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RESUMO 

 

As discussões em que se desenvolvem as propostas de reforma universitária no Brasil 

compreendem, dentre outros aspectos, a concepção da universidade intitulada de 

“Universidade Nova”, cuja origem estrutural advém do projeto de lei da reforma da educação 

superior e dos fundamentos da unificação da educação superior europeia (processo de 

Bolonha). Em seu cerne, o processo de Bolonha impôs uma série de transformações, dentre as 

quais, a promoção da mobilidade, como estímulo à cooperação interinstitucional no intuito de 

permitir uma melhor e maior qualificação dos alunos. Apesar disso, o que se percebe é que 

este ponto é um dos principais aspectos deficientes apresentados pelas instituições brasileiras 

que adotaram esse modelo de ensino superior. Um exemplo disto é o Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia - BC&T da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em 

que existem problemas tanto de ordem interna, representada pelo problema de 

reaproveitamento de disciplinas, como de ordem externa, para os casos de transferências 

interinstitucionais. Por conta disto, e sabendo-se que este é um típico problema em que estão 

envolvidos múltiplos critérios, o objetivo deste estudo é propor um modelo multicritério para 

a seleção interciclo do BC&T da UFRN, que contemple a questão da mobilidade. Para tanto, 

este estudo, de caráter exploratório e delineado como estudo de caso, utilizou, como 

ferramentas de coleta de dados, as pesquisas bibliográfica e documental, além de entrevistas 

semiestruturadas. Para a elaboração do modelo, foram utilizadas as cinco fases mais 

comumente presentes nas modelagens dos problemas de pesquisa operacional em uma 

amostra de 91 discentes do BC&T. Como resultados, obteve-se um modelo que contempla a 

questão da mobilidade interna e externa da escola e que, além disso, também se mostrou mais 

robusto e justo do que o modelo atual do BC&T e também do que é utilizado nas demais 

graduações da UFRN, levando em consideração as expectativas de resultados dos decisores.  

 

Palavras-Chave: Universidade Nova; Processo de Bolonha; Mobilidade; Apoio Multicritério 

à Decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The discussions wherein develop proposals for university reform in Brazil include, among 

other things, the conception of the university titled "New University", whose structural origin 

comes from the bill of higher education reform and unification of the foundations of 

education European upper (Bologna process). At its core, the Bologna process has imposed a 

series of transformations, among which, the promotion of mobility, as a stimulus to 

interinstitutional cooperation to enable an better and bigger qualification of the students. 

Nevertheless, what we see is that this point is one of the main points made flawed by 

Brazilian institutions that have adopted this model of higher education. An example is the 

Bachelor of Science and Technology - BC&T, Federal University of Rio Grande do Norte - 

UFRN, where there are problems of the internal order, represented by the problem of the 

reusing of the disciplines, such also of external order, in cases of transfers interinstitutional. 

Because of this, and knowing that this is a typical problem in which multiple criteria are 

involved, the aim of this study is to propose a multicriteria model for selection of interciclo of 

the BC&T of the UFRN which addresses the issue of mobility. For this, this study was of 

exploratory and study case nature, use as tools of data collection, the bibliographic and 

documentary research, as well as semi-structured interviews. For the elaboration of the model, 

were used the five phases most commonly used in the modeling of problems in operational 

research in a sample of 91 students of BC&T. As a result, we obtained a model that addresses 

the issue of internal and external mobility of the school and that, moreover, was also more 

robust and fair than the current model of BC&T and also what is used in other courses of the 

UFRN, taking into consideration the expected results by the decision makers . 

 

Keywords: New University; Bologna Process; Mobility; Multicriteria Decision Support.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões em que se desenvolvem as propostas de reforma universitária no Brasil 

compreendem, dentre outros aspectos, a concepção de Universidade intitulada de 

“Universidade Nova”, concebida inicialmente em 2006 pela Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, sendo pautada teoricamente nas ideias de Anísio Teixeira e estruturalmente no Projeto 

de Lei da Reforma da Educação Superior e nos fundamentos da unificação da educação 

superior europeia representado pelo Processo de Bolonha (WIELEWICKI; OLIVEIRA, 

2010). 

O desenho geral do processo de Bolonha é baseado no debate em torno da 

Universidade do século XXI, assinado em 19 de junho de 1999, por ministros da educação de 

29 países europeus, a fim de iniciar um processo de criação do “Espaço Europeu de Educação 

Superior” na primeira década do século. Ao aderirem ao Processo de Bolonha, os países 

signatários têm adotado e aceitado a necessidade de uma mudança de paradigma dentro da 

educação superior (BUMBU; TODORESCU, 2012), impondo uma série de transformações 

profundas que inicialmente partiam da adoção de seis linhas de ação: a adoção de um sistema 

de graus; um sistema de dois ciclos (licenciatura e pós-graduação); um sistema de créditos; a 

promoção da mobilidade; a promoção da qualidade; e a promoção do Espaço Europeu de 

Educação Superior (DAVIES, 2008). 

Com base nestas premissas, a proposta brasileira compreendia a implantação de um 

regime de três ciclos (pré-graduação, graduação e pós-graduação), mediante a criação de uma 

modalidade de cursos chamada Bacharelado Interdisciplinar (BI), com duração de seis 

semestres e carga horária de cerca de 2.400 horas (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008). 

Apesar disso, na prática, em Universidades que implantaram a formação por ciclos, a 

formação está se desenvolvendo através de apenas dois ciclos: o primeiro, de formação geral, 

estruturado em torno de Bacharelados Interdisciplinares e o segundo, voltado para a formação 

acadêmica e profissional (WIELEWICKI; OLIVEIRA, 2010). 

Exemplos de Universidades que implantaram a formação por ciclos no Brasil são 

muitos, dentre os quais se podem citar as seguintes: Universidade Federal da Bahia – UFBA; 

Universidade Federal do ABC – UFABC; Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Universidade de Brasília – UNB; Universidade 

de São Paulo - USP; Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ; Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia – UFRB; Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG; 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM; Universidade Federal 
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do Oeste do Pará – UFOPA; Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA; e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Apesar da relativa adesão de Universidades brasileiras, um ponto notoriamente 

deficiente apresentado por estas é a questão da mobilidade dos alunos entre as Instituições. 

Este ponto é justamente um dos aspectos cruciais advindos do processo de Bolonha, pois ele 

demonstra o compromisso com o princípio da cooperação entre as Instituições (CHIYÓN; 

PALMA; CAZORLA, 2011), de forma a permitir que os alunos passem a ser mais 

qualificados (PÉREZ-MONTORO; TAMMARO, 2012). Sem o aspecto da mobilidade, o 

ensino brasileiro perde em competitividade, ou seja, as Instituições não atraem estudantes 

mais capazes (TEICHLER, 2009; CARDOSO; PORTELA; ALEXANDRE, 2008), que 

poderiam culminar em um incremento de qualidade para estas (MECHTENBERG; STRAUS, 

2008). 

Desta forma, um estudo que compreenda o aspecto da mobilidade entre as 

Universidades no cenário brasileiro é de grande relevância, visto sua importância para a 

formação/qualificação dos alunos em geral e também por ser um dos aspectos cruciais neste 

método de formação.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A Escola de Ciências e Tecnologia (EC&T) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte foi criada pela Resolução n° 012/2008-CONSUNI, de 1º de dezembro de 2008, 

como uma Unidade Acadêmica Especializada. Entre os objetivos da EC&T, destaca-se o de 

dar suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão 

referidas ao Curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T), provendo para tanto as 

condições para a implantação na UFRN da formação acadêmico-profissional em ciclos 

sucessivos, nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias (EC&T, 2013). 

Os Bacharelados Interdisciplinares (BI’s) geralmente são compostos por duas etapas, 

sendo a primeira, de formação geral, destinada a garantir aquisição de competências e 

habilidades que permitam a compreensão pertinente e crítica da realidade natural, social e 

cultural e, a segunda, de formação específica, destinada a proporcionar aquisição de 

competências e habilidades que possibilitem o aprofundamento num dado campo do saber 

teórico ou teórico-prático, profissional disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar 

(SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008). 

mailto:cardoso@iza.org
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No caso específico do BC&T da UFRN, ao final dos dois primeiros anos de curso 

(quatro semestres), o aluno deve integralizar os seus componentes curriculares e indicar, por 

ordem de preferência, qual opção deseja seguir para a formação específica, ou seja, qual curso 

irá realizar no segundo ciclo. Esta seleção é realizada a partir do 

coeficiente CRA4 (Coeficiente de Rendimento Acadêmico do Nível 4), que leva em 

consideração múltiplos critérios de seleção, como o tempo gasto na formação inicial, o 

número de vezes que o aluno se matriculou no componente curricular obrigatório, a nota de 

sucesso no componente curricular obrigatório, entre outros.  

Apesar da simplicidade deste processo, são encontrados dois problemas ainda sem 

solução, quais sejam: (1) reaproveitamento de disciplinas – relacionado a alunos que prestam 

e são aprovados em novos vestibulares e, ao tentar o reaproveitamento de disciplinas 

anteriormente cursadas no processo seletivo para a formação específica, não obtêm sucesso, 

visto as informações necessárias (principalmente as notas detalhadas) para a seleção interciclo 

não mais constam em seu histórico (problema de mobilidade interna); (2) transferência 

externa - relacionada a alunos de outras Instituições que não conseguem reaproveitar as 

disciplinas já cursadas anteriormente para o processo seletivo interciclo, já que os critérios 

adotados para esta seleção contemplam apenas aspectos específicos do curso de BC&T da 

UFRN (problema de mobilidade externa).  

Apesar de se apresentar como um claro problema para o aluno, na verdade este é um 

fator que também traz grandes preocupações para a EC&T, pois este aspecto do 

reaproveitamento, principalmente dos próprios alunos da Instituição tem sido utilizado como 

um artifício pelos mesmos no intuito de “burlar” o processo de seleção interciclo, visto que os 

discentes fazem novos vestibulares justamente com a intenção de dispensar disciplinas cujo 

seu rendimento foi baixo, assim como “escapar” da punição por ter gasto mais períodos em 

sua formação.  

Portanto, partindo destes pressupostos e sabendo-se que este é um típico problema que 

envolve vários critérios, a proposição de um modelo multicritério para a seleção interciclo 

(também chamada de reingresso) da UFRN que contemple todos os aspectos necessários é o 

principal propósito desta pesquisa. Sendo assim, buscou-se com este estudo, responder a 

seguinte questão: de que forma um modelo multicritério se adequa à seleção interciclo do 

BC&T da UFRN, contemplando a questão da mobilidade?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do presente estudo é propor um modelo multicritério para a seleção 

interciclo do BC&T da UFRN, que contemple a questão da mobilidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral do estudo é necessários o desenvolvimento dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Identificar e analisar os modelos de seleção interciclo já existentes no ensino superior; 

 

b) Investigar a utilização de métodos de Apoio Multicritério a Decisão no contexto das 

seleções no ensino superior; 

 

c) Propor e aplicar um método multicritério para a seleção interciclo da BC&T da 

UFRN; 

 

d) Validar o modelo proposto. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Como já citado anteriormente, o aspecto da mobilidade entre as Universidades é um 

fator crucial, tendo em vista principalmente a formação/qualificação dos alunos. Além disso, 

sabe-se que este é um típico problema que envolve múltiplos critérios e por conta disso, a 

utilização de uma abordagem multicritério em sua análise se mostra como uma alternativa 

adequada. Sobre isto, Chaves et al. (2010) afirmam que a existência de mais de um ponto de 

vista a ser considerado para a comparação entre um grupo de alternativas ou a determinação 

da superioridade de uma sobre a outra pode ser uma tarefa bastante complexa, que demanda o 

uso de ferramentas capazes de resolver este tipo de questão. Neste sentido, o apoio 
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multicritério à decisão, que tem como princípio buscar o estabelecimento de uma relação de 

preferências entre as alternativas diante de vários critérios no processo de decisão, pode ser 

uma solução viável para a resolução deste tipo de problemática. 

 Para tanto, o Apoio Multicritério à Decisão (AMD) consiste em um conjunto de 

métodos e técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e organizações a tomarem decisões, sob a 

influência de uma multiplicidade de critérios (ALMEIDA; COSTA, 2003; GOMES; 

GONÇALEZ-ARAYA; CARIGNANO, 2004; ALMEIDA, 2011). Neste tipo de análise, são 

considerados diversos pontos de vista para avaliar o desempenho de cada alternativa com 

relação a cada um dos objetivos estabelecidos (CHAVES et al., 2010), visando ajudar um 

agente de decisão na obtenção de elementos de resposta às questões no decorrer de um 

processo (PINTO JUNIOR; SOARES DE MELLO, 2013).  

 Logo, a utilização do apoio multicritério à decisão para a análise e definição de um 

modelo adequado para a seleção interciclo da UFRN é de grande relevância para o problema 

estudado, além de ser uma abordagem adequada quando se analisa um problema com 

múltiplos critérios. Dessa forma, espera-se que os resultados obtidos neste estudo tragam 

benefícios tanto para EC&T da UFRN, como também para as demais Universidades que 

adotaram ou venham a adotar este método de formação e possuem o mesmo problema de 

mobilidade. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos, cada qual com suas respectivas 

seções, descritas da seguinte forma: 

 

a) O capítulo 1 é composto por quatro seções que abordam a contextualização da 

pesquisa, a formulação do problema em questão, os principais objetivos traçados e a 

justificativa para o estudo; 

 

b) O capítulo 2 trata da fundamentação teórica e da revisão de literatura do estudo, sendo 

composto por duas seções, cada qual com suas subseções, em que, na primeira delas, é 

tratada a questão das Universidades novas e o processo de Bolonha, o aspecto da 

mobilidade discente e, em consonância com o objetivo específico “a”, são 

apresentados os principais modelos de seleção interciclo das Universidades Novas. Por 
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sua vez, na segunda seção, é realizada uma contextualização do Apoio Multicritério à 

Decisão, em seguida, em consonância com o objetivo específico “b”, são apresentados 

os principais estudos com a utilização dos métodos multicritério no contexto do ensino 

superior; 

 

c) O capítulo 3 apresenta o método do estudo, descrevendo a natureza e o delineamento 

da pesquisa, a abordagem e as técnicas de coleta de dados, bem como os 

procedimentos utilizados para a elaboração do modelo proposto;  

 

d) O capítulo 4 apresenta o modelo multicritério para a seleção interciclo do BC&T da 

UFRN, que contempla a questão da mobilidade, assim como a descrição dos passos 

necessários para a elaboração do mesmo. Para isso, este capítulo possui três seções, 

quais sejam: a formulação do problema; a construção do modelo; e a obtenção da 

solução; 

 

e) O capítulo 5 trata da aplicação numérica do modelo proposto com uma amostra real de 

91 alunos do BC&T da UFRN. Para tanto, é feita uma contextualização dos dados que 

serão utilizados nesta aplicação (seção 5.1), em seguida são apresentados e discutidos 

os resultados obtidos (seção 5.2) e, finalmente, é apresentada a validação do modelo 

proposto (seção 5.3); 

 

f) O capitulo 6 trata das considerações finais do estudo apresentando as principais 

limitações do mesmo, assim como as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 AS UNIVERSIDADES NOVAS E O PROCESSO DO BOLONHA 

 

A formulação da proposta da “Universidade Nova” parte, entre outros aspectos, pela 

análise do contexto universitário europeu e, consequentemente, pelos fundamentos da 

unificação da educação superior europeia representado pelo Processo de Bolonha, cujo 

objetivo era dotar a Universidade brasileira de uma estrutura curricular e de uma arquitetura 

acadêmica compatíveis com regimes modulares de formação em ciclos (LIMA; AZEVEDO; 

CATANI, 2009; WIELEWICKI; OLIVEIRA, 2010).  

O Processo de Bolonha, que surgiu em junho de 1999, através da assinatura da 

chamada “Declaração de Bolonha” (NEAVE, 2003), foi fundamentado no debate sobre a 

internacionalização e globalização do ensino na Europa realizado anteriormente em um 

encontro dos ministros da educação da França, Alemanha, Itália e Reino Unido na 

Universidade de Sorbonne, no ano 1998. Neste encontro foi constatado que os estados 

europeus precisariam optar por uma convergência estrutural de seus sistemas de ensino para 

tornar-se atraente para estudantes de outras partes do mundo (TEICHLER, 2003). 

Este foi o ponto de partida para que os ministros da educação de Instituições de 

ensino superior de cerca de 30 países se reunissem e assinassem a Declaração de Bolonha, 

reforçando e especificando o que já havia sido debatido em 1998 (TEICHLER, 2003). Em 

linhas gerais, os principais pilares dessa declaração incluem: a adoção de um sistema de 

graus; um sistema de dois ciclos (licenciatura e pós-graduação); um sistema de créditos; a 

promoção da mobilidade; a promoção da qualidade; e a promoção do Espaço Europeu de 

Educação Superior (DAVIES, 2008; CARDOSO et al., 2008; CHIYÓN; PALMA; 

CAZORLA, 2011). Após a Declaração de Bolonha, novos encontros foram realizados com a 

finalidade tanto de adoção de novas linhas de ação e/ou inclusão de novas diretrizes, como 

também para a adesão de novos países signatários. Tais encontros, assim como uma síntese da 

do Processo de Bolonha, são detalhados no Quadro 1. 

Logo, pode-se inferir que o processo de Bolonha surge da necessidade de uma reforma 

do ensino superior europeu em decorrência, dentre outros fatores, de divergências em termos 

de prêmios acadêmicos e estruturas curriculares (DAVIES, 2008), e têm como questão central 

o desenvolvimento de uma “zona de mútua confiança” (PÉREZ-MONTORO; TAMMARO, 

2012), cuja intenção é harmonizar os sistemas universitários europeus (MECHTENBERG; 

STRAUSZ, 2008). 
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Quadro 1 – Síntese do Processo de Bolonha 

Data Documento Linhas de Ação Pontos de Destaque Países Signatários 

1999 
Declaração 

de Bolonha 

Sistema de graus; 

Sistema de dois ciclos 

(graduação e pós-

graduação); 

Sistema de créditos; 

Promoção da 

mobilidade; 

Promoção da 

qualidade garantida; 

Promoção do Espaço 

Europeu de Ensino 

Superior. 

Necessidade de retomar o papel 

da Europa na Educação Superior 

no contexto global. 

Áustria, Bélgica, 

Bulgária, República 

Checa, Dinamarca, 

Estônia, Finlândia, 

França, Alemanha, 

Grécia, Hungria, 

Islândia, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, 

Holanda, Noruega, 

Polônia, Portugal, 

Romênia, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, 

Suécia, Suíça e Reino 

Unido. 

2001 
Comunicado 

de Praga 

Aprendizagem ao 

longo da vida; 

O envolvimento de 

alunos na gestão; 

Promoção da 

atividade do Espaço 

Europeu. 

- 

Croácia, Chipre, 

Liechtenstein e 

Turquia. 

2003 
Comunicado 

de Berlim 

Terceiro ciclo 

(doutorado) 

Adiciona que os vínculos sejam 

mais estreitos entre ES e pesquisa 

e defesa da diversidade dos perfis 

acadêmicos.  

Albânia, Andorra, 

Bósnia e 

Herzegovina,  

Santa Sé, Rússia, 

Antiga Sérvia e 

Montenegro,  

República da 

Macedônia. 

2005 
Comunicado 

de Bergen 
- 

Elaboração das referências e das 

linhas de orientação para a 

garantia da qualidade;  

Estabelecimento dos quadros 

nacionais de qualificações; 

Emissão e reconhecimento de 

diplomas conjuntos; 

Criação de oportunidades para 

percursos flexíveis de formação 

no ensino superior. 

Armênia, Azerbaijão, 

Geórgia, Moldávia e 

Ucrânia. 

2007 
Comunicado 

de Londres 
- 

Esforços de avanço na questão de 

mobilidade e comparabilidade da 

certificação; 

Empregabilidade dos egressos 

como uma questão central; 

Retomar a visão inicial do 

Processo como pauta para os 

desafios futuros. 

Montenegro 

2009 
Comunicado 

de Louvain 
- 

Reiterados os fundamentos do 

Processo de Bolonha como base 

para a pauta até 2020; 

Termos presentes: inovação, 

criatividade, modernização. 

Autonomia universitária 

indissociável de financiamento 

público à ES. 

- 

Fonte: Adaptado de Davies (2008) e Wielewicki Oliveira (2010). 
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Portanto, o Processo de Bolonha, fundamentado principalmente por esforços para o 

estabelecimento de novas estruturas mais convergentes de programas de estudo 

e graus de toda a Europa (TEICHLER, 2009), pode ser entendido como uma política de 

ideias, metas, programas, projetos e instrumentos, cuja proposta é trazer um novo contexto de 

sociedade e economia do conhecimento a educação superior europeia (ALMEIDA JÚNIOR; 

CATANI, 2009). 

Finalmente, podem-se citar alguns estudos se dedicam a analisar o desenvolvimento 

do processo de Bolonha em países ou regiões específicas, como no caso dos Países do Sul da 

Europa (VEIGA; AMARAL; MENDES, 2008), da Espanha (RICO, 2010), da Turquia 

(ÇEKEROL; ÖZTÜRK, 2012), do Cazaquistão (YERGEBEKOV; TEMIRBEKOVA, 2012), 

da Albânia (ALIMEHMETI; HYSA, 2012), da Romênia (BUMBU; TODORESCU, 2012), do 

Peru (CHIYÓN; PALMA; CAZORLA, 2011) e da Suécia (HERMANSSON; 

MÅRTENSSON, In Press). 

  Além desses estudos supracitados, ainda pode-se citar alguns estudos nacionais, que 

se dedicam a analisar teoricamente os pressupostos do processo de Bolonha, seja em seu 

contexto geral ou em interface com o ensino brasileiro, são os casos dos estudos de 

Wielewicki e Oliveira (2010), Morgado (2009), Silva (2013), Almeida Júnior e Catani (2009), 

Neves (2007), Lima, Azevedo e Catani (2008), Robertson (2009). Borges (2013) e Bastos 

(2008).  

 

2.1.1 A Mobilidade Discente 

 

Como já abordado, com o Processo de Bolonha as Instituições de ensino superior da 

Europa se disponhe a adotar, entre outros fatores, estruturas curriculares facilmente 

comparáveis, um sistema comum de transferência de crédito, metodologias comuns de 

garantia de qualidade e a promoção da mobilidade dos estudantes (RICO, 2010). Com isso, 

espera-se melhorar a comparabilidade dos programas de educação superior, o que, 

consequentemente, irá facilitar a mobilidade discente (BYRNE et al., 2012), já que o ensino 

superior torna-se mais atraente para os estudantes de outros países da própria Europa, assim 

como de outras partes do mundo (TEICHLER, 2009). 

Esta questão da mobilidade é um dos aspectos cruciais advindos do processo de 

Bolonha, pois ele demonstra o compromisso com o princípio da cooperação entre as 

Instituições (CHIYÓN; PALMA; CAZORLA, 2011), de forma a permitir que os alunos 

passem a ser mais qualificados (PÉREZ-MONTORO; TAMMARO, 2012). Logo, a 
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mobilidade pode ser uma ferramenta poderosa tanto para o desenvolvimento dos estudantes 

(KEOGH; RUSSEL-ROBERTS, 2009), já que os expõe diretamente a diferentes culturas, 

ajudando no desenvolvimento de suas habilidades multi-culturais, como também para o 

desenvolvimento institucional das Universidades, visto que com o aumento da competição 

para a atração de alunos mais capazes, aumentaria-se também a qualidade destas 

(MECHTENBERG; STRAUSZ, 2008). 

Um exemplo da importância da mobilidade são os resultados apresentados no estudo 

de Keogh e Russel-Roberts (2009), em que foi analisado o caso de sete alunos de enfermagem 

de intercâmbio entre Alemanha e Finlândia, mostrando como esta experiência proporcionou 

um aprendizado de novas habilidades, a aquisição de novas competências, melhoria na 

capacidade analítica de discutir criticamente os diferentes sistemas de saúde, dentre outras. 

Além desse, pode-se citar outros estudos semelhantes, como os de Todorescu, Greculescu e 

Dragomir (2012), sobre a mobilidade do ensino superior técnico da Romênia, e de Pineda, 

Moreno e Belvis (2008), sobre a mobilidade dos estudantes universitários da Espanha, nas 

faculdades de educação de cinco Universidades espanholas (Universidade Autônoma de 

Barcelona, Universidade Autônoma de Madrid, Universidade de Valência, Universidade do 

País Basco e Universidade de Sevilha). 

Neste sentido, no contexto nacional, a principal ação direcionada para a mobilidade 

interinstitucional é a proposta de convênio interposta pela Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES às Instituições federais de ensino 

superior visando o chamado “Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica”. Seu objetivo é 

regular a relação de reciprocidade entre as Instituições signatárias no que diz respeito à 

mobilidade de discentes de graduação, tendo como principais regras básicas: a exigência de 

integralização de pelo menos 20% da carga horária do curso de origem; no máximo duas 

reprovações acumuladas nos dois primeiros períodos letivos que antecedem o pedido de 

mobilidade; e limitação de afastamento de no máximo dois períodos letivos, podendo em 

caráter excepcional ser prorrogado por mais um semestre (ANDIFES, 2011). 

 Na proposta inicial, 59 Instituições federais de ensino superior assinaram e se 

comprometeram nos termos do programa, dentre as quais se destacam, em termos de 

principais Instituições com bacharelados interdisciplinares, as seguintes: Universidade Federal 

da Bahia – UFBA; Universidade Federal do ABC – UFABC; Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Universidade de Brasília – 

UNB; Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ; Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
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UFVJM; Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA; e Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN. 

 Por conta disto e levando em consideração que o foco deste estudo são as Instituições 

de ensino com a formação por meio de bacharelados interdisciplinares, estas serão analisadas 

na seção 2.1.2, com ênfase na mobilidade, principal objeto de estudo do presente trabalho.  

 

2.1.2 Modelos de Seleção Interciclo das Universidades Novas 

 

Sabe-se que são muitos os exemplos de Instituições que implantaram a formação 

através de bacharelados interdisciplinares no Brasil e, como inferido na seção anterior, muitas 

dessas também aderiram ao Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, com a finalidade 

de promover à mobilidade dos discentes. Por conta disso, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nas principais Instituições que se enquadraram neste perfil supracitado, com o 

objetivo de coletar as informações sobre os principais modelos de seleção utilizados nestas, 

que servirão de base para este estudo.  

Dessa forma, com exceção da UNB, em que não foi encontrada nenhuma informação 

sobre o seu(s) bacharelado(s) interdisciplinar(es), foram encontradas informações sobre as 

outras oito Instituições que se enquadram no perfil desejado, além de mais uma (Universidade 

Federal do Oeste do Pará – UFOPA) que, apesar de não ser signatária do Programa ANDIFES 

de Mobilidade Acadêmica, possui uma estrutura curricular inteiramente baseada na formação 

por meio dos bacharelados interdisciplinares e um processo seletivo claro e conciso, se 

constituindo com uma boa fonte de informações para o desenvolvimento do estudo.  

Dito isto, primeiramente se faz uma breve descrição de três Instituições que, apesar de 

se enquadrarem no perfil das Instituições analisadas, não possuem informações relevantes 

sobre os seus métodos de seleção utilizados. São os casos da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ e Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia – UFRB. Na primeira delas, a UFSC, é possível encontrar o 

Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade, no Campus de Joinville. A formação deste curso 

é dada por uma primeira parte de formação geral, com duração de três anos, seguida de uma 

segunda parte de formação específica, com Ênfase em Transportes ou Ênfase Veicular 

(UFSC, 2013a, 2013b). Apesar de possuir informações claras a respeito do curso e de sua 

grade curricular, não foi encontrada qual a forma utilizada para promover a mobilidade 

discente e nem mesmo para as seleções interciclo do curso, identificando-se apenas que a 



24 

ordenação para a escolha da ênfase é dada pelo melhor índice de aproveitamento acumulado, 

sem detalhamentos de como seria calculado tal índice. 

Semelhante ao caso anterior, as informações obtidas nos casos da UFSJ e da UFRB 

são limitadas e, nestes dois casos, pouco claras. No caso da primeira, é oferecido o 

Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas (realizado no campus de Sete Lagoas) que, 

posteriormente, poderá levar o estudante a realizar o curso de formação específica em 

Engenharia Agronômica ou Engenharia de Alimentos (UFSJ, 2013) e, no caso da segunda, é 

possível realizar o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde que, posteriormente, poderá levar o 

estudante a realizar o curso de formação específica em Psicologia, Nutrição ou Enfermagem 

(UFRB, 2013).  

Diferentemente dos três casos supracitados, as informações obtidas das outras cinco 

Instituições foram consideradas relevantes e determinantes para a análise adequada tanto dos 

processos seletivos interciclo das Instituições, como também para a análise da adequação 

destas ao Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica (em alguns casos) no qual estão 

inseridas.  

Neste sentido, pode-se citar inicialmente a Universidade Federal do ABC – UFABC, 

que foi a primeira Universidade brasileira a implantar a formação em ciclos, sendo inclusive 

criada para este fim. Na UFABC, tanto as seleções internas de transferência entre turnos e 

entre cursos de bacharelados interdisciplinares (primeiro ciclo), como as de inscrição para o 

curso de formação específica (segundo ciclo) seguem o mesmo processo seletivo. Este 

processo é baseado no “Coeficiente de Afinidade” do aluno com o curso em específico , 

sendo calculado de acordo com a Fórmula 1 (UFABC, 2013b).  

 

 
 

Onde: 

a)  (Coeficiente de Progressão do aluno no curso k) é calculado sobre as disciplinas e 

requisitos necessários para a conclusão do curso pretendido k, de acordo com a Fórmula 2. 

 

 
 

Em que:  

número de créditos obtidos em disciplinas obrigatórias do curso k; 

 número de créditos obtidos em disciplinas de opção limitada do curso k; 
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 número de créditos obtidos em disciplinas livres do curso k; 

 = número de créditos exigidos em disciplinas obrigatórias do curso k; 

número de créditos exigidos em disciplinas de opção limitada do curso k; 

 = número de créditos exigidos em disciplinas livres do curso k; 

 

 

b) CR (Coeficiente de Rendimento) é dado pela Fórmula 3. 

 

 
 

Onde:  

NC = número de disciplinas cursadas até o momento pelo aluno;  

i = índice de disciplina cursada pelo aluno (i = 1, 2, ..., NC);  

 = número de créditos da disciplina i;  

 = conceito obtido pelo aluno na disciplina i; 

(A) = 4, (B) = 3, (C) = 2, (D) = 1, (F) = zero.  

 

c) T é o número de quadrimestres cursados na UFABC, desconsiderados os quadrimestres em 

que a matrícula tenha sido trancada. 

 

 Contudo, na UFABC não é possível que estudantes de outras Instituições peçam 

transferência interciclo para a Instituição, ou seja, os alunos que cursaram o primeiro ciclo em 

outra Instituição não podem requerer o aproveitamento de sua formação inicial e, 

consequentemente, a entrada diretamente em um curso de formação específica (segundo 

ciclo) na UFABC. Logo, em caso de transferência de estudantes de outras Instituições para a 

UFABC, estes devem obrigatoriamente cursar o primeiro ciclo da Instituição.  

Outra Instituição que utiliza o coeficiente de afinidade como base para os seus 

processos de seleção é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM. Nesta Instituição, são oferecidas duas modalidades de bacharelados 

interdisciplinares, sendo uma em Humanidades e outra em Ciência e Tecnologia. Na primeira, 

são oferecidos para a formação específica, os seguintes cursos (no campus Diamantina): 

Letras-Português/Inglês, Letras–Português/Espanhol, Geografia, História e Pedagogia 

(UFVJM, 2011a). Já a segunda, oferece cursos em dois campi, sendo para o campus 
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Diamantina os cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica e Engenharia 

Química e para o campus Mucuri os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e 

Engenharia Hídrica (UFVJM, 2008). 

A seleção para ingresso nos cursos específicos destes bacharelados se dará mediante a 

um edital próprio. Sobre isto, tem-se, por exemplo, que a seleção para formação específica 

dos egressos do BI em Ciência e Tecnologia é dada a partir do Índice de Afinidade pelo Curso 

( ), como já supracitado, que é calculado de acordo com a Fórmula 4 (UFVJM, 2011b). 

 

 
 

Onde:  

CRA = Coeficiente de Rendimento Acadêmico calculado de acordo com o Regulamento dos 

Cursos de Graduação; 

 = Coeficiente de Progressão no Curso k, considerando disciplinas específicas cursadas 

pelo aluno desde o seu ingresso no Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, expresso 

em valores de 0 a 100; 

CCL = Coeficiente de semestres cursados pelo aluno no campus de lotação da Engenharia, 

calculado pela Fórmula 5. 

 

 
 

Em que o valor de P é dependente do número de semestres cursados no campus de 

lotação da engenharia pretendida, excluídos os semestres com trancamento de matrícula, 

como descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Fator de ajuste para o coeficiente de campus de lotação da engenharia. 

Semestre cursado no campus que oferta a engenharia Valor de P 

6 0 

5 10 

4 30 

3 50 

2 70 

1 90 

0 100 

Fonte: UFVJM (2011b) 

 

CTF = Coeficiente do Tempo de Formação no curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, calculado pela Fórmula 6.  
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Em que o valor de T é dependente do número de semestres para integralização, 

excluídos os semestres com trancamento de matrícula, como descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Fator de ajuste para o tempo de integralização do aluno. 

Semestre para integralização Valor de T 

6 0 

7 1 

8 2 

9 3 

10 4 

Acima de 10 semestres 5 

Fonte: UFVJM (2011b) 

 

Vale salientar que em caso de empate serão adotados os seguintes critérios de 

desempate (por ordem): o maior ; o maior CRA; o menor número de disciplinas em que o 

discente tenha sido reprovado; maior idade. Além disso, em caso de haver vagas 

remanescentes, estas serão destinadas prioritariamente aos egressos dos Bacharelados em 

Ciência e Tecnologia da UFVJM, sendo a classificação feita pela ordem decrescente do CRA 

(UFVJM, 2011b). 

 Finalmente, no que tange o desenvolvimento do programa de mobilidade acadêmica 

interposto pela ANDIFES e assinado pela Instituição, tem-se que a partir de alguns critérios a 

Instituição promove esse intercâmbio discente. Para que isso aconteça, é preciso 

primeiramente que haja disponibilidade de vagas remanescentes do processo seletivo 

supracitado, que são divulgadas por meio de edital específico (ver exemplo UFVJM, 2013). 

Apenas a partir de cumprido o requisito das vagas, um aluno de outra Instituição pode se 

transferir para a UFVJM. O pedido de transferência é feito mediante a entrega dos seguintes 

documentos: a) requerimento; b) histórico escolar de universitário atualizado; c) 

encaminhamento oficial da Instituição de origem, acompanhado do plano de estudos com a 

proposta acadêmica para o período solicitado (UFVJM, 2007). 

 Para os casos em que há mais de um (01) candidato por vaga, será realizado processo 

de seleção através da análise do histórico escolar, que terá a classificação final definida pela 

ordem dos seguintes critérios: a) maior média geral nas disciplinas cursadas e aprovadas até a 

data do pedido; b) maior carga horária cursada na Instituição de origem; e c) em caso de 

empate, terá preferência o candidato com maior idade (UFVJM, 2007). 
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 Seguindo a mesma linha da UFABC e UFVJM, a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido – UFERSA é outra Instituição que usa um coeficiente de afinidade como base 

para as seleções interciclo da Instituição, neste caso específico denominado de Índice de 

Medida de Afinidade (IMA) que, conjuntamente com uma prova (em alguns casos), 

determinam o ranking de alunos.  

Logo, no Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFERSA (único curso oferecido 

nos moldes dos bacharelados interdisciplinares), após a formação inicial, os estudantes podem 

escolher entre oito cursos de formação específica, quais sejam: Engenharia Agrícola e 

Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Energia; Engenharia Mecânica; Engenharia do 

Petróleo; Engenharia de Produção; Engenharia Química; e Sistema de Informação (UFERSA, 

2010). Para isso, o processo seletivo é realizado da seguinte forma (UFERSA, 2013):  

 

a) Primeira fase - seleção pelo escore: 70% das vagas oferecidas de acordo com a 

classificação dos estudantes pelo Índice de Medida de Afinidade (IMA); 

 

b) Segunda fase - seleção por prova: 30% das vagas são distribuídas, juntamente com as vagas 

remanescentes da seleção pelo escore, por seleção através de provas, com conteúdos de 

disciplinas obrigatórias do curso de Ciência e Tecnologia da UFERSA. Vale salientar que este 

tipo de seleção é dispensada caso o número de vagas seja igual ou superior ao número de 

candidatos. 

 

Esse processo seletivo contempla tanto os alunos concluintes no período vigente da 

seleção, como também aqueles alunos já graduados anteriormente no Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia oferecido pela UFERSA, além dos demais graduados em cursos de Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia de outras Instituições de ensino, desde que devidamente 

reconhecidos (UFERSA, 2013). Este fato demonstra claramente que a Instituição está 

cumprindo as demandas do Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, como se propôs 

a fazer, tendo em vista sua adesão ao referido programa.  

O mecanismo para que isso aconteça é dado da seguinte forma:  

 

a) A primeira fase da seleção será realizada utilizando o ranking do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia e terá como público-alvo os concluintes do período vigente a partir do quantitativo 

de vagas oferecidas; 
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b) Em seguida, na segunda fase, a seleção continua com o mesmo público-alvo e só ocorrerá 

para as formações específicas que tiverem mais candidatos interessados que o número de 

vagas disponível; 

 

c) Passadas essas duas fases iniciais, tem-se a terceira fase, que é destinada aos candidatos não 

classificados nas fases anteriores que requerem uma das vagas remanescentes da segunda fase 

(caso hajam). Para esta fase, utiliza-se como critério de avaliação o IRA (Índice de 

Rendimento Acadêmico) do candidato. 

 

d) Finalmente, caso ainda existam vagas remanescentes, é realizada uma nova fase de seleção, 

cujo público-alvo são os demais graduados em Ciência e Tecnologia, tanto da UFERSA como 

de outras Instituições, através de uma análise do desempenho acadêmico dos candidatos.  

 

Portanto, pode-se inferir que a UFERSA é a única Instituição que possui, em um único 

processo seletivo, a possibilidade tanto do ingresso de alunos da própria Instituição, assim 

como de outras Instituições, para a formação específica. 

 Podem-se citar ainda outras duas Instituições que possuem abertura para a mobilidade 

discente: a Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF e a Universidade Federal da Bahia – 

UFBA. A primeira oferece dois bacharelados interdisciplinares, sendo o primeiro voltado para 

a área de Ciências Humanas, com os cursos de Ciências Sociais, Turismo, Ciência da Religião 

e Filosofia na formação específica, e o segundo na área de Artes e Design, contemplando, em 

sua formação específica, os cursos de Design, Moda, Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, e 

Artes Visuais. 

No que tange o aspecto da seleção interna interciclo visando à formação específica de 

cada um dos bacharelados interdisciplinares da UFJF, tem-se que cada um possui seu próprio 

processo seletivo. No caso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, o processo 

seletivo é realizado a partir da média geral entre as notas obtidas nas Médias 1 (média de 

desempenho obtida a partir de todas as disciplinas cursadas na formação geral) e 2 (média de 

desempenho obtida a partir de todas as disciplinas cursadas na área de concentração). Por 

outro lado, no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, a seleção é dada a partir de 

uma avalição de um dossiê/portfólio de produção teórica e prática apresentada pelo aluno e 

avaliada por uma banca de (três) examinadores, valendo 70% da nota, e pelo Índice de 

Rendimento Acadêmico - IRA, que equivalerá a 30% (UFJF, 2010). Vale salientar que não 
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foram encontrados maiores detalhes sobre a forma com que é calculado cada um desses 

aspectos das seleções. 

Já em relação à possibilidade de mobilidade discente, tem-se que ela é permitida na 

UFJF desde que respeitada duas condições: haver a vaga no curso pretendido e que tenha o 

pretendente concluído, no mínimo, 20% (vinte por cento) da carga horária total do currículo 

pleno da IES de origem (UFJF, 1997). No entanto, vale salientar que não é claro se a vaga 

destinada ao aluno é resultado de uma sobra de vagas ou se o aluno é submetido a um 

processo seletivo de concorrência a vaga, como todos os alunos regulares.  

Já na segunda, são oferecidas ao todo quatro modalidades de bacharelados 

interdisciplinares, sendo duas dessas modalidades ofertadas no campus Barreiras 

(Humanidades e Ciência e Tecnologia) e quatro ofertadas no campus Ondina (Artes, Saúde, 

Humanidades e Tecnologia). No que se refere aos BI’s ofertados no campus de Barreiras, 

tem-se que são poucas as informações disponíveis, podendo-se apenas relatar que consta uma 

breve descrição, informando apenas as cargas horárias, as quantidades de vagas e outras 

poucas informações (UFBA, 2013a, 2013b). 

Diferentemente do que acontece no campus Barreiras, no campus Ondina, as 

informações são claras e bem definidas, principalmente levando-se em consideração os planos 

pedagógicos de cada uma das modalidades de curso (UFBA, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d). 

Assim, descrevendo mais detalhadamente como é o funcionamento destes bacharelados 

interdisciplinares supracitados, pode-se dizer que todos possuem as mesmas características e 

estruturas curriculares, que, em síntese, é organizada da seguinte forma: oferecidos dois 

turnos (noturno e diurno); carga horária total de 2.400 horas; duração mínima de seis 

semestres; estrutura curricular dividida em duas etapas de formação (formação geral e 

formação específica); trajetória do aluno definida a partir da escolha entre duas opções de 

formação mutuamente excludentes, em que se pode seguir a opção da formação na grande 

área das Artes ou em uma área de concentração a ser cursada a partir do 4º semestre do curso 

(UFBA, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d). 

As formações específicas dos BI’s são ofertadas através de editais de inscrições 

específicos em cada ano, em que são apresentados os critérios de seleção para cada uma das 

áreas de formações, os cursos disponíveis e o número de vagas em cada um deles, e demais 

detalhes necessários. Um exemplo disto é o edital de inscrição de 2013 (UFBA, 2013c), em 

que são obtidas todas essas informações supracitadas. Sobre isso, podem-se inferir algumas 

informações sobre o processo de seleção dos BI’s, principal alvo de interesse deste estudo. 

Logo, de acordo com este edital, tem-se que as vagas dos cursos de formação específica são 
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destinadas aos alunos graduados nos BI’s da Instituição e serão preenchidas automaticamente 

pelos postulantes, caso estes sejam em número não superior ao de vagas oferecidas e 

respeitando-se a obrigatoriedade de prova de habilidade específica para os cursos que a 

exigem e a reserva de vagas (cotas). 

Caso o número de postulantes seja superior ao número de vagas, a classificação 

respeitará a ordem de preferência da lista de opções de cada candidato e será feita de acordo 

com os dois critérios na seguinte ordem (UFBA, 2013c):  

 

a) Ter cursado a Área de Concentração vinculada à formação específica pretendida;  

b) Ter obtido maior Coeficiente de Rendimento (CR-BI).  

 

O cálculo do CR‐BI é realizado da seguinte forma: considera-se a turma T de um 

componente curricular, em que N é o número de alunos dessa turma e  é a nota obtida pelo 

aluno i dessa mesma turma T. A partir daí, define-se então: 

 

a) Média aritmética das notas dos alunos (Fórmula 7). 

  

 
 

b) Desvio da nota  com respeito à média (Fórmula 8). 

 

 
  

c) Desvio padrão (Fórmula 9). 

 

 
 

A nota padronizado do aluno i, indicada por , é definido como: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  
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Vale salientar que em caso de empate, serão considerados três critérios de desempate 

na seguinte ordem: a maior média das notas obtidas pelo candidato nos componentes 

curriculares obrigatórios do seu BI; a maior carga horária cumprida em componentes 

curriculares obrigatórios da matriz curricular do curso de formação específica pretendido; a 

maior carga horária cumprida em componentes curriculares optativos da matriz curricular do 

curso de formação específica pretendida (UFBA, 2013c). 

Finalmente, no que diz respeito à mobilidade acadêmica, infere-se que a UFBA é uma 

das únicas Instituições que apresentam de forma clara o que foi determinado na reunião da 

ANDIFES sobre a mobilidade acadêmica. Dessa forma, os alunos da UFBA interessados em 

participar do programa deverão consultar o coordenador do seu curso para elaborar o plano de 

estudos a luz das ementas dos componentes curriculares ofertados pela IFES pleiteada para 

aproveitamento quando do retorno, em seguida preencher um requerimento e entregar ao 

colegiado para posterior encaminhamento a Pró Reitoria de Graduação - PROGRAD. Por sua 

vez, a PROGRAD consulta o Pró-Reitor da IFES pleiteada se o mesmo aceita receber o 

estudante e, em caso de aceite, o aluno poderá ir a IFES, embora a UFBA deixe claro que não 

responsabilizará pelas despesas dos participantes no programa (UFBA, 2013d). 

Finalmente, como já introduzido anteriormente, tem-se a Universidade Federal do 

Oeste do Pará – UFOPA, que não faz parte do Programa ANDIFES de Mobilidade 

Acadêmica, mas possui informações que podem ser importantes para o desenvolvimento do 

estudo. Na UFOPA, todos os admitidos na Instituição cursam, em seu semestre inicial, a 

chamada “Formação Interdisciplinar I”, composta pelos seguintes módulos: Origem, Natureza 

e Evolução do Conhecimento - OEC; Sociedade, Natureza e Desenvolvimento – SND; 

Estudos Integrativos da Amazônia (EIA); Linguagens, Estatística e Comunicação – LEC; 

Seminários Integradores – SINT; Interação na Base Real - IBR; Tópicos de Estudos 

Interdisciplinares - TEINTER I; e Tópicos Especiais em Tutoria e Monitoria – ETM 

(UFOPA, 2013a). 

Em seguida, com base no Índice de Desempenho Acadêmico (IDA), são escolhidas as 

vagas dos níveis subsequentes ao semestre inicial. Para tal, o IDA é calculado de acordo com 

a Fórmula 14 (UFOPA, 2013b). 

 

 
 

Onde: 
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MD = Somatório das notas obtidas na avaliação da cada um dos módulos (OEC, SND, EIA e 

LEC) – peso 2 para cada; da avaliação do IBR – peso 1,5; e da avaliação do SINT – peso 0,5; 

F1 = Avaliação final do desempenho do aluno. 

 

  Já no segundo semestre letivo, denominado “Formação Interdisciplinar II”, os alunos 

aprovados anteriormente ingressam em um dos cinco institutos temáticos da UFOPA, onde 

recebem uma formação interdisciplinar específica. A classificação do aluno para o instituto de 

sua preferência dependerá novamente do Índice de Desempenho Acadêmico (IDA), 

composto, nesta primeira etapa, pela somatória das médias dos módulos de ensino da primeira 

formação e da avaliação final de formação 1 (F1) (UFOPA, 2013a). 

Após essa primeira etapa, a UFOPA oferece em sua formação graduada específica, 

sete licenciaturas integradas e interdisciplinares e 18 bacharelados específicos, com número 

variável de horas e de semestres, além da formação pós-graduada (terceiro ciclo), que 

corresponde aos cursos de especialização, mestrado profissional, mestrado acadêmico e 

doutorado, em função do projeto pedagógico de cada instituto (UFOPA, 2013a).  

 

2.2 APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

 

Decisões podem ser tomadas levando em consideração apenas um parâmetro, embora 

se admita que os problemas reais raramente se enquadrem nesta situação. Neste sentido, a 

problemática da tomada de decisão nos dias atuais é caracterizada por um número crescente 

de alternativas e critérios conflitantes (ARAÚJO; ALMEIDA, 2009), tornando-a bastante 

complexa (CHAVES et al., 2010). Esse tipo de decisão, caracterizado pela consideração 

simultânea de múltiplos parâmetros ou critérios para a escolha de um curso de ação é 

denominado como um problema de decisão multicritério. 

Um problema de decisão multcritério consiste em uma situação onde existem pelo 

menos duas alternativas de ação a serem escolhidas, de forma que o processo de escolha 

ocorre de acordo com entendimento dos objetivos que muitas vezes têm relacionamentos 

conflitantes (ALMEIDA, 2011). Logo, neste tipo de problemática, não existe, normalmente, 

nenhuma decisão, solução ou ação que seja melhor, simultaneamente, para todos os critérios. 

Neste caso, a tomada de decisão é caracterizada como o esforço para resolver um dilema de 

critérios conflituosos, em que se procura a melhor solução para o problema (ZELENY, 1982). 

Neste contexto, surge, na segunda metade do século XX, um conjunto de técnicas e 

métodos que objetivam apoiar as pessoas e organizações na resolução destes tipos de 
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problemas de decisão, denominados de Apoio Multicritério a Decisão - AMD (VINCKE 

1992). Assim, define-se o Apoio Multicritério à Decisão como um conjunto de métodos e 

técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e organizações a tomarem decisões, sob a influência 

de uma multiplicidade de critérios (ALMEIDA; COSTA, 2003; GOMES; GONÇALEZ-

ARAYA; CARIGNANO, 2004; ALMEIDA, 2011), atuando como uma ferramenta que 

possibilita a resolução de um problema com segurança e redução da possibilidade de erro 

(BELTON; STERWART, 2002). 

Neste tipo de análise, são considerados diversos pontos de vista para avaliar o 

desempenho de cada alternativa com relação a cada um dos objetivos estabelecidos 

(CHAVES et al., 2010), a partir da utilização de um amplo conjunto de ferramentas de 

suporte (SZAJUBOK; ALENCAR; ALMEIDA, 2006), na obtenção de elementos de resposta 

às questões no decorrer de um processo (PINTO JUNIOR; SOARES DE MELLO, 2013). 

Esses modelos para tomada de decisão compreendem os seguintes componentes: 

critérios, pesos e notas (classificação). Estes são dados para cada alternativa (CARDOSO et 

al., 2009), sendo o critério o eixo de comparação das alternativas, podendo ser expresso tanto 

qualitativamente como quantitativamente, considerando os pontos de vista, objetivos, aptidões 

ou entraves relativos ao contexto do problema (GOMES; MAIA, 2013). 

Essas problemáticas de decisão estão relacionadas ao tipo de solução que se busca no 

problema de decisão. Logo, tem-se seis tipos de problemáticas, em que os quatro primeiros 

tipos estão de acordo com Roy (1996), e outros dois tipos, de acordo com Belton e Stewart 

(2002). Assim, os seis tipos de problemáticas de decisão são: 

 

a) Problemática de Escolha : Neste tipo de problemática procura-se um conjunto de 

alternativas tão pequeno quanto possível, de forma a selecionar as melhores alternativas. 

Apesar de reunir as melhores alternativas, não se pode garantir que todas estas sejam 

realmente as melhores, pois podem haver algumas alternativas que o decisor não conseguiu 

definir a sua preferência, por possuírem características muitas vezes bem diferentes das 

demais. Logo, neste tipo de problemática pretende-se realizar uma escolha ou um 

procedimento de seleção; 

 

b) Problemática de Classificação : Nesta problemática, busca-se classificar as 

alternativas de acordo com categorias pré-definidas. Objetiva-se com esta problemática a 

geração de uma recomendação que pode ser utilizada para o esclarecimento do decisor sobre 
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o problema ou como apoio para outra problemática a ser utilizada posteriormente. Logo, 

pretende-se realizar uma triagem ou um procedimento de classificação; 

 

c) Problemática de Ordenação : A problemática de ordenação, resumidamente, está 

relacionada a problemas em que o decisor deseja ordenar as alternativas da melhor para pior, 

de acordo com suas preferências. Logo, o resultado desta problemática é a apresentação de 

uma ordenação, como por exemplo, um ranking; 

 

d) Problemática de Descrição ): O objetivo desta problemática não é fazer uma escolha, 

e sim, apenas esclarecer ao decisor as suas preferências para o devido problema de decisão. 

Assim, o resultado a que se quer chegar é uma descrição ou um procedimento cognitivo; 

 

e) Problemática de Design: Objetiva analisar o problema, buscando mais alternativas, 

através de identificação de alternativas ainda não descobertas ou através da criação de 

alternativas; 

 

f) Problemática de Portfólio: Nesta problemática busca-se um conjunto de alternativas 

baseado não apenas nas suas características individuais, mas também na interação destas com 

o conjunto.  

 

Neste contexto, existe um vasto número de ferramentas disponíveis e a escolha da 

mais adequada deve considerar, assim como o tipo de problemática supracitada, fatores 

relacionados ao problema analisado, contexto considerado, informações disponíveis e seu 

grau de precisão, racionalidade requerida, estrutura axiomática de preferências do decisor, a 

característica de compensação os critérios da situação problemática estudada, dentre outros 

(ALMEIDA, 2011). Sobre este último em especial, tem-se que são classificados em dois 

grupos: os métodos compensatórios e os não-compensatórios. 

No grupo dos métodos compensatórios, tem-se uma ideia de compensar um menor 

desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio de um melhor desempenho em 

outro critério (ALMEIDA, 2011), enquanto que no grupo dos métodos não-compensatórios há 

uma requisição por uma informação intercritério correspondente à importância relativa entre 

os critérios, evitando o favorecimento de ações que possuem um excelente desempenho em 

um critério, mas que sejam fracas nos demais (ALMEIDA; COSTA, 2003).  
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No grupo dos métodos compensatórios, conhecido também como grupo da Escola 

Americana, que têm como fundamentação teórica a noção de agregar todas as informações 

acerca do problema que se pretende resolver por meio de uma grande síntese (GOMES; 

MAIA, 2013), tem-se uma ideia de compensar um menor desempenho de uma alternativa em 

um dado critério por meio de um melhor desempenho em outro critério (ALMEIDA, 2011).  

Neste grupo, as abordagens mais utilizadas são os métodos UTA (Utilité Additive), 

AHP (Analytic Hierarchy Process), MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical 

Based Evaluation Technique), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution), entre outros. Exemplos de estudos com a aplicação destes métodos são: UTA 

(RANGEL et al., 2003; RANGEL; GOMES, 2009; RANGEL; GOMES, 2010); AHP 

(MEXAS; COSTA; QUELHAS, 2013; WU; HUANG; CAO, 2013; CALABRESE; COSTA; 

MENICHINI, 2013); MACBETH (GOMES JÚNIOR et al., 2011; MARQUES; GOURCH; 

LAURAS, 2011; CHAVES; GOMES, No Prelo); e TOPSIS (KAYA; KAHRAMAN, 2011; 

SALMERON; VIDAL; MENA, 2012; PATIL; KANT, 2014). 

Já o grupo dos métodos não-compensatórios, conhecido também como grupo da 

Escola Francesa ou Europeia, que utilizam a noção de relação de superação (GOMES; MAIA, 

2013), requerem uma informação intercritério correspondente à importância relativa entre os 

critérios, evitando o favorecimento de ações que possuem um excelente desempenho em um 

critério, mas que sejam fracas nos demais (ALMEIDA; COSTA, 2003). Neste grupo, as 

abordagens mais utilizadas são os métodos das famílias PROMETHEE (Preference Method 

for Enrichment Evaluation) e ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité). 

 Finalmente, podem-se ser citados alguns estudos que utilizam estes métodos das 

famílias ELECTRE e PROMETHEE, como o caso dos estudos que envolvem o ELECTRE I 

(PANG; ZHANG; CHEN, 2011); ELECTRE II (RUTMAN et al., 2005); ELECTRE III 

(MONTAZER; SAREMI; RAMEZANI, 2009); ELECTRE IV (ALENCAR; ALMEIDA, 

2008); ELECTRE TRI (MALEKMOHAMMADI; ZAHRAIE; KERACHIAN, 2011); 

ELECTRE IS (BARBERIS; RÓDENAS, 2002); ELECTRE SS (EL HANANDEH; EL-ZEIN, 

2009, 2010); PROMETHEE I (XU; QUENNICHE, 2012); PROMETHEE II (ABEDI et al., 

2012); PROMETHEE III (CAVALCANTE; ALMEIDA, 2007); PROMETHEE IV (BRANS; 

MARESCHAL; VINCKE, 1986); PROMETHEE V (VETSCHERA; ALMEIDA, 2012); 

PROMETHEE VI (ALENCAR. ALMEIDA, 2011); PROMETHEE GAIA (MENEZES 

GONÇALVES, 2012). 
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2.2.1 Métodos Multicritério no Contexto do Ensino Superior 

 

 Como já supracitado, os métodos multicritérios são indicados para a tomada de 

decisão que envolve mais de um critério ou parâmetro para a seleção. Neste contexto, as 

seleções no contexto do ensino superior, como a de alunos, são exemplos de decisões 

complexas em que os critérios muitas vezes são subjetivos e imprecisos. Neste sentido, os 

métodos multicritérios são muitas vezes utilizados para estes fins.  

 Sobre isso, serão tecidas breves considerações sobre os estudos acadêmicos, 

relacionados ao ensino superior. Os casos encontrados nas principais bases de dados do 

mundo são os de Yeh (2003), Davey, Olson e Wallenius (1994), Carlsson, Fullér e Fullér 

(1997), Rouyendegh e Erkan (2013), Wu, Irazusta e Lancaster (1992), Leyva López (2005) e 

Rangel e Gomes (2010). 

 No estudo de Yeh (2003), o foco foi à seleção de alunos de um curso de graduação de 

negócios de uma Universidade australiana para bolsas patrocinadas pelo setor industrial. Para 

isso, o autor utilizou o método multicritério da Teoria Multiatributo para os 57 candidatos a 

bolsas. Os resultados demonstraram que o método trouxe vantagens para a classificação do 

desempenho deste conjunto de alunos analisados. Já os estudos de Davey, Olson e Wallenius 

(1994) e Carlsson, Fullér e Fullér (1997), utilizaram métodos multicritério para o processo 

seleção de candidatos para um programa de Ph.D de uma grande Universidade dos Estados 

Unidos, e para o processo seletivo de doutorado do Centro de Ciências da Computação da 

Schoolof Turku, respectivamente.  

 Os estudos de Rouyendegh e Erkan (2013) e Wu, Irazusta e Lancaster (1992) se 

diferem dos já supracitados porque estes se utilizaram de métodos multicritérios para 

processos seletivos partindo diferentes perspectivas. Assim, Rouyendegh e Erkan (2013) 

propôs a utilização de um modelo híbrido ELECTRE Fuzzy para a seleção de docentes de 

uma Universidade da Turquia. Os autores concluíram que a utilização do modelo proposto é 

recomendada visto que, na visão deles, este tipo de seleção é processo de muitas incertezas e 

com a ajuda dos números fuzzy e variáveis lingüísticas pode-se alcançar uma melhor 

precisão e consistência na decisão.  

Por sua vez, Wu, Irazusta e Lancaster (1992), propuseram uma análise a partir da 

perspectiva do aluno, na decisão de escolha de qual a Universidade ou faculdade é mais 

apropriada para ele, justificando que, no contexto americano e canadense, são muitos os 

fatores para se levar em conta na tomada de decisão, tais como: taxa de matrícula, localização, 

tamanho das Universidades, e assim por diante.  
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 Finalmente, os dois últimos estudos, que foram publicados nacionalmente, são os de 

Leyva López (2005) e Rangel e Gomes (2010). O primeiro deles, apesar de publicado em 

periódico nacional (Revista Pesquisa Operacional), retrata um processo seletivo mexicano. 

Assim, utilizou-se o método ELECTRE III para a seleção do Mestrado em Sistemas de 

Informações Gerenciais de um programa de pós-graduação da Universidade do Ocidente no 

México. Os resultados apresentados foram satisfatórios e o modelo considerado robusto, tanto 

que o decisor envolvido neste processo seletivo considerou que os resultados apresentados 

seriam os utilizados para aquela seleção. 

 O segundo estudo, de Rangel e Gomes (2010), foi empregado para a avaliação de 

ingresso de candidatos ao curso de graduação de Engenharia Metalúrgica da Universidade 

Federal Fluminense – UFF. Para isso, os autores utilizaram-se dos métodos UTA e UTA-CR 

para a determinação das funções de utilidade dos critérios e fizeram a comparação dos 

resultados entre estes dois métodos.  
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3 MÉTODO DA PESQUISA  

 

Como já supracitado, o objetivo do presente estudo foi o de elaborar um modelo 

multicritério para a seleção interciclo do BC&T da UFRN, que contemple a questão da 

mobilidade. Para isso, objetivou-se, inicialmente, identificar e analisar modelos de seleção de 

interciclo já existentes no ensino superior, assim como investigar a utilização de métodos de 

Apoio Multicritério a Decisão no contexto das seleções no ensino superior. Por conta disto, 

esta pesquisa foi classificada, quanto a sua natureza, como exploratória, pois tem o propósito 

de proporcionar maior familiaridade com o problema em questão (GIL, 2010) e fornecer 

critérios sobre a situação-problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão 

(MALHOTRA, 2006).  

Além disso, como objeto de estudo foi a seleção interciclo do BC&T da UFRN, pode-

se delinear esta pesquisa como um estudo de caso, por se tratar de uma investigação empírica, 

de um objeto ou grupo de objetos, que pode ser utilizada para descrever uma situação no seu 

contexto, procurando respostas a perguntas do tipo “como” e “por que” (YIN, 2005). Para a 

coleta de dados foram utilizadas as pesquisas documental, que é feita com base na análise de 

documentos conservados dentro das organizações de qualquer natureza (VERGARA, 2009), e 

pesquisa bibliográfica, para o levantamento de estudos publicados, com o objetivo de analisar 

posições diversas em relação ao assunto (GIL, 2010). Logo, a pesquisa documental foi 

utilizada para o levantamento de dados acerca da seleção interciclo do BC&T da UFRN e, a 

pesquisa bibliográfica foi utilizada para o levantamento dos dados das seleções interciclo já 

existentes no ensino superior, assim como, dos estudos no tocante deste aspecto. 

Também através da pesquisa documental, foram levantados os dados da amostra 

utilizada neste estudo, que no caso foi composta por 91 alunos que participaram da última 

seleção interciclo (2013.1) do BC&T da UFRN. Vale salientar que todos os dados foram 

obtidos diretamente da Coordenação do BC&T, com o compromisso de sigilo em relação aos 

dados pessoais dos alunos.  

Além disso, foi utilizada também a técnica de entrevista semiestruturada, que 

possibilita à interação frente a frente com o entrevistador, existindo com isso a possibilidade 

de feedback e de esclarecimentos acerca dos questionamentos (MALHOTRA, 2006). 

Objetivou-se com a utilização desta técnica captar as opiniões e visões dos decisores 

relacionadas ao objeto de estudo, assim como de especialistas na área, aspectos fundamentais 

para o desenvolvimento do modelo proposto.  
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Logo,  foram entrevistados dois decisores relacionados à problemática, para a 

obtenção de maiores detalhes e visões sobre este problema. Neste sentido, foram entrevistados 

o atual coordenador da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, que também é Professor 

Adjunto de Ensino, Ciências e Tecnologia da mesma instituição, e o ex-diretor da Escola de 

Ciências e Tecnologia da UFRN (2009-2011), que é atualmente Professor Associado da 

UFRN e Coordenador do Núcleo de Estudos em Transporte (NETNatal). Todas as 

informações relevantes obtidas com estas entrevistas são detalhadas na seção 4.1.  

Em relação à abordagem do método, a pesquisa possui um caráter multi-método, por 

envolver duas abordagens distintas: qualitativa e quantitativa. Neste sentido, a primeira foi 

utilizada no processo de análise de entrevistas com os decisores e especialistas, assim como 

na análise das pesquisas documental e bibliográfica supracitadas, enquanto que a segunda, foi 

utilizada na medida em que o modelo fornece resultados numéricos que são analisados para 

validar o modelo. Assim, com esta combinação de estratégias, foi possível encontrar melhores 

resultados para a pesquisa, como defende Mingers (2001).  

Finalmente, para a elaboração do modelo multicriterial proposto, foram utilizadas as 

cinco fases propostas por Ackoff e Sasieni (1974) e Arenales et al. (2007), presentes nas 

modelagens de um problema de Pesquisa Operacional (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Etapas da Pesquisa 

Fonte: Ackoff e Sasieni (1974) e Arenales et al. (2007) 

 

Resumidamente, na primeira fase ocorre a formulação do problema, identificando-se o 

seu contexto e as suas características de análise, de forma que os dados necessários para o seu 
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entendimento estejam em conformidade com o problema real. Na segunda fase, temos a 

construção do modelo, que é justamente a representação simplificada da situação descrita na 

fase anterior e, a partir daí, tem-se a terceira fase, onde, a partir do modelo, foi obtida a 

solução para o problema, utilizando-se para isso dos mais diversos métodos de análise. Em 

seguida, o modelo foi então testado e a solução avaliada (quarta fase), considerando a 

consistência da solução para que finalmente, em caso de interesse do decisor, seja feita a 

implantação e acompanhamento da solução (quinta fase). Portanto, o detalhamento de cada 

uma destas fases para o contexto deste estudo está descrito nos capítulos 5 e 6. 
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4 MODELO PROPOSTO 

 

Neste capítulo será apresentado o modelo multicritério para a seleção interciclo do 

BC&T da UFRN, que contemple a questão da mobilidade. Para isso, foram realizadas três das 

cinco fases propostas por Ackoff e Sasieni (1974) e Arenales et al. (2007), supracitadas no 

método deste estudo, quais sejam: a formulação do problema (seção 4.1); a construção do 

modelo (seção 4.2); e a obtenção da solução (seção 4.3). As duas fases restante serão tratadas 

no capítulo 5, de Aplicação Numérica do Modelo Proposto.  

 

4.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Nessa primeira fase, foi analisado e discutido o contexto e as características do 

problema, de forma a obter todos os dados necessários para o entendimento deste. Logo, 

inicialmente foi analisado, através de pesquisa documental e bibliográfica, o processo de 

seleção interciclo atual da BC&T da UFRN. Dessa forma, pode-se inferir que o curso de 

Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN segue a seguinte estrutura de formação: 

 

a) Em primeiro lugar, é realizada a formação básica inicial ou de 1º ciclo, com duração 

de três semestres e com disciplinas generalistas; 

 

b) Quando da eminência de concluir esses três semestres, o aluno deve indicar, por 

ordem de preferência, qual opção deseja seguir dentre as seguintes opções: generalista 

- opção em que o aluno terá uma formação generalista, a ser concluída em três 

semestres subsequentes em alguns dos cursos oferecidos (Gestão de C&T e 

Empreendimentos Científico-Tecnológicos; Energia, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; Informática – Programação para Internet; e 

Neurociências); cursos da área de ciências – opção por uma formação em Ciências 

Atuariais, Estatística, Física ou Matemática; e cursos da área de tecnologia – opção 

por uma formação em algumas das engenharias (Engenharia Ambiental; Engenharia 

Biomédica; Engenharia de Computação; Engenharia de Materiais; Engenharia 

Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Petróleo; e Engenharia de Redes 

de Comunicação) (UFRN, 2013). 
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Com base nessa estrutura de formação, tem-se que existem uma ou até duas seleções 

necessárias para os estudantes ingressarem nas formações específicas. Assim, após a 

integralização dos componentes curriculares dos três primeiros semestres (obrigatório a todos 

os estudantes) em que o aluno indica, por ordem de preferência, qual opção deseja seguir, é 

realizada a 1
a
 seleção interna, seguindo a classificação obtida pelo CRA3 (Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico do nível 3), calculado a partir Fórmula 15 (UFRN, 2009a). 

 

 
 

Em que: 

: Representa uma penalidade por período letivo regular adicional gasto pelo aluno para 

integralizar os componentes curriculares obrigatórios. Esta penalidade é dada segundo a 

Tabela 3, onde é o número de semestres letivos regulares usados para integralizar os 

componentes curriculares obrigatórios. 

 

Tabela 3 - Penalidade por período letivo regular adicional gasto na conclusão dos 

componentes curriculares obrigatórios 

  
<= 3 1,00 (0%) 

4 0,99 (1%) 

5 0,97 (3%) 

6 0,94 (6%) 

7 0,90 (10%) 

8 0,85 (15%) 

Fonte: UFRN (2009a) 

 

é o número de vezes que o aluno se matriculou no componente curricular obrigatório i; 

: é a carga horária do componente curricular obrigatório i;  

é a nota de sucesso no componente curricular obrigatório i, ou seja, é a nota final do aluno 

quando da sua aprovação no componente curricular; 

 

Com base nesse cálculo, o primeiro colocado tem sua opção confirmada e assim por 

diante, até se esgotarem o número de vagas (para os cursos da área de tecnologia e de 

ciências), sendo os próximos alunos inseridos na opção generalista. Para o caso específico dos 

alunos aprovados na primeira seleção para os cursos de tecnologia, eles terão que cursar um 

semestre adicional e passar por uma nova seleção ao final do semestre 4, realizada a partir do 

CRA4 (Coeficiente de Rendimento Acadêmico do nível 4), que é calculado a partir da 

Fórmula 16 (UFRN, 2009a).   
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 Representa uma penalidade por período letivo regular adicional gasto pelo aluno para 

integralizar os componentes curriculares obrigatórios do nível 4 da estrutura curricular do 

BC&T para a área de tecnologia. Esta penalidade é dada segundo a Tabela 4, onde é o 

número de semestres letivos regulares usados para integralizar tais componentes curriculares. 

 

Tabela 4 - Penalidade  por período letivo regular adicional gasto na conclusão dos 

componentes curriculares do nível 4 

  
<= 1 1,00 (0%) 

2 0,90 (10%) 

3 0,70 (30%) 

>= 4 0,50 (50%) 

Fonte: UFRN (2009a) 

 

: é a carga horária do componente curricular i do nível 4 da área de tecnologia; 

: é a nota de sucesso no componente curricular i do nível 4 da área de tecnologia, ou seja, 

é a nota final do aluno quando da sua aprovação no componente curricular. 

 

Nesta nova seleção, os alunos terão que escolher entre fazer um dos cursos de 2
o
 ciclo 

de Tecnologia (Engenharias) ou Generalista, caso o aluno, ao longo do semestre, perceber que 

não há vocação para o estudo das engenharias ou não conseguir vaga em algum dos cursos 

subsequentes. 

No entanto, como já inferido inicialmente na justificativa no presente estudo, existem 

alguns problemas ainda sem solução, relacionados à mobilidade interna e externa, ambas 

tendo como principal obstáculo à questão do reaproveitamento de disciplinas. O problema de 

mobilidade interna está relacionado àqueles alunos que são aprovados em novos vestibulares 

e, ao tentar o reaproveitamento de disciplinas anteriormente cursadas no processo seletivo 

para a formação específica (1º nível), não obtêm sucesso, visto que as informações 

necessárias (principalmente as notas detalhadas) para a seleção interciclo não mais constam 

em seu histórico. Nesta situação, a EC&T acaba por aprovar todos os alunos nas vagas de 

formação específica, tendo em vista que não há concorrência a essas vagas, ou seja, há mais 

vagas que candidatos.  
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Já o problema de mobilidade externa está relacionado a alunos de outras instituições 

que não conseguem reaproveitar as disciplinas já cursadas anteriormente para o processo 

seletivo interciclo, já que os critérios adotados para esta seleção contemplam apenas aspectos 

específicos do curso de BC&T da UFRN. Neste caso, a solução encontrada é a mesma do 

caso anterior. No entanto, tendo em vista o aumento da demanda de alunos da EC&T e a 

consequente concorrência por vagas na formação específica, a instituição acabou por ficar 

sem uma saída clara para a resolução desses problemas e é justamente por conta disso que 

esse estudo foi proposto.   

 Finalmente, atrelado às informações coletadas e expostas nesta seção, também foram 

entrevistados decisores relacionados à problemática, para a obtenção de maiores detalhes e 

visões sobre este problema, como já destacado no método (capítulo 3). Assim, a partir dessas 

entrevistas, foram obtidas algumas respostas importantes para o entendimento da 

problemática, dentre as quais se destaca o fato das notas dos alunos não constarem em seus 

históricos após o aproveitamento. Sobre isso, foi esclarecido que as notas não constam no 

histórico por conta do Art. 227, § 2º da Resolução nº 227/2009, que diz que “os componentes 

curriculares serão aproveitados com código, créditos e carga horária dos seus correspondentes 

na UFRN, com a menção de que foram aproveitados e não sendo atribuídas nota e frequência” 

(UFRN, 2009b). Portanto, com base em todas as informações coletadas, partiu-se para a fase 

seguinte de construção do modelo (seção 4.2).  

 

4.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

Diante das informações obtidas na seção anterior e com base na análise do 

levantamento dos modelos de seleção de interciclo já existentes (seção 2.1.2) e dos modelos 

multicritério desenvolvidos no contexto das seleções no ensino superior (seção 2.2.1), tem-se 

então a construção do modelo de seleção interciclo da BC&T da UFRN. Logo, com base nas 

informações coletadas e necessidades apresentadas pelo processo interciclo em questão, foram 

definidos três critérios para o modelo proposto, quais sejam: C1 – Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA); C2 - Índice de Eficiência em Carga Horária (IECH); e C3 - Índice de 

Eficiência em Períodos Letivos (IEPL).  

O primeiro critério (C1) de Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) é dado pelo 

somatório da média ponderada do rendimento escolar final obtido pelo discente em todos os 

componentes curriculares que concluiu ao longo do curso, sendo excluídos do cálculo aqueles 

componentes curriculares trancados, cancelados e dispensados, as atividades complementares 
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e os componentes curriculares cujo rendimento escolar não é expresso de forma numérica 

(UFRN, 2009b). 

Este critério foi definido para o modelo proposto principalmente pela importância que 

o mesmo possui para a formação do discente, visto que representa justamente o desempenho 

destes nas disciplinas basilares para a sua formação, além de serem necessárias para o êxito da 

formação específica subsequente, como destacado pelos decisores entrevistados. Além disso, 

foi possível observar que esse método de avaliação por notas é comumente utilizado em 

várias Universidades Novas, dentre as quais a UFABC, UFVJM, UFERSA, UFBA e pela 

própria UFRN, reforçando a sua importância. Para a definição do cálculo deste critério foi 

utilizada a fórmula que a UFRN adota em seus cursos regulares de graduação (UFRN, 

2009b), que é dado pela Fórmula 17. 

 

 
 

Em que: 

 é a nota (rendimento escolar) final obtida no i-ésimo componente curricular;  

: é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular. 

 

 Finalmente, ainda sobre este critério pode-se dizer que sua escolha também se deu em 

virtude do seu aspecto “punitivo” em relação a reprovações obtidas no decorrer da formação 

do discente, visto que ele considera em seu cálculo (como exposto anteriormente) tanto as 

médias obtidas em caso de aprovações, como também em caso de reprovações. Este fator é 

um dos pontos chaves do modelo proposto tanto em relação ao modelo atualmente utilizado 

(CRA4) como também em relação ao próprio Índice de Eficiência Acadêmica (IEA), que é o 

utilizado pelos demais cursos de graduação da UFRN, pois ambos não levam em consideração 

este aspecto das reprovações.  

Além desse, os outros dois critérios utilizados também tiveram seus cálculos 

embasados no regulamento dos cursos regulares de graduação da UFRN, são eles: o Índice de 

Eficiência em Carga Horária (IECH), critério 2, e o Índice de Eficiência em Períodos Letivos 

(IEPL), critério 3. O primeiro deles, que leva em consideração o percentual da carga horária 

utilizada pelo discente que se converteu em aprovação, é outro importante critério do modelo 

proposto, já que juntamente com o primeiro critério acaba servindo de punição para alunos 
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que possuem muitas reprovações. Para isso, o cálculo deste critério é realizado a partir da 

Fórmula 18. 

 

 
 

Em que: 

: é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular. 

 

Assim, a partir desse cálculo, são contabilizados no numerador todos os  

componentes curriculares em que o discente obteve aprovação, excluindo-se os componentes 

curriculares trancados, cancelados, reprovados, aproveitados e dispensados, as atividades 

complementares, as atividades individuais e as atividades de orientação individual. Por outro 

lado, no denominador são contabilizados todos os  componentes curriculares em que o 

aluno se matriculou, incluindo os trancamentos, reprovações e cancelamentos de matrícula e 

excluindo-se os componentes curriculares aproveitados e dispensados, as atividades 

complementares, as atividades individuais e as atividades de orientação individual (UFRN, 

2009b). 

Por sua vez, o critério 3 de Índice de Eficiência em Períodos Letivos (IEPL), que leva 

em consideração a carga horária acumulada pela carga horária esperada, se mostra como o 

mais importante critério para o modelo proposto tendo em vista a principal finalidade deste 

que é a resolução da problemática de mobilidade discente. Logo, as ações recorrentes dos 

discentes de tentar “burlar” o processo seletivo para obtenção de melhores desempenhos na 

seleção interciclo, acabam sendo punidas neste critério, pois evita que alunos que adotam a 

tática de novos vestibulares sejam beneficiados em relação ao tempo gasto no curso, como 

acontece atualmente, tornando a seleção mais justa. Para uma melhor explicação da 

operacionalização deste critério, apresenta-se primeiramente o seu cálculo, que é dado de 

acordo com a Fórmula 19. 

 

 
 

Em que: 
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: é a carga horária discente do i-ésimo componente curricular; 

P: é o número de períodos já cursados pelo discente; 

CHM: é a carga horária mínima; 

PM: é o prazo médio. 

 

Assim, no cálculo deste critério é feita a divisão da carga horária acumulada, 

representada pela contabilização de todos os a componentes curriculares em que o discente 

acumulou carga horária depois que ingressou no curso, excluindo-se os componentes 

curriculares aproveitados, pela carga horária esperada (UFRN, 2009b). Por conta disto e 

sabendo-se que este cálculo leva em consideração o número de períodos gastos pelo aluno até 

sua formação – também utilizado em outras instituições como a UFABC e a UFVJM – e que 

a sua carga horária acumulada é dividida pela carga horária mínima exigida no curso, o aluno 

que aproveita disciplinas acaba sendo punido porque além de ter levado mais tempo para sua 

formação, também teve uma carga horária acumulada menor do que a mínima exigida, visto 

que no cálculo deste índice não são contabilizadas as cargas horárias de componentes 

curriculares aproveitados.   

 Portanto, com a utilização desses critérios, o modelo proposto se mostra adequado 

para seleção interciclo da EC&T, sendo eficiente tanto para resolução da problemática da 

mobilidade discente, como também se mostrando um modelo mais justo, valorizando aqueles 

alunos que realizam sua formação de forma “limpa”, sem reprovações, aproveitamentos e/ou 

trancamentos, e punindo aqueles alunos que possuem muitas reprovações e que se utilizam de 

aproveitamentos para obterem benefícios na seleção interciclo. Em síntese, o modelo proposto 

é apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Critérios do Modelo Proposto 

Critério Cálculo 
Tipo de Função do 

Objetivo 

C1 – Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA) 
 

Maximização 

C2 - Índice de Eficiência em Carga Horária 

(IECH) 
 

Maximização 

C3 - Índice de Eficiência em Períodos 

Letivos (IEPL) 
 

Maximização 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Vale salientar que ainda foi analisado um quarto critério para o modelo proposto, o 

critério de contabilização de Atividades Extracurriculares (AEC). Apesar da consideração 

inicial de utilização deste critério, levando em consideração principalmente os estudos 

analisados de Carlsson, Fullér e Fullér (1997), Leyva López (2005) e de Rouyendegh e Erkan 

(2013), este critério não pôde ser considerado pela dificuldade de acesso a dados dos discentes 

quanto a suas atividades extracurriculares e também por essa ainda não ser uma cultura 

incentivada na escola. Apesar disso, pensando numa análise futura, foi proposta uma tabela de 

pontuação (Tabela 6) para a contabilização deste critério - elaborada com base em editais de 

processos seletivos de mestrado e doutorado em Administração do Brasil - assim como uma 

forma de calculá-lo, dado pela Fórmula 20. 

 

 
 

Em que: 

: é a atividade realizada pelo discente. 

 

 Tabela 6 – Pontuações para Atividades Extracurriculares 

Atividade Pontuação 

Participação em Pesquisa Científica  4 por pesquisa 

Participação em Projeto de Iniciação a Docência  4 por projeto 

Participação em Projeto de Extensão 4 por projeto 

Participação em congressos de estudantes 0,5 por evento 

Participação em congressos profissionais locais/regionais 1 por evento 

Participação em congressos profissionais nacionais 1,75 por evento 

Participação em congressos profissionais internacionais 2,5 por evento 

Participação em congressos de estudantes 1 por evento 

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais locais/regionais 2 por apresentação 

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais nacionais 2,5 por apresentação 

Apresentação de trabalhos/resumos em congressos profissionais internacionais 5 por apresentação 

Publicação de trabalhos completos em anais de congressos nacionais 10 por publicação 

Publicação de trabalhos completos em anais de congressos internacionais 20 por publicação 

Publicação em revista nacional/internacional não inclusa no Qualis/CAPES 10 por publicação 

Publicação em revista nacional/internacional Qualis A1 e A2 100 por publicação 

Publicação em revista nacional/internacional Qualis B1-B2-B3 50 por publicação 

Publicação em revista nacional/internacional Qualis B4-B5 25 por publicação 

Publicação de Livros – Conselho/Comissão Editorial – Circulação Nacional 50 por publicação 

Publicação de Capítulos de Livros – Conselho/Comissão Editorial – Circulação 

Nacional 
25 por publicação 

Prêmios Científicos 10 por prêmio 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Vale delimitar que a utilização deste critério de Atividades Extracurriculares (AEC) 

pode gerar um “vício” para os alunos, de forma a se tornar mais um meio de “burlar” o 

processo de seleção. Logo, a utilização deste critério demanda uma análise e discussão mais 

aprofundada por parte da EC&T antes de sua utilização.  Finalmente, vale salientar que para 

os casos de mobilidade discente de outras instituições (mobilidade externa) será levado em 

consideração o veto apresentado na Resolução nº 227/2009 da UFRN (UFRN, 2009b), que 

determina que para o aproveitamento de um componente curricular é necessário que o mesmo 

possua pelo menos 75% de adequação de ementa com o componente que pretende dispensar.   

 

4.3 OBTENÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

A partir da construção do modelo obtida na seção anterior, é obtida a solução para o 

problema, utilizando-se para isso dos mais diversos métodos de análise. Neste sentido, sabe-

se que o problema de decisão do qual trata esta pesquisa busca a identificação de uma lista 

ordenada de alunos para a seleção interciclo da BC&T da UFRN. Esta ordenação se faz 

necessária, pois a seleção se dará de forma progressiva de acordo com os interesses e escolhas 

dos próprios alunos. Assim, como descrito na seção 4.2, a ordenação será feita com base em 

três critérios (IRA, IECH e IEPL).  

Além da necessidade do resultado ser apresentado por meio de uma ordenação, outro 

fator requerido pelo problema em questão é o aspecto da característica de compensação do 

método a ser utilizado. Dessa forma, sabendo-se que o problema em questão admite que haja 

interação entre os critérios, ou seja, um bom desempenho no critério IRA pode compensar um 

mau desempenho no IECH, por exemplo, então tem-se que pode haver compensação. Por 

conta disto, é recomendado um procedimento compensatório.  

 São vários os métodos compensatórios disponíveis para se realizar este estudo, como o 

UTA, AHP, MACBETH, TOPSIS, dentre outros, como já anteriormente citado. No entanto, 

considerando este universo, foi escolhido o método TOPSIS como ferramenta adequada para 

o modelo, levando em consideração que este método gera uma ordenação de alternativas, com 

escores que fornecem um melhor entedimento das diferenças e similaridades entre 

alternativas. Além disso, tal escolha se deu principalmente pelo contexto em que o problema 

está inserido, de seleção interciclo dos alunos. Assim, por se tratar de um método 

relativamente simples, com um procedimento sistemático e de baixo esforço computacional,  

cuja formulação pode ser totalmente desenvolvida em planilhas eletrônicas, não exigindo a 
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utilização ou licença de um software de difícil acesso, este pareceu ser o método mais 

adequado. 

O TOPSIS baseia-se na ideia de que a alternativa escolhida deverá ter a distância mais 

curta entre a solução ideal positiva e a maior distância da solução ideal negativa (HWANG; 

YOON, 1981). Por ser tratar de um método de fácil utilização e que apresenta resultados 

robustos, o TOPSIS tem sido vastamente utilizado, seja de forma individual ou conjunta com 

outros métodos, como aponta o estudo de Behzadian et al. (2012), que realizou uma revisão 

da literatura de trabalhos que utilizaram esta metodologia. Em seu estudo, os autores 

consideraram os artigos acadêmicos publicados entre os anos de 2000 e 2010, em que foram 

encontrados mais de 266 trabalhos publicados em 103 revistas diferentes, que permeavam os 

mais diversos assuntos, desde a gestão da cadeia de suprimentos e logística até a gestão de 

recursos humanos, demonstrando também aplicabilidade diversa do método. Em síntese, o 

procedimento do TOPSIS pode ser expresso em uma série de etapas: 

 

1) Calcula-se a matriz de decisão normalizada (Fórmula 21) 

 

 

 

 

2) Calcula-se a matriz de decisão ponderada  (Fórmula 22) 

 

 
 

Onde  é o peso do atributo ou critério, e: 

 
 

3) Determina-se a solução ideal positiva (Fórmula 24) e negativa  (Fórmula 25) 

 

 

 

 

Onde  está associado aos critérios de benefício e  está associado aos critérios de custo. 
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4) Calculam-se as distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções ideais, 

sendo à distância da alternativa para a solução positiva calculada pela Fórmula 26 e para 

a solução negativa pela Fórmula 27. 

 

 

 
 

5) Calcula-se a proximidade relativa de cada alternativa (Fórmula 28) 

 

 
 

6) Ordenam-se as alternativas em ordem decrescente de acordo com o . 

 

Ademais, em conjunto com o TOPSIS foi utilizado o método da Entropia, apresentado 

em Pomerol e Romero (2000), com o objetivo de determinar os pesos dos critérios do modelo. 

Nesta técnica, elimina-se a necessidade de atribuição direta dos níveis de importância pelos 

decisores, considerando-se que a importância relativa de cada critério está diretamente 

atrelada ao intervalo de valores que as várias alternativas apresentam para este critério. Por 

definição, assume-se que quanto maior a variabilidade de valores de dado critério, maior 

deverá ser sua importância, pois tal métrica oferece melhor capacidade de discriminação das 

alternativas. Basicamente, o cálculo dos pesos é efetuado por meio dos dados contidos na 

matriz de decisão normalizada R =  utilizando-se de uma série de etapas: 

 

1) Calcula-se a entropia ( ) do critério i (Fórmula 29) 

 

 
 

2) Calcula-se a dispersão  para cada critério i (Fórmula 30) 

 

 
 



53 

3) Calcula-se o peso  para cada critério i (Fórmula 31) 

 

 
 

Assim, com a utilização destes métodos acredita-se que o modelo proposto irá 

apresentar resultados satisfatórios e robustos frente à problemática em estudo. Cabe ressaltar 

que neste estudo também foram realizados vários testes com diferentes métodos de análise – 

utilização de métodos não-compensatórios (ELECTRE) e híbridos (ELECTRE-TOPSIS) – e 

também com uso de diferentes formas de determinação dos pesos dos critérios. Contudo, a 

forma escolhida e utilizada neste estudo pareceu ser a mais indicada devido aos fatores já 

apontados anteriormente. Sendo assim, na seção 5 será apresentada a aplicação numérica do 

modelo, assim como a validação do mesmo.   
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5 APLICAÇÃO NÚMERICA DO MODELO PROPOSTO 

 

Neste capítulo será realizada a quarta fase proposta por Ackoff e Sasieni (1974) e 

Arenales et al. (2007), de teste do modelo e avaliação da solução. Para isso, é feita uma 

contextualização dos dados que serão utilizados para este teste (seção 5.1), em seguida é feita 

a apresentação e discussão dos resultados (seção 5.2), depois é feita a análise de sensibilidade 

(seção 5.3) e, finalmente, será apresentada a validação do modelo proposto (seção 5.4). Vale 

salientar que a realização da quinta fase de implantação e acompanhamento da solução 

demanda o interesse dos decisores relacionados ao problema em questão, ou seja, a realização 

desta fase depende da implantação do modelo no BC&T da UFRN, e por conta diso, não foi 

alvo de análise deste estudo. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 Para uma adequada avaliação do modelo proposto, priorizou-se a utilização de dados 

reais referentes aos alunos do BC&T da UFRN. Para isso, foi realizada uma requisição de 

dados dos discentes junto a Coordenação do BC&T, em nome do Coordenador do referido 

curso, com o compromisso de sigilo em relação aos dados pessoais dos alunos. Mediante a 

entrega da documentação requisitada, os dados dos discentes da última seleção interciclo 

(2013.1) foram enviados para a análise e teste do modelo.   

 Em síntese, a amostra analisada continha 91 alunos de ambos os turnos do curso que 

foram submetidos à última seleção interciclo do BC&T. Todos eles optaram por cursos de 

formação específica da área de tecnologia, visto que, como já inferido, esta ainda é a única 

área que há concorrência por vagas na escola. Finalmente, apesar do modelo nesse momento 

inicial ter sido utilizado apenas para a seleção interciclo da área de tecnologia, vale destacar 

que o mesmo também foi formulado pensando nas demais áreas, devido principalmente ao 

aumento de demanda dos cursos das outras áreas. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como já inferido no capítulo 4, os resultados deste estudo serão apresentados com 

base nos critérios definidos na seção 4.2 de construção do modelo, utilizando-se para isso das 

etapas do modelo multicritério TOPSIS - em conjunto com o método da Entropia, utilizado 

para determinação dos pesos - como descrito na seção 4.3. Para isso, primeiramente, foi feito 
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o cálculo de cada um dos critérios para cada uma das alternativas, utilizando-se as fórmulas 

supracitadas na Tabela 5. Em síntese, tais valores são apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Valores das Alternativas 

  IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL 

A1 8,5218 1,0000 1,0000 A32 6,5770 0,9016 0,8000 A63 6,7459 0,9016 0,8000 

A2 7,0455 1,0000 1,0000 A33 5,6625 0,6875 0,5714 A64 7,0127 0,9483 0,8000 

A3 6,4956 0,7746 0,8000 A34 6,0371 0,7857 0,8000 A65 6,7049 0,9016 0,8000 

A4 6,9621 0,9016 0,8000 A35 6,1254 0,8333 0,6667 A66 6,7492 0,8333 0,6667 

A5 7,9625 0,9821 1,0000 A36 6,9054 0,8281 0,6424 A67 7,5909 1,0000 1,0000 

A6 7,1207 0,9016 0,8000 A37 6,3507 0,7143 0,6667 A68 6,9983 0,9322 0,8000 

A7 6,9632 0,9167 1,0000 A38 6,4703 0,8594 0,8000 A69 5,4286 0,7534 0,6667 

A8 8,4073 0,9649 1,0000 A39 6,3460 0,8333 0,5714 A70 7,1741 0,9016 0,8000 

A9 6,9203 0,8871 1,0000 A40 7,3293 0,7746 0,6667 A71 7,6564 1,0000 1,0000 

A10 6,0258 0,7971 0,6667 A41 6,5148 0,8594 0,6667 A72 7,5273 1,0000 1,0000 

A11 5,9500 0,7971 0,8000 A42 6,1803 0,7639 0,6667 A73 6,6621 0,9016 0,8000 

A12 8,5000 1,0000 1,0000 A43 7,2345 0,7534 0,6667 A74 7,4345 0,9483 0,8000 

A13 7,0291 1,0000 1,0000 A44 5,6824 0,8088 0,6667 A75 7,0073 0,9483 0,8000 

A14 6,4951 0,8730 1,0000 A45 5,1367 0,6327 0,3221 A76 8,6286 0,9821 1,0000 

A15 6,3355 0,7971 0,8000 A46 6,5530 0,8333 0,8000 A77 6,7934 0,9016 0,8000 

A16 7,4411 0,8462 1,0000 A47 5,8787 0,6875 0,6667 A78 5,8924 0,7639 0,8000 

A17 5,9139 0,7639 0,8000 A48 7,3255 1,0000 0,8000 A79 7,3855 1,0000 0,8000 

A18 5,9290 0,7051 0,6667 A49 7,1127 0,9016 1,0000 A80 6,2303 0,8333 0,8000 

A19 6,7603 0,8333 0,6667 A50 6,5603 0,8730 0,6667 A81 7,1603 0,9483 0,8000 

A20 5,4015 0,5072 0,5818 A51 6,1870 0,7432 0,6667 A82 6,5327 0,9483 0,8000 

A21 6,6724 0,9483 1,0000 A52 6,1075 0,7051 0,6667 A83 7,7673 1,0000 1,0000 

A22 6,0734 0,7857 0,6667 A53 6,2657 0,8209 0,6667 A84 7,0155 0,9016 0,8000 

A23 6,4721 0,7761 0,6303 A54 8,3702 0,9649 1,0000 A85 7,1073 0,9016 0,8000 

A24 7,7220 0,9322 0,8000 A55 6,7018 1,0000 1,0000 A86 6,9121 0,9483 1,0000 

A25 8,8909 0,9483 0,8000 A56 7,8455 1,0000 1,0000 A87 8,3273 1,0000 1,0000 

A26 7,5143 0,8730 0,8000 A57 7,4431 0,9483 0,8000 A88 7,0983 0,9483 1,0000 

A27 5,3413 0,6875 0,5714 A58 6,9262 0,9016 0,8000 A89 7,2382 0,9016 0,6667 

A28 6,0261 0,7051 0,6667 A59 8,2291 1,0000 1,0000 A90 7,4224 0,9483 1,0000 

A29 7,1621 0,8730 0,8000 A60 7,0121 0,9483 0,8000 A91 8,3304 0,9821 1,0000 

A30 6,4525 0,8594 0,6667 A61 7,7618 1,0000 1,0000 

    A31 7,6800 0,9483 0,8000 A62 7,8246 0,9167 0,8000         
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De posse dos dados calculados, passou-se então para a normalização da matriz de 

decisão (Tabela 8), ou seja, foi realizado o primeiro passo do método TOPSIS, através da 

Fórmula 21.  
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Tabela 8 - Valores Normalizados 

  IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL 

A1 0,1283 0,1188 0,1274 A32 0,0990 0,0966 0,0815 A63 0,1016 0,0966 0,0815 

A2 0,1061 0,1188 0,1274 A33 0,0853 0,0562 0,0416 A64 0,1056 0,1068 0,0815 

A3 0,0978 0,0713 0,0815 A34 0,0909 0,0733 0,0815 A65 0,1009 0,0966 0,0815 

A4 0,1048 0,0966 0,0815 A35 0,0922 0,0825 0,0566 A66 0,1016 0,0825 0,0566 

A5 0,1199 0,1146 0,1274 A36 0,1040 0,0815 0,0526 A67 0,1143 0,1188 0,1274 

A6 0,1072 0,0966 0,0815 A37 0,0956 0,0606 0,0566 A68 0,1054 0,1032 0,0815 

A7 0,1048 0,0998 0,1274 A38 0,0974 0,0877 0,0815 A69 0,0817 0,0674 0,0566 

A8 0,1266 0,1106 0,1274 A39 0,0955 0,0825 0,0416 A70 0,1080 0,0966 0,0815 

A9 0,1042 0,0935 0,1274 A40 0,1103 0,0713 0,0566 A71 0,1153 0,1188 0,1274 

A10 0,0907 0,0755 0,0566 A41 0,0981 0,0877 0,0566 A72 0,1133 0,1188 0,1274 

A11 0,0896 0,0755 0,0815 A42 0,0930 0,0693 0,0566 A73 0,1003 0,0966 0,0815 

A12 0,1280 0,1188 0,1274 A43 0,1089 0,0674 0,0566 A74 0,1119 0,1068 0,0815 

A13 0,1058 0,1188 0,1274 A44 0,0855 0,0777 0,0566 A75 0,1055 0,1068 0,0815 

A14 0,0978 0,0906 0,1274 A45 0,0773 0,0476 0,0132 A76 0,1299 0,1146 0,1274 

A15 0,0954 0,0755 0,0815 A46 0,0987 0,0825 0,0815 A77 0,1023 0,0966 0,0815 

A16 0,1120 0,0851 0,1274 A47 0,0885 0,0562 0,0566 A78 0,0887 0,0693 0,0815 

A17 0,0890 0,0693 0,0815 A48 0,1103 0,1188 0,0815 A79 0,1112 0,1188 0,0815 

A18 0,0893 0,0591 0,0566 A49 0,1071 0,0966 0,1274 A80 0,0938 0,0825 0,0815 

A19 0,1018 0,0825 0,0566 A50 0,0988 0,0906 0,0566 A81 0,1078 0,1068 0,0815 

A20 0,0813 0,0306 0,0431 A51 0,0931 0,0656 0,0566 A82 0,0984 0,1068 0,0815 

A21 0,1005 0,1068 0,1274 A52 0,0919 0,0591 0,0566 A83 0,1169 0,1188 0,1274 

A22 0,0914 0,0733 0,0566 A53 0,0943 0,0801 0,0566 A84 0,1056 0,0966 0,0815 

A23 0,0974 0,0716 0,0506 A54 0,1260 0,1106 0,1274 A85 0,1070 0,0966 0,0815 

A24 0,1163 0,1032 0,0815 A55 0,1009 0,1188 0,1274 A86 0,1041 0,1068 0,1274 

A25 0,1339 0,1068 0,0815 A56 0,1181 0,1188 0,1274 A87 0,1254 0,1188 0,1274 

A26 0,1131 0,0906 0,0815 A57 0,1121 0,1068 0,0815 A88 0,1069 0,1068 0,1274 

A27 0,0804 0,0562 0,0416 A58 0,1043 0,0966 0,0815 A89 0,1090 0,0966 0,0566 

A28 0,0907 0,0591 0,0566 A59 0,1239 0,1188 0,1274 A90 0,1117 0,1068 0,1274 

A29 0,1078 0,0906 0,0815 A60 0,1056 0,1068 0,0815 A91 0,1254 0,1146 0,1274 

A30 0,0971 0,0877 0,0566 A61 0,1169 0,1188 0,1274 

    A31 0,1156 0,1068 0,0815 A62 0,1178 0,0998 0,0815         

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Antes do cálculo da matriz de decisão ponderada (segundo passo do TOPSIS), foi 

realizado o cálculo para a determinação dos pesos dos critérios, através do método da 

Entropia. Assim, calculou-se a entropia ( ) dos critérios, seguido da dispersão ( ) para que, 

finalmente, fossem determinados os pesos ( ). Esses valores são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Pesos dos Critérios 

Critério Ei Di Wi 

IRA 4,7377 -3,7377 0,3633 

IECH 4,3937 -3,3937 0,3298 

IEPL 4,1579 -3,1579 0,3069 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Feito isto, partiu-se então para o cálculo da matriz de decisão ponderada, realizado de 

acordo com a Fórmula 22, levando em consideração os valores normalizados da Tabela 8 e os 

pesos da Tabela 9. Com isso, chegou-se aos valores apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Matriz de Decisão Ponderada 

  IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL   IRA IECH IEPL 

A1 0,0466 0,0434 0,0449 A32 0,036 0,0353 0,0288 A63 0,0369 0,0353 0,0288 

A2 0,0385 0,0434 0,0449 A33 0,031 0,0205 0,0147 A64 0,0384 0,039 0,0288 

A3 0,0355 0,026 0,0288 A34 0,033 0,0268 0,0288 A65 0,0367 0,0353 0,0288 

A4 0,0381 0,0353 0,0288 A35 0,0335 0,0301 0,02 A66 0,0369 0,0301 0,02 

A5 0,0436 0,0418 0,0449 A36 0,0378 0,0297 0,0185 A67 0,0415 0,0434 0,0449 

A6 0,0389 0,0353 0,0288 A37 0,0347 0,0221 0,02 A68 0,0383 0,0377 0,0288 

A7 0,0381 0,0364 0,0449 A38 0,0354 0,032 0,0288 A69 0,0297 0,0246 0,02 

A8 0,046 0,0404 0,0449 A39 0,0347 0,0301 0,0147 A70 0,0392 0,0353 0,0288 

A9 0,0379 0,0341 0,0449 A40 0,0401 0,026 0,02 A71 0,0419 0,0434 0,0449 

A10 0,033 0,0276 0,02 A41 0,0356 0,032 0,02 A72 0,0412 0,0434 0,0449 

A11 0,0325 0,0276 0,0288 A42 0,0338 0,0253 0,02 A73 0,0364 0,0353 0,0288 

A12 0,0465 0,0434 0,0449 A43 0,0396 0,0246 0,02 A74 0,0407 0,039 0,0288 

A13 0,0384 0,0434 0,0449 A44 0,0311 0,0284 0,02 A75 0,0383 0,039 0,0288 

A14 0,0355 0,0331 0,0449 A45 0,0281 0,0174 0,0047 A76 0,0472 0,0418 0,0449 

A15 0,0347 0,0276 0,0288 A46 0,0358 0,0301 0,0288 A77 0,0372 0,0353 0,0288 

A16 0,0407 0,0311 0,0449 A47 0,0322 0,0205 0,02 A78 0,0322 0,0253 0,0288 

A17 0,0323 0,0253 0,0288 A48 0,0401 0,0434 0,0288 A79 0,0404 0,0434 0,0288 

A18 0,0324 0,0216 0,02 A49 0,0389 0,0353 0,0449 A80 0,0341 0,0301 0,0288 

A19 0,037 0,0301 0,02 A50 0,0359 0,0331 0,02 A81 0,0392 0,039 0,0288 

A20 0,0295 0,0112 0,0152 A51 0,0338 0,024 0,02 A82 0,0357 0,039 0,0288 

A21 0,0365 0,039 0,0449 A52 0,0334 0,0216 0,02 A83 0,0425 0,0434 0,0449 

A22 0,0332 0,0268 0,02 A53 0,0343 0,0292 0,02 A84 0,0384 0,0353 0,0288 

A23 0,0354 0,0261 0,0178 A54 0,0458 0,0404 0,0449 A85 0,0389 0,0353 0,0288 

A24 0,0422 0,0377 0,0288 A55 0,0367 0,0434 0,0449 A86 0,0378 0,039 0,0449 

A25 0,0486 0,039 0,0288 A56 0,0429 0,0434 0,0449 A87 0,0455 0,0434 0,0449 

A26 0,0411 0,0331 0,0288 A57 0,0407 0,039 0,0288 A88 0,0388 0,039 0,0449 

A27 0,0292 0,0205 0,0147 A58 0,0379 0,0353 0,0288 A89 0,0396 0,0353 0,02 

A28 0,033 0,0216 0,02 A59 0,045 0,0434 0,0449 A90 0,0406 0,039 0,0449 

A29 0,0392 0,0331 0,0288 A60 0,0384 0,039 0,0288 A91 0,0456 0,0418 0,0449 

A30 0,0353 0,032 0,02 A61 0,0425 0,0434 0,0449 
    

A31 0,042 0,039 0,0288 A62 0,0428 0,0364 0,0288         

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a determinação da matriz de decisão ponderada, é realizado, em primeiro lugar, 

o cálculo da solução ideal positiva e negativa (Tabela 11) de cada critério, para que em 

seguida, sejam calculadas as distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções 

ideais (Tabela 12). 
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Tabela 11 – Soluções Ideais Positivas e Negativas 

Critério Solução Ideal Negativa (SIN) Solução Ideal Positiva (SIP) 

IRA 0,0281 0,0486 

IECH 0,0112 0,0434 

IEPL 0,0047 0,0449 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 12 - Distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções ideais 

  SIN SIP   SIN SIP   SIN SIP 

A1 0,0548 0,002 A32 0,035 0,0221 A63 0,0352 0,0216 

A2 0,0526 0,0101 A33 0,014 0,0418 A64 0,0382 0,0197 

A3 0,0293 0,0271 A34 0,0291 0,0279 A65 0,0351 0,0217 

A4 0,0355 0,0209 A35 0,025 0,0321 A66 0,0259 0,0306 

A5 0,0529 0,0053 A36 0,0251 0,0316 A67 0,0533 0,0071 

A6 0,0358 0,0205 A37 0,02 0,0356 A68 0,0373 0,02 

A7 0,0486 0,0126 A38 0,0327 0,0238 A69 0,0204 0,0365 

A8 0,0529 0,004 A39 0,0224 0,0358 A70 0,0359 0,0204 

A9 0,0474 0,0142 A40 0,0245 0,0316 A71 0,0534 0,0068 

A10 0,023 0,0334 A41 0,027 0,0303 A72 0,0532 0,0075 

A11 0,0295 0,0278 A42 0,0216 0,0342 A73 0,0351 0,0218 

A12 0,0547 0,0021 A43 0,0234 0,0325 A74 0,0389 0,0186 

A13 0,0526 0,0102 A44 0,0232 0,034 A75 0,0382 0,0197 

A14 0,0464 0,0167 A45 0,0062 0,0521 A76 0,0541 0,0021 

A15 0,0299 0,0266 A46 0,0316 0,0245 A77 0,0353 0,0214 

A16 0,0466 0,0147 A47 0,0184 0,0377 A78 0,0282 0,0293 

A17 0,0283 0,0292 A48 0,042 0,0183 A79 0,0421 0,0181 

A18 0,019 0,0369 A49 0,0482 0,0127 A80 0,0312 0,0255 

A19 0,0259 0,0306 A50 0,0278 0,0299 A81 0,0384 0,0192 

A20 0,0106 0,0478 A51 0,0208 0,0349 A82 0,0376 0,0211 

A21 0,0497 0,0129 A52 0,0193 0,0365 A83 0,0535 0,0061 

A22 0,0225 0,0337 A53 0,0245 0,0321 A84 0,0356 0,0208 

A23 0,0212 0,0347 A54 0,0528 0,0041 A85 0,0357 0,0206 

A24 0,0385 0,0183 A55 0,0523 0,012 A86 0,0499 0,0117 

A25 0,0422 0,0168 A56 0,0537 0,0057 A87 0,0544 0,0031 

A26 0,0351 0,0206 A57 0,0389 0,0185 A88 0,0501 0,0107 

A27 0,0137 0,0426 A58 0,0355 0,021 A89 0,0308 0,0278 

A28 0,0191 0,0367 A59 0,0543 0,0036 A90 0,0505 0,0091 

A29 0,0344 0,0214 A60 0,0382 0,0197 A91 0,0535 0,0034 

A30 0,0269 0,0305 A61 0,0535 0,0062 
   

A31 0,0394 0,018 A62 0,0379 0,0185       

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Após essas fases, são realizados os dois últimos passos do TOPSIS, em que, 

primeiramente calcula-se a proximidade relativa (PR) de cada alternativa e, com base nesses 

valores, ordenam-se as alternativas em ordem decrescente (Tabela 13).  

 

Tabela 13 – Ordenação Final das Alternativas 

  PR Posição    PR Posição    PR Posição 

A1 0,964463 1º A24 0,613006 32º A17 0,620076 63º 

A76 0,839028 2º A57 0,250586 33º A78 0,660435 64º 

A12 0,519296 3º A74 0,510421 34º A50 0,618366 65º 

A87 0,628997 4º A62 0,437806 35º A41 0,458625 66º 

A91 0,9089 5º A81 0,442852 36º A30 0,882267 67º 

A59 0,635399 6º A64 0,359346 37º A19 0,650408 68º 

A8 0,793855 7º A60 0,578969 38º A66 0,358958 69º 

A54 0,929787 8º A75 0,384984 39º A36 0,637521 70º 

A5 0,76941 9º A68 0,436717 40º A35 0,887699 71º 

A56 0,406976 10º A82 0,470502 41º A40 0,877036 72º 

A83 0,51506 11º A70 0,387292 42º A53 0,616574 73º 

A61 0,962415 12º A6 0,418462 43º A43 0,677132 74º 

A71 0,837787 13º A85 0,405901 44º A10 0,66021 75º 

A67 0,735738 14º A84 0,106261 45º A44 0,962612 76º 

A72 0,529057 15º A26 0,563352 46º A22 0,622053 77º 

A90 0,760988 16º A4 0,328097 47º A42 0,491062 78º 

A2 0,491777 17º A58 0,696368 48º A39 0,698595 79º 

A13 0,340052 18º A77 0,791758 49º A23 0,550793 80º 

A88 0,459013 19º A63 0,482362 50º A51 0,666448 81º 

A55 0,182148 20º A65 0,372969 51º A37 0,640089 82º 

A86 0,793862 21º A73 0,345517 52º A69 0,897023 83º 

A21 0,399902 22º A29 0,432726 53º A52 0,63117 84º 

A7 0,379572 23º A32 0,927462 54º A28 0,634863 85º 

A49 0,678023 24º A38 0,813629 55º A18 0,810449 86º 

A9 0,715617 25º A46 0,903686 56º A47 0,946405 87º 

A16 0,62979 26º A80 0,677453 57º A33 0,823585 88º 

A14 0,24379 27º A15 0,627531 58º A27 0,5258 89º 

A25 0,342969 28º A89 0,937469 59º A20 0,846751 90º 

A79 0,616558 29º A3 0,660408 60º A45 0,939822 91º 

A48 0,46843 30º A11 0,896561 61º 
  

 A31 0,68601 31º A34 0,671522 62º       
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da ordenação final obtida e apresentada na Tabela 13, partiu-se então para a 

análise e discussão dos resultados, principalmente tendo como parâmetro de comparação dois 

modelos específicos, quais sejam: o CRA4 (atual modelo de seleção do BC&T) e o IEA 
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(modelo utilizado pelos demais cursos de graduação da UFRN). Assim, o modelo proposto foi 

analisado levando em consideração principalmente a robustez dos dados, o aspecto punitivo 

quanto a trancamentos, reprovações e o tempo de formação do discente, além do aspecto da 

mobilidade, fundamentado pela questão dos aproveitamentos. Sobre o último, vale ressaltar os 

resultados obtidos pelos alunos que se encaixam nesse perfil, ou seja, os alunos que 

aproveitaram algum componente curricular, representados na amostra do estudo pelas 

alternativas A20, A23, A36 e A45. Assim, em primeiro lugar, foram calculados os valores 

para cada alternativa a partir dos modelos do CRA4 e do IEA, em que é PF a posição final da 

alternativa e E o seu escore, como apresentado na Tabela 14. Após o cálculo dos valores 

apresentados na Tabela 14 partiu-se, finalmente, para a análise comparativa dos três modelos 

em questão. Para facilitar a comparação entre eles, foi elaborada a Tabela 15.  

 

Tabela 14 – Ordenação Final das Alternativas a partir do CRA4 e do IEA 

  CRA4 IEA   CRA4 IEA   CRA4 IEA 

  E PF E PF   E PF E PF   E PF E PF 

A1 8,5138 3º 8,5218 2º A32 6,5262 57º 4,9784 52º A63 6,6445 52º 5,0820 51º 

A2 7,067 30º 7,0455 17º A33 5,2546 89º 2,645 88º A64 6,8386 42º 5,3200 41º 

A3 6,6484 51º 4,4394 58º A34 6,3414 63º 4,2846 61º A65 6,7928 45º 5,1200 50º 

A4 6,9408 36º 5,1226 49º A35 5,6493 83º 3,6697 74º A66 6,3765 62º 4,0455 66º 

A5 7,995 10º 7,8911 9º A36 6,1593 68º 3,7853 72º A67 7,5374 19º 7,5909 14º 

A6 6,9164 37º 5,2944 44º A37 5,9539 72º 3,4485 78º A68 6,9747 34º 5,3722 39º 

A7 6,4689 60º 6,3167 27º A38 6,5859 55º 4,8988 55º A69 5,2420 90º 3,1032 86º 

A8 8,4165 6º 8,1123 8º A39 5,332 88º 3,2658 82º A70 7,0154 33º 5,3154 43º 

A9 7,1459 26º 6,35 25º A40 7,1293 28º 3,8958 70º A71 7,5388 18º 7,6564 13º 

A10 5,7045 82º 3,5333 75º A41 5,9245 75º 3,9427 69º A72 7,4258 20º 7,5273 15º 

A11 6,1179 69º 4,2203 62º A42 5,7913 79º 3,3963 80º A73 6,6444 53º 4,9377 54º 

A12 8,4802 5º 8,5 3º A43 5,924 76º 3,7826 73º A74 7,0564 32º 5,6400 36º 

A13 7,1201 29º 7,0291 18º A44 5,5395 85º 3,4873 76º A75 6,6951 49º 5,3159 42º 

A14 6,8067 44º 6,1032 28º A45 5,7975 78º 1,4936 91º A76 8,7085 1º 8,5482 1º 

A15 6,4322 61º 4,3699 59º A46 6,6086 54º 4,7042 56º A77 6,9159 38º 5,1318 47º 

A16 7,2843 22º 6,3385 26º A47 5,9406 73º 3,2242 83º A78 5,9702 71º 3,9989 68º 

A17 6,5069 58º 4,1711 64º A48 6,9508 35º 5,8604 32º A79 7,2369 24º 5,9084 31º 

A18 5,5016 86º 3,0889 87º A49 6,8665 40º 6,4131 24º A80 6,5347 56º 4,6327 57º 

A19 6,5047 59º 4,1798 63º A50 6,1596 67º 4,1344 65º A81 7,0635 31º 5,5462 37º 

A20 5,4162 87º 1,8581 90º A51 5,7305 80º 3,3856 81º A82 6,2442 65º 4,9559 53º 

A21 6,855 41º 6,5483 23º A52 5,8321 77º 3,2128 84º A83 7,7018 13º 7,7673 11º 

A22 5,7138 81º 3,479 77º A53 5,9293 74º 3,8577 71º A84 6,7596 47º 5,2105 45º 

A23 5,9941 70º 3,4347 79º A54 8,6462 2º 8,3702 4º A85 6,7582 48º 5,1266 48º 

A24 7,6804 14º 6,0759 29º A55 6,652 50º 6,7018 22º A86 7,1710 25º 6,7879 20º 

A25 8,493 4º 6,7448 21º A56 7,5654 17º 7,8455 10º A87 8,2637 7º 8,3273 5º 

A26 7,5786 16º 5,6902 35º A57 7,6003 15º 5,9545 30º A88 7,1438 27º 6,8966 19º 

A27 4,9248 91º 2,5021 89º A58 6,9066 39º 5,3561 40º A89 6,3158 64º 4,3508 60º 

A28 5,6161 84º 3,1308 85º A59 8,1042 9º 8,2291 7º A90 7,3692 21º 7,2362 16º 

A29 6,8322 43º 5,1378 46º A60 6,7887 46º 5,4359 38º A91 8,2158 8º 8,2554 6º 

A30 6,1879 66º 4,0281 67º A61 7,7931 11º 7,7618 12º 
     

A31 7,2382 23º 5,8262 34º A62 7,7064 12º 5,84 33º           

Fonte: Elaborado pelo autor.



 

 

 

Tabela 15 – Ordenação Final das Alternativas a partir dos três modelos 

  CRA4 IEA MP   CRA4 IEA MP   CRA4 IEA MP 

  E PF E PF E PF   E PF E PF E PF   E PF E PF E PF 

A1 8,5138 3º 8,5218 2º 0,9645 1º A32 6,5262 57º 4,9784 52º 0,613 54º A63 6,6445 52º 5,0820 51º 0,6201 50º 

A2 7,067 30º 7,0455 17º 0,839 17º A33 5,2546 89º 2,645 88º 0,2506 88º A64 6,8386 42º 5,3200 41º 0,6604 37º 

A3 6,6484 51º 4,4394 58º 0,5193 60º A34 6,3414 63º 4,2846 61º 0,5104 62º A65 6,7928 45º 5,1200 50º 0,6184 51º 

A4 6,9408 36º 5,1226 49º 0,629 47º A35 5,6493 83º 3,6697 74º 0,4378 71º A66 6,3765 62º 4,0455 66º 0,4586 69º 

A5 7,995 10º 7,8911 9º 0,9089 9º A36 6,1593 68º 3,7853 72º 0,4429 70º A67 7,5374 19º 7,5909 14º 0,8823 14º 

A6 6,9164 37º 5,2944 44º 0,6354 43º A37 5,9539 72º 3,4485 78º 0,3593 82º A68 6,9747 34º 5,3722 39º 0,6504 40º 

A7 6,4689 60º 6,3167 27º 0,7939 23º A38 6,5859 55º 4,8988 55º 0,579 55º A69 5,2420 90º 3,1032 86º 0,3590 83º 

A8 8,4165 6º 8,1123 8º 0,9298 7º A39 5,332 88º 3,2658 82º 0,385 79º A70 7,0154 33º 5,3154 43º 0,6375 42º 

A9 7,1459 26º 6,35 25º 0,7694 25º A40 7,1293 28º 3,8958 70º 0,4367 72º A71 7,5388 18º 7,6564 13º 0,8877 13º 

A10 5,7045 82º 3,5333 75º 0,407 75º A41 5,9245 75º 3,9427 69º 0,4705 66º A72 7,4258 20º 7,5273 15º 0,8770 15º 

A11 6,1179 69º 4,2203 62º 0,5151 61º A42 5,7913 79º 3,3963 80º 0,3873 78º A73 6,6444 53º 4,9377 54º 0,6166 52º 

A12 8,4802 5º 8,5 3º 0,9624 3º A43 5,924 76º 3,7826 73º 0,4185 74º A74 7,0564 32º 5,6400 36º 0,6771 34º 

A13 7,1201 29º 7,0291 18º 0,8378 18º A44 5,5395 85º 3,4873 76º 0,4059 76º A75 6,6951 49º 5,3159 42º 0,6602 39º 

A14 6,8067 44º 6,1032 28º 0,7357 27º A45 5,7975 78º 1,4936 91º 0,1063 91º A76 8,7085 1º 8,5482 1º 0,9626 2º 

A15 6,4322 61º 4,3699 59º 0,5291 58º A46 6,6086 54º 4,7042 56º 0,5634 56º A77 6,9159 38º 5,1318 47º 0,6221 49º 

A16 7,2843 22º 6,3385 26º 0,761 26º A47 5,9406 73º 3,2242 83º 0,3281 87º A78 5,9702 71º 3,9989 68º 0,4911 64º 

A17 6,5069 58º 4,1711 64º 0,4918 63º A48 6,9508 35º 5,8604 32º 0,6964 30º A79 7,2369 24º 5,9084 31º 0,6986 29º 

A18 5,5016 86º 3,0889 87º 0,3401 86º A49 6,8665 40º 6,4131 24º 0,7918 24º A80 6,5347 56º 4,6327 57º 0,5508 57º 

A19 6,5047 59º 4,1798 63º 0,459 68º A50 6,1596 67º 4,1344 65º 0,4824 65º A81 7,0635 31º 5,5462 37º 0,6664 36º 

A20 5,4162 87º 1,8581 90º 0,1821 90º A51 5,7305 80º 3,3856 81º 0,373 81º A82 6,2442 65º 4,9559 53º 0,6401 41º 

A21 6,855 41º 6,5483 23º 0,7939 22º A52 5,8321 77º 3,2128 84º 0,3455 84º A83 7,7018 13º 7,7673 11º 0,8970 11º 

A22 5,7138 81º 3,479 77º 0,3999 77º A53 5,9293 74º 3,8577 71º 0,4327 73º A84 6,7596 47º 5,2105 45º 0,6312 45º 

A23 5,9941 70º 3,4347 79º 0,3796 80º A54 8,6462 2º 8,3702 4º 0,9275 8º A85 6,7582 48º 5,1266 48º 0,6349 44º 

A24 7,6804 14º 6,0759 29º 0,678 32º A55 6,652 50º 6,7018 22º 0,8136 20º A86 7,1710 25º 6,7879 20º 0,8104 21º 

A25 8,493 4º 6,7448 21º 0,7156 28º A56 7,5654 17º 7,8455 10º 0,9037 10º A87 8,2637 7º 8,3273 5º 0,9464 4º 

A26 7,5786 16º 5,6902 35º 0,6298 46º A57 7,6003 15º 5,9545 30º 0,6775 33º A88 7,1438 27º 6,8966 19º 0,8236 19º 

A27 4,9248 91º 2,5021 89º 0,2438 89º A58 6,9066 39º 5,3561 40º 0,6275 48º A89 6,3158 64º 4,3508 60º 0,5258 59º 

A28 5,6161 84º 3,1308 85º 0,343 85º A59 8,1042 9º 8,2291 7º 0,9375 6º A90 7,3692 21º 7,2362 16º 0,8468 16º 

A29 6,8322 43º 5,1378 46º 0,6166 53º A60 6,7887 46º 5,4359 38º 0,6604 38º A91 8,2158 8º 8,2554 6º 0,9398 5º 

A30 6,1879 66º 4,0281 67º 0,4684 67º A61 7,7931 11º 7,7618 12º 0,8966 12º 
       

A31 7,2382 23º 5,8262 34º 0,686 31º A62 7,7064 12º 5,84 33º 0,6715 35º               

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 15, podem-se fazer as 

principais inferências obtidas quando comparados esses três modelos de seleção. Logo, em 

primeiro lugar, percebe-se que o CRA4 possui uma tendência em beneficiar aqueles alunos 

que aproveitam disciplinas, tendo em vista que os componentes aproveitados não são 

computados no modelo, o que pode possivelmente excluir notas baixas em seu cálculo, sendo 

a punição por período letivo adicional gasto na formação do discente o único aspecto punitivo 

do referido modelo, apesar de também ser facilmente “burlado” com a tática de novos 

vestibulares utilizada pelos alunos.  

Uma comprovação deste fato se dá pela análise comparativa simples dos quatro alunos 

da amostra que aproveitaram disciplinas, em que o aluno 20 no modelo CRA4 acabou tendo 

sua posição final superior em três posições em comparação com o IEA e modelo proposto, 

enquanto que as posições dos alunos 23, 36 e 45, também apresentaram mudanças 

significativas, na ordem de nove, quatro e treze posições respectivamente, para o caso do IEA, 

e na ordem de dez, dois e treze posições respectivamente, para o caso do modelo proposto.  

Além dessa, ainda destaca-se outra importante inferência, qual seja: a valorização por 

parte do IEA e do modelo proposto em relação ao CRA4 quando analisados os alunos com 

currículo “perfeito” ou “limpo”, ou seja, que não possui nenhuma reprovação, trancamento, 

dispensa e punição por tempo adicional para a sua formação. Assim, através da análise dos 

alunos 1, 2, 12, 13, 59, 71, 72, 83 e 87 – alunos que se enquadram nesse perfil – percebe-se 

que em todos os casos, ambos os modelos (IEA e proposto) se mostram mais robustos nesse 

aspecto, destacando-se, por exemplo, o caso do aluno 2, que teve um crescimento em sua 

posição no ranking final de treze posições. 

Finalmente, em uma análise mais específica, levando em consideração apenas o IEA e 

o modelo proposto, visto que ambos já se mostraram mais robustos que o CRA4, foi possível 

perceber que o modelo proposto se mostrou mais adequado à seleção do BC&T, tendo em 

vista principalmente a opinião dos decisores ligados à problemática. Logo, como a prioridade 

era a de gerar um modelo que além de promover a mobilidade, também fosse mais robusto no 

sentido de valorizar os alunos que não dispensam, reprovam ou trancam disciplinas, e de 

alguma forma ser mais punitivo em relação às notas dos alunos, pode-se dizer que o modelo 

proposto se mostra mais eficiente do que o IEA.  

Tal afirmação é sustentada tanto pela análise da construção do modelo propriamente 

dita, já que diferentemente do IEA, em que os alunos são punidos quanto a suas reprovações 

apenas em um dos critérios, levando em consideração a carga horária adicional que foi 
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utilizada, o modelo proposto utiliza o IRA que, como já inferido na seção de construção do 

modelo, contabiliza também as notas de reprovação dos alunos durante sua formação.  

Por conta disto, pode-se observar, na comparação dos resultados apresentados na 

Tabela 15, que nos casos dos alunos com currículo limpo, representado pelos alunos 1 e 59, 

por exemplo, há uma valorização ainda maior do que no IEA, e nos casos dos alunos que 

possuem muitas reprovações, o modelo proposto acaba sendo mais punitivo do que o IEA, 

como pode ser observado nos casos dos alunos 47, 37 e 3, que tiveram 7, 6 e 5 reprovações 

respectivamente, gerando um posicionamento inferior na ordem de quatro posições, no caso 

dos dois primeiros alunos, e de duas posições, para o caso do último aluno, no modelo 

proposto em relação ao IEA. Portanto, levando em consideração o exposto, acredita-se que o 

modelo proposto neste trabalho se mostra robusto e relevante, resolvendo as necessidades 

requeridas pelo problema. Para demonstrar tal robustez e relevância, é realizada ainda duas 

outras etapas, a análise de sensibilidade do modelo (seção 5.3) e a validação do modelo (seção 

5.4). 

 

5.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO MODELO PROPOSTO 

 

 Um importante procedimento a ser realizado quando da elaboração de um modelo de 

decisão é a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade se trata de um estudo que 

avalia que impacto é ocasionado por variações nos dados de entrada ou nos parâmetros do 

modelo sobre a solução apresentada pelo modelo (ALMEIDA, 2013). 

Para o caso deste estudo, cuja problemática envolvida é a de ordenação, deseja-se 

averiguar se a mudança de algum parâmetro ou peso ocasionará em alguma alteração na 

ordem e em que grau essa mudança ocorre. Assim, na análise de sensibilidade, o modelo 

poderá revelar em que pontos o modelo é mais sensível a mudanças de valores, apresentando 

propostas diferentes para as alternativas (AWASTHI; CHAUHAN; OMRANI, 2011; 

ALMEIDA, 2013).  

 Dessa forma, foram realizados ao todo quatro testes para a análise de sensibilidade 

deste estudo (Tabela 16), partindo de mudanças nos pesos de cada um dos critérios, como 

geralmente é realizado nos mais variados estudos da área de análise multicritério de decisão, 

envolvidos em temáticas como: petróleo e gás (MEIRELLES; GOMES, 2009; ARAÚJO; 

ALMEIDA, 2009); projetos (ALENCAR; ALMEIDA, 2010); impactos ambientais (KAYA; 



64 

 

 

 

KAHRAMAN, 2011); transportes (AWASTHI; CHAUHAN; OMRANI, 2011); e energias 

renováveis (biomassa) (GOMES; MAIA, 2013). 

 

Tabela 16 – Análise de Sensibilidade  

  A 1º  2º  3º  4º    A 1º  2º  3º  4º    A 1º  2º  3º 4º  

A1 1º 2º 2º 2º 2º A32 54º 54º 54º 54º 54º A63 50º 50º 51º 51º 51º 

A2 17º 19º 17º 17º 17º A33 88º 88º 88º 88º 88º A64 37º 39º 37º 38º 38º 

A3 60º 57º 59º 59º 59º A34 62º 61º 61º 60º 60º A65 51º 51º 52º 52º 52º 

A4 47º 47º 46º 47º 47º A35 71º 74º 72º 73º 74º A66 69º 68º 69º 69º 69º 

A5 9º 9º 9º 9º 9º A36 70º 70º 71º 74º 72º A67 14º 14º 14º 14º 14º 

A6 43º 42º 43º 43º 43º A37 82º 79º 82º 80º 80º A68 40º 45º 40º 41º 41º 

A7 23º 22º 23º 23º 23º A38 55º 56º 55º 55º 55º A69 83º 87º 83º 84º 84º 

A8 7º 4º 6º 4º 4º A39 79º 83º 81º 87º 87º A70 42º 38º 42º 42º 42º 

A9 25º 24º 26º 25º 25º A40 72º 63º 70º 66º 66º A71 13º 13º 13º 13º 13º 

A10 75º 75º 75º 75º 75º A41 66º 71º 66º 67º 68º A72 15º 15º 15º 15º 15º 

A11 61º 62º 60º 61º 61º A42 78º 76º 78º 78º 78º A73 52º 52º 53º 53º 53º 

A12 3º 3º 3º 3º 3º A43 74º 66º 74º 71º 71º A74 34º 34º 35º 35º 35º 

A13 18º 20º 18º 18º 18º A44 76º 81º 76º 77º 77º A75 39º 41º 39º 40º 40º 

A14 27º 28º 27º 27º 27º A45 91º 91º 91º 91º 91º A76 2º 1º 1º 1º 1º 

A15 58º 59º 58º 58º 58º A46 56º 55º 56º 56º 56º A77 49º 49º 50º 49º 49º 

A16 26º 17º 24º 20º 20º A47 87º 86º 87º 86º 86º A78 64º 65º 63º 63º 63º 

A17 63º 64º 62º 62º 62º A48 30º 35º 30º 33º 33º A79 29º 32º 29º 30º 30º 

A18 86º 85º 86º 85º 85º A49 24º 21º 21º 21º 21º A80 57º 58º 57º 57º 57º 

A19 68º 67º 68º 68º 67º A50 65º 69º 65º 65º 65º A81 36º 37º 36º 36º 36º 

A20 90º 90º 90º 90º 90º A51 81º 80º 79º 79º 79º A82 41º 53º 47º 50º 50º 

A21 22º 27º 25º 26º 26º A52 84º 82º 84º 81º 82º A83 11º 11º 11º 11º 11º 

A22 77º 77º 77º 76º 76º A53 73º 73º 73º 72º 73º A84 45º 46º 45º 45º 45º 

A23 80º 78º 80º 83º 81º A54 8º 5º 7º 7º 7º A85 44º 43º 44º 44º 44º 

A24 32º 30º 32º 32º 32º A55 20º 26º 22º 24º 24º A86 21º 23º 20º 22º 22º 

A25 28º 25º 28º 28º 28º A56 10º 10º 10º 10º 10º A87 4º 6º 4º 5º 5º 

A26 46º 36º 41º 37º 37º A57 33º 33º 34º 34º 34º A88 19º 18º 19º 19º 19º 

A27 89º 89º 89º 89º 89º A58 48º 48º 48º 48º 48º A89 59º 60º 64º 64º 64º 

A28 85º 84º 85º 82º 83º A59 6º 8º 8º 8º 8º A90 16º 16º 16º 16º 16º 

A29 53º 44º 49º 46º 46º A60 38º 40º 38º 39º 39º A91 5º 7º 5º 6º 6º 

A30 67º 72º 67º 70º 70º A61 12º 12º 12º 12º 12º 
      

A31 31º 31º 31º 29º 29º A62 35º 29º 33º 31º 31º             

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Assim, no primeiro teste os pesos originais foram alterados de forma a deixar o 

primeiro critério (IRA) com um impacto ainda maior. Logo, o peso do IRA foi elevado em 

20% de seu valor anterior, passando de 0,3633 para 0,4359 e os outros dois critérios foram 

alterados para valores iguais (0,2820). Com essa mudança pode-se observar que 63 das 91 

alternativas apresentaram alguma mudança em relação ao seu posicionamento, algumas em 
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menores escalas e outras em maiores. Um exemplo notório desta mudança se dá pela análise 

dos casos dos alunos 1 e 76, que originalmente estavam em primeiro e segundo lugares 

respectivamente, e com essa mudança de peso trocaram suas posições. 

 Essa mudança mostra justamente a representatividade do aumento do peso do IRA e 

consequente diminuição dos outros critérios, visto que o aluno 1, cujo currículo é perfeito, ou 

seja, IECH (1,00) e IEPL (1,00) máximos e com um ótimo IRA (terceiro melhor da amostra), 

cai da primeira posição para a segunda porque o aluno 76, apesar de perder em relação ao 

critério IECH (0,9821), possui um IRA superior (segundo melhor da amostra) ao do aluno 1, 

o que acaba compensando o IECH menor. Outras análises interessantes para se avaliar o 

impacto dessa mudança são em relação aos alunos 26 e 82, cujas as posições foram as mais 

alteradas da amostra, sendo a posição do aluno 26 alterada positivamente em 10 posições, 

passando de 46º para 36º, e a posição do aluno 82 alterada negativamente em 12 posições, 

passando de 41º para 53º.  

 Por sua vez, no segundo teste, o peso do segundo critério (IECH) foi alterado, na 

mesma linha do primeiro teste, ou seja, elevando-se seu peso em 20% e mantendo-se os 

outros dois critérios iguais, resultando nos pesos 0,3958, para o IECH, e 0,3021 para dos 

outros dois critérios. Com essa mudança pode-se observar um total de 31 mudanças em 

relação aos posicionamentos originais do modelo, embora tais mudanças tenham sido em 

menores escalas, geralmente em uma ou duas posições, sendo os alunos 26 e 89 aqueles cujas 

alterações foram maiores (5). O caso do aluno 89 exemplifica bem a relevância da mudança 

ocorrida, pois embora ele possua o 28º melhor IRA da amostra, seu IECH é apenas o 50º 

melhor, ou seja, com o peso maior nesse último critério seu posicionamento caiu de 59º para 

64º. 

 Já no terceiro teste, seguindo a mesma lógica, o terceiro critério (IEPL) passou pela 

mesma mudança que foi realizada nos dois testes anteriores (IEPL 0,3683 – IRA e IEPL 

0,3159). Neste caso, ocorreram 51 mudanças de posicionamentos, em que, por exemplo, o 

aluno 39 perdeu 8 posições na classificação, pois possui o segundo pior IEPL da amostra 

(empatado com outros dois alunos). Assim, ele deixa a posição 79º e passa a ser classificado 

em 87º. 

 No último teste, foi realizada uma mudança em todos os critérios ao mesmo tempo, 

deixando-os com os mesmos pesos (0,3333). Nessa última mudança ocorreram 51 mudanças, 

igual ao que aconteceu no terceiro teste, embora as posições tenham ficado razoavelmente 
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parecidas com as originais. Neste último teste pode-se destacar o aluno 82 que teve seu 

posicionamento afetado negativamente em 8 posições, caindo de 41º para 50º. 

 Além da análise dos quatro testes realizados, optou-se por analisar o posicionamento 

específico dos alunos com aproveitamentos (mobilidade) para saber o real impacto que essas 

mudanças teriam em seus desempenhos. Assim, a Tabela 17 apresenta as mudanças ocorridas 

para estes casos. 

 

Tabela 17 – Desempenho dos alunos com aproveitamentos 

  Posição Original 1º Teste 2º Teste 3º Teste 4º Teste 

A20 90º 90º 90º 90º 90º 

A23 80º 78º 80º 83º 81º 

A36 70º 70º 71º 74º 72º 

A45 91º 91º 91º 91º 91º 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em síntese, os resultados obtidos estão de acordo com o esperado, principalmente 

quando se analisa o terceiro teste, cujo critério IEPL foi elevado, o que acaba afetando 

negativamente o desempenho dos alunos, visto que como já foi abordado, as punições para os 

aproveitamentos neste modelo ocorrem no IEPL, através da carga horária dispensada. 

Portanto, com base em todas as análises supracitadas, acredita-se que os pesos utilizados no 

modelo proposto - embasados pelo método da entropia - estão adequados face às 

especificidades do problema trabalhado. 

   

5.4 VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

 

Finalmente, o último procedimento para avaliação da adequação do modelo proposto é 

a realização de sua validação (objetivo específico “d”). Assim, tem-se que para um modelo 

ser aceito pelos decisores, ele deve ser primeiramente credível e o processo de validação é 

essencial para determinação de tal credibilidade (HAHN, 2013). De forma geral, a validação 

torna-se uma atividade necessária quando há uma necessidade de tomar decisões críticas 

(MORRISON et al., 2013). 

Em síntese, a validação é o processo pelo qual os pesquisadores asseguram a si 

próprios e a outros que uma teoria ou modelo é uma descrição dos fenômenos selecionados 

(MISER, 1993), ou seja, é o processo de definir se o comportamento do modelo representa o 

sistema do mundo real num problema específico (BORENSTEIN, 1998).  
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Por conta disto, para este estudo foram realizados dois procedimentos básicos de 

validação, a validação interna e externa. Estes procedimentos são baseados no estudo de 

Drogoul (2002), em que a validação interna é aquela que permite determinar se os resultados 

obtidos estão adequados ao esperado, ou seja, se não ocorreu nenhum resultado inesperado em 

decorrência de falhas de modelagens, por exemplo, exigindo uma revisão do modelo, e a 

validação externa é aquela em que o modelo é avaliado por especialistas ou decisores 

envolvidos na problemática em questão, visando determinar o grau de adequação deste em 

relação ao problema investigado. 

Assim, tem-se que a validação interna foi realizada pela própria averiguação e teste do 

modelo com os dados reais, principalmente analisando-se as diferenças obtidas em relação aos 

modelos já existentes. Partindo deste princípio, entende-se que o modelo é válido, pois 

apresentou resultados relevantes para a problemática estudada, levando em consideração a 

necessidade que a mesma requeria. Para ilustrar esse panorama basta analisar os resultados da 

Tabela 15 citada anteriormente, assim como as inferências feitas em relação a ela. 

A validação externa, por sua vez, requer uma análise aprofundada de decisores ou 

especialistas na área, a fim de realmente se ter uma resposta externa que valide o que foi feito. 

Por conta disto, objetivou-se apresentar os resultados obtidos com o modelo proposto a pelo 

menos um decisor que possui relação estreita com o problema em questão. Para isso, entrou-

se em contato com um dos membros da comissão de seleção do BC&T para a apresentação e 

averiguação dos resultados obtidos.  

Assim, na reunião foram apresentados os resultados obtidos no modelo proposto, 

assim como dos outros modelos, e pediu-se que esse argumentasse sobre os modelos em 

questão. Neste sentido, o professor deixou claro que realmente o modelo proposto é superior 

ao CRA4 atualmente utilizado no BC&T, mas que uma mudança desse modelo de seleção já 

está sendo debatido nos colegiados da EC&T e que os resultados do modelo aqui proposto 

servirão de embasamento para futuras reuniões, tendo em vista que a ideia em discussão é 

justamente a implantação do IEA para a seleção do BC&T. 

Por conta disto, ele destacou que este trabalho servirá principalmente como um meio 

para ajudar o colegiado a decidir qual o modelo de seleção mais adequado para a escola, pois 

este demonstrará os pontos fracos e fortes de cada um deles. Novamente, para a análise dos 

pontos fortes e fracos dos modelos em questão, recorre-se a Tabela 15 e as inferências feitas 

em relação a ela. Logo, destaca-se aqui novamente que ambos modelos, IEA e o proposto, 

possuem vantagem em relação ao CRA4 pois não apresentam problemas em relação a 
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mobilidade, fato impeditivo no CRA4, e, até por consequência, é mais ajustado para a 

avaliação mais robusta dos aproveitamentos dos componentes curriculares. 

Além disso, quando parte-se para uma análise mais específica em relação apenas a 

comparação entre o IEA e o modelo proposto, tem-se que cada um apresenta uma vantagem 

relativa em detrimento do outro, ou seja, dependendo da finalidade desejada, cada modelo se 

mostra mais ou menos adequado. Logo, como inferido anteriormente, o modelo proposto tem 

o ponto forte – levando em consideração a opinião dos decisores consultados - de valorizar 

mais aqueles alunos que não dispensam, reprovam ou trancam disciplinas, ou em outras 

palavras, pune mais aqueles alunos com reprovações, visto que todas as notas dos alunos são 

computadas no critério IRA, além de punir pelo critério do IECH, que usa as cargas horárias 

das disciplinas para isso. 

Por outro lado, o ponto forte do IEA é que, apesar de também valorizar os alunos do 

perfil anterior, tende a não punir mais fortemente as reprovações dos alunos, visto que notas 

advindas de reprovações não são contabilizadas, pois o IEA não usa o IRA em seu cálculo, o 

que acaba diminuindo o impacto da punição, que ocorre neste modelo apenas pelo critério 

IECH. Portanto, se o objetivo é ser mais punitivo e rigoroso, valorizando ainda mais os alunos 

com currículo “limpo”, o modelo mais adequado é o proposto; caso o objetivo seja ser menos 

punitivo e valorizar mais a média de notas dos alunos, independente de reprovações, indica-se 

o IEA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O crescimento do número de Universidades Novas brasileiras, cuja estrutura formação 

se diferencia do que classicamente é utilizado no Brasil, tem trazido à tona o interesse em 

pesquisas nessa área, que tentam, cada um com sua respectiva especificidade, tornar essa 

formação em bacharelados interdisciplinares mais clara e bem definida no contexto nacional. 

Apesar disso, um olhar mais específico em relação à mobilidade discente destas 

Universidades Novas ainda não tinha sido alvo de estudos, apesar de sua grande relevância 

para a formação neste tipo de ensino em ciclos. 

 Além disso, analisar este tipo de problemática a partir da visão da Análise 

Multicritério a Decisão, parece trazer grande robustez aos resultados obtidos, tendo em vista 

principalmente que problemas de decisão no contexto do ensino superior cuja modelagem 

parte desta visão mostraram-se bastante relevantes. Neste sentido, este trabalho buscou 

contribuir para o desenvolvimento do campo científico ligado as Universidades Novas, que 

ainda carece de mais estudos relevantes, principalmente no contexto nacional.  

A principal motivação para este estudo partiu da análise local realizada na UFRN, que 

posteriormente foi expandida para todas as Universidades Novas brasileiras, acerca da 

mobilidade discente deste método de formação, especificamente da seleção interciclo. Assim, 

analisando esta questão da mobilidade para o caso da UFRN e para as demais do Brasil, 

encontrou-se uma grande diversidade de modelos de seleção e de inciativas em prol da 

mobilidade, porém sem nenhuma solução clara para a mobilidade interinstitucional, para o 

caso global, nem para mobilidade interna, no caso da UFRN.  

   A partir dessa lacuna encontrada e partindo da visão da Pesquisa Operacional, 

procurou-se elaborar um modelo de seleção interciclo que contemplasse esta questão da 

mobilidade, como traçado no objetivo geral deste estudo. Para atender esta demanda, foram 

levantados todos os modelos de seleção de interciclo já existentes no ensino superior, num 

total de cinco modelos de diferentes Universidades Novas, de acordo com objetivo específico 

a, assim como todos os estudos que se utilizaram de métodos de Apoio Multicritério a 

Decisão no contexto das seleções no ensino superior, totalizando sete estudos (objetivo 

específicos b), com objetivo de fundamentar a elaboração do modelo. Além disso, ainda 

optou-se por captar as visões de especialistas na área em questão através de entrevistas. 

 Logo, partindo de todas as informações obtidas anteriormente, foi desenvolvido um 

modelo inicial, que foi testado com uma amostra real de 91 alunos do BC&T da UFRN. 
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Como resultados, percebeu-se que o modelo proposto em questão se mostrou adequado não só 

para solucionar o problema da mobilidade, como também se mostrou mais justo e robusto do 

que o modelo atual do BC&T, levando em consideração as necessidades e requisições dos 

decisores. Assim, as principais vantagens deste modelo são: não ocorrem problemas de 

mobilidade interna e externa; mais justo para os alunos de formação “limpa” (sem 

reprovações, trancamentos, aproveitamentos e perdas de períodos); e fácil operacionalização. 

 Além disso, para comprovar a robustez do modelo proposto, foi realizada uma análise 

de sensibilidade, cujo objetivo foi o de avaliar o impacto ocasionado por variações nos dados 

de entrada ou nos parâmetros do modelo, e a validação do modelo, que comprou a validade do 

modelo em questão, como traçado no objetivo específico d. 

  Ademais, cabe destacar as principais limitações encontradas para a realização deste 

estudo, quais sejam: falta de tempo e/ou de disponibilidade dos decisores para a realização da 

validação externa mais completa do modelo; amostra mais heterogênea de alunos em relação 

à escolha da formação específica (2º ciclo), visto que toda a amostra foi representada por 

discentes da área de tecnologia, por serem os únicos a passarem por esta seleção atualmente; e 

testes mais aprofundados com outros métodos multicriteriais. 

Finalmente, sugere-se, como pesquisas futuras a aplicação do modelo proposto em 

diferentes contextos e amostras, ou seja, a aplicação do modelo com discentes do BC&T de 

diferentes ênfases e em outras instituições cuja formação seja fundamentada nos bacharelados 

interdisciplinares. Além disso, o modelo poderá ainda ser ampliado a partir da inclusão do 

critério de produção que foi criado e sugerido neste trabalho.  
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