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APÊNDICE D - SOLICITAÇÃO DE OPINIÕES AOS ESPECIALISTAS 

 

Prezado Prof. ... 

 
Fiz um resumo de uma das idéias que tive para aplicação da lógica paraconsistente 

anotada em auxílio às tomadas de decisão: análise da viabilidade de abertura de um novo 
curso X, em uma dada região Y, por uma instituição de ensino superior. 

É exatamente para fazer um "case" desta aplicação que estou solicitando seu auxílio. 

São escolhidos n fatores Fi (no caso n = 12) que influem na decisão; para cada fator, 
estabelecem-se m seções Sj (no caso m = 3) que traduzem condições reais em que o fator 
poderá encontrar-se quando se fizer a pesquisa.  

Neste caso, as três seções estabelecidas foram: 

S1 – a condição em que se encontra o fator é favorável ao sucesso do curso; 

S2 – a condição em que se encontra o fator é indiferente ao sucesso do curso; 

S3 - a condição em que se encontra o fator é desfavorável ao sucesso do curso. 

Nota: poder-se-ia escolher uma outra quantidade de fatores e estabelecer um outro 
número de seções, mas, no caso, estou adotando esses valores. 

Então, como “especialista” na área, você deverá atribuir o valor a da evidência 
favorável (ou grau de crença) e o valor b da evidência contrária (ou grau de descrença) ao 
sucesso do curso X na região Y. Ou seja, para cada fator Fi nas condições determinadas pela 
seção Sj, você estabelecerá os dois valores das evidências, favorável e contrária. É claro, isso 
é feito usando sua opinião, que estará baseada em seu background, ou seja, em conhecimento, 
experiência, vivência, intuição, sensibilidade, bom senso etc. (A idéia é essa mesmo, usar a 
experiência, sensibilidade etc.) 

Os valores das evidências favorável (a) e contrária (b) são números reais que variam 
no intervalo fechado [0, 1], ou seja, são números que podem variar de 0 (ou 0%) a 1 (ou 
100%), incluindo estes. Esses valores não são complementares como acontece em 
probabilidades, isto é, não é necessário que a + b = 1. Por exemplo, há situações em que a 
evidência favorável é alta por alguma circunstância e a contrária também pode ser alta devido 
a outras circunstâncias. 

No caso, você fará atribuição de n x m pares de valores, ou seja, 12 x 3 = 36 pares. 
Portanto, a sua contribuição, pela qual já lhe agradeço muitíssimo, consistirá em fazer a 
atribuição consciente de 72 valores.  

Um exemplo de preenchimento: 

 

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
0,95 0,17 

 a serem Fator Fx Seção S2 0,41 0,55 

 atribuídos:   Seção S3 0,22 0,90 
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Uma idéia que pode ajudar, mas não é obrigatória, é:  

- na seção S1, atribuir ao a valores entre 0,50 e 1,00 e ao b, entre 0,00 e 0,50;  

- na seção S2, atribuir ao a e ao b valores entre 0,25 e 0,75; e  

- na seção S3, atribuir ao a valores entre 0,00 e 0,50 e o b entre 0,50 e 1,00. 

 

Os fatores escolhidos e as seções estabelecidas são os seguintes: 

 

F01: relação candidato/vaga (C/V) do curso X nos exames de seleção da região Y em estudo. 

S1: C/V > 4;  S2: 2 ≤ C/V ≤ 4;    S3: C/V < 2. 

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F01 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

F02: número de concluintes (Nc) do ensino médio na região Y. 

S1: Nc > 2V;    S2: 1V ≤ Nc ≤ 2V;    S3: Nc < 1V, 

V = número de vagas oferecidas para o ensino superior na região Y.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F02 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

F03: número de empregos (Ne) oferecidos anualmente na região Y. 

S1: Ne > 2F;    S2: 1F ≤ Ne ≤ 2F;    S3: Ne < 1F. 

F = número anual de formandos no ensino superior na região Y.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F03 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
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F04: renda familiar mensal média (Rf) da população da região Y. 

S1: Rf > R$ 6.000,00;   

S2: R$ 2.000,00 ≤ Rf ≤ R$ 6.000,00;   

S3: Rf < R$ 2.000,00. 

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F04 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

 

F05: índice médio anual (Ia) de desistências do curso. 

S1: Ia < 10%;    S2: 10%  ≤  Ia ≤ 40%;   S3: Ia > 40%. 

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F05 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

 

F06: densidade demográfica (DD) da região. 

S1: alta: DD > 400 habitantes/km2;  

S2: média: 100 habitantes/km2 ≤ DD ≤ 400 habitantes/km2;  

S3: baixa: DD < 100 habitantes/km2.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F06 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
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F07: custo dos investimentos em ativos fixos (Caf). 

S1: Caf < 75%Ra;   S2: 75%Ra ≤ Caf ≤ 125%Ra;    S3: Caf > 125%Ra. 

Ra = receita anual prevista para o curso X. 

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F07 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

 

F08: conceito da instituição junto à comunidade.  

S1: conceito A ou B;  S2: conceito C;    S3: conceito D ou E. 

.    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F08 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

 

F09: custo mensal dos professores (Cmp). 

S1: Cmp < 40%Rm;   

S2: 40%Rm ≤ Cmp ≤ 70%Rm;   

S3: Cmp > 70%Rm. 

Rm = receita mensal prevista para o curso X.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F09 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
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F10: valor da mensalidade (Mc) do curso X. 

S1: Mc < 80% Mm;   

S2: 80% Mm ≤ Mc ≤ 120% Mm;   

S3: Mc > 120% Mm. 

Mm = mensalidade média do curso X (ou similar) nas outras escolas da região Y.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F10 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

F11: número médio de alunos por sala (Nas). 

S1: Nas > 80;    S2: 50 ≤ Nas ≤ 80;    S3: Nas < 50.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F11 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

F12: número médio de funcionários por turma (Nft). 

S1: Nft < 5;    S2: 5 ≤ Nft ≤ 10;    S3: Nft > 10.  

    evidência favorável (a) evidência contrária (b) 

 Valores   Seção S1

 
  

 a serem Fator F12 Seção S2   

 atribuídos:   Seção S3   
  

Espero que, em poucas palavras, tenha conseguido resumir a idéia desta aplicação da 
lógica paraconsistente anotada, o suficiente para poder preencher a tabela. 


