dos gestores dos programas. Deve-se atentar ao 

fato que a utilização do modelo matemático para previsão de conceitos 2004-2006 só será 

válida se a CAPES mantiver intactos os critérios de avaliação. Tais critérios vêm evoluindo 

constantemente, e é improvável que nenhum critério seja alterado para o próximo período de 

avaliação. Assim, não há garantias que o modelo de previsão irá funcionar corretamente para 

projeções do próximo período de avaliação. Do ponto de vista da construção do modelo, a 

principal ressalva a ser feita é a impossibilidade de se dividir os casos para análise e para 

validação. É importante ressaltar que os modelos de previsão são válidos para os programas 

de pós-graduação em Administração.  
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As limitações da presente pesquisa apontam para perspectivas de novos trabalhos. Seria  

importante expandir a pesquisa às demais áreas do conhecimento. Além de se aumentar o 

número de casos, poderiam ser estudadas as diferenças entre áreas avaliadas pela CAPES.  

 

Por fim, vale notar que poucas foram as variáveis que diferenciaram os grupos. Em 

contrapartida, o poder de previsão dos modelos foram considerados satisfatórios. Este 

resultado deve promover uma reflexão por parte da comunidade acadêmica e da CAPES. Aos 

que acreditam que a avaliação da CAPES é demasiadamente quantitativa devido ao número 

de dados quantitativos coletados, este resultado mostra que poucas variáveis diferenciam os 

grupos, ou seja, dificilmente o excesso de dados está sendo usado, o que dá à avaliação um 

caráter  um pouco mais qualitativo. Aos que acreditam que a avaliação totalmente quantitativa 

deveria ser empregada, este resultado mostra que esta situação está distante. Isto mostra a 

necessidade de uma maior discussão sobre a avaliação da pós-graduação, o que vem vendo 

estimulado pela própria CAPES bem como coordenadores de programas.  
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