


O que é Produção Científica?

Definições de Ciência...

DISPONIBILIDADE DO CONHECIMENTO



Século XX – XXI: A Ciência 

como atividade profissional

-Trabalho;

-Eficiência;

-Retorno financeiro;

-Avaliação de desempenho;



POR QUE SE PREOCUPAR COM A PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA?

- Produção científica = sucesso profissional;

- Qualidade do corpo docente / equipe de pesquisa;

- Atração de alunos (Universidades Privadas);

-Captação de recursos;

MODELO CONSENSUAL DE AVALIAÇÃO CIENTÏFICO-ACADÊMICA:

“...A melhor maneira de avaliar sucesso no futuro é pelo sucesso no 

passado”.



Formas de Produção Cientifica :

- Trabalhos em eventos (resumos e trabalhos completos);

- Livros (e capítulos de livros);

- Artigos em periódicos especializados;

- Formação de Recursos humanos (teses e dissertações);

- Patentes etc





Graduação

Mestrado 
(Acadêmico)

Mestrado 
(Profissional)

Especialização

Doutorado



Publicação

Produção do conhecimento 

(o processo de investigação)

Redação cientifica 

(“output”)



PUBLICAÇÃO...ESQUEMA GERAL



ESCOLHA DO PERIÓDICO

- Área (“Scope”)

- Redação cientifica (antes...)

- Questão crítica para evitar rejeição;

- número muito elevado de periódicos atualmente;

-Funcionamento (tempo de decisão!!!)

-“Qualidade”



Escolha de periódicos e a discussão da qualidade 

vs. quantidade de artigos...

Número de “unidades” ou 

“partículas) (i.e., artigos)

?

QUALIDADE         QUANTIDADE



- Popularização da discussão Qualidade vs. Quantitdade;

- O que realmente aconteceu?



http://link.springer.com/journal/11192

Scientometrics
ISSN: 0138-9130 (Print) 1588-2861 

(Online)

Scientometrics is concerned with the

quantitative features and characteristics of

science and scientific research. Emphasis

is placed on investigations in which the

development and mechanism of science

are studied by statistical mathematical

methods.

http://link.springer.com/journal/11192


MEDINDO “QUALIDADE”...

1) Qualidade do Veículo (periódico)

Eugene Garfield

“It is too much to expect a research worker to
spend an inordinate amount of time searching
for the bibliographic descendants of antecedent
papers.”

O aumento da comunidade e 
atividade cientifica!!!



INDICES “BIBLIOMÉTRICOS”

- Fator de impacto (IF)

(numero de citações em t ) / (numero de public. em t – k anos));

- Índice de impacto imediato (numero de citações no mesmo ano da publicação;

- Meia-vida (tempo para 50% das citações – p/ artigos);











IF = 41,46 IF = 33.61



http://am.ascb.org/dora/

Várias reações contra o IF

há vários anos...

DORA - Dezembro 2012

http://am.ascb.org/dora/




APESAR DISSO....

Capa Nature Setembro 2012!



MEDINDO QUALIDADE...

2) Citações (artigos, periódicos, grupos, etc)

De certo modo o indice H

“adiciona” qualidade à

quantitdade, pois limita a

contagem pelo numero

de citações, mas...





Google Scholar Citations



No contexto da Pós-Graduação Brasileira...





A questão do “Open Access”

“Public Library of Science” (PLoS) e outras (editoras como BioMed 

Center, Springer, Wiley, Elsevier, outras - OK...)



QUANTIDADE IMPORTA?

Sim, dependendo da situação: Se a variação na quantidade é muito 

grande, ela em si já pode ser usada como um indicador (mínimo) de 

desempenho acadêmico

Na UFG, 30% dos docentes DOUTORES não publicaram nenhum artigo científico 

em 3 anos...

Numero de Artigos (2010-2012)
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“SLOW SCIENCE...”: Valorizar criatividade, amadurecimento 

etc?

Ok, claro, mas como distinguir de “no science”?



2. Qualidade só pode existir acima de uma quantidade minima, e;

3. Qualidade “emerge” de quantidade;

4. Qualidade + qualidade = produtividade.



Mas, em vários comitês, o no. de artigos acima de um determinado extrato Qualis

ainda é importante. Outra idéia é a do A1 equivalente (= no. de artigos ponderado

pelo peso do extrato no Qualis -> A2 * 0.85; B1 * 0.70; B2 * 0.55...).

Na Ecologia em 2007-2009, a idéia era MB > 1.5 A1 equivalente/docente/ano.

Outro aspecto é que a produção deixa de ser “média” por curso e passa a ser por 

docente (ou seja, o curso é avaliado pela proporção de docentes que estão acima 

de certo nível de produtividade).

Então:

PRODUTIVIDADE = Qualidade + qualidade

Mas qual o melhor balanço entre os dois componentes (para indivíduos e grupos)? 

Para a CAPES, em muitas áreas, qualidade = Qualis = IF



Qualidade

(IF ou Qualis)

“Retorno” do 

investimento

“Facilidade” do

investimento

(incluindo

tempo e no. de

artigos)

Qualidade ótima em 

termos de 

produtividade!

Questão básica: Existe uma restrição de 

quantidade em função da qualidade?



Para a CAPES, qualidade = Qualis = IF, então...

Como publicar em Revistas de Alto Impacto?

O processo de ‘peer-review

‘não é, nem de longe,

infalível, portanto há um

balanço (incontrolável)

entre “sorte” e trabalho!!!!



Para maximizar o componente

de “trabalho”:

1. Precisamos pensar na

pesquisa, redação e

escolha (antes);

2. precisamos entender bem

o processo de “peer-review”

O PROCESSO DE REVISÃO POR PARES 

(“PEER REVIEW”)

Formação e/ou 
experiência 

acumulada...!



-Dedicação

-Busca de novidades e

inovação;

-“Marketing”

-Revisores



-“Marketing”

-Revisores



Decisões Editorais:

-Aceite (direto, muito raro...)

-“Minor”

-“Major”

-“Reject & Resubmit” (ou “Reject without prejudice”)

-“Reject”

Com base nos pareceres dos revisores + 

opinião do editor...



-Cuidado na revisão;

-“polidez e educação”



Quanto mais detalhada forem as respostas, melhor...



-TRY AND TRY

AGAIN...



Parabéns, mas...



A Rainha Vermelha...



Produção Avaliação

?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desencadeando o processo de Avaliação e a Produção em t0



Produção científica na UFG



Produção científica na UFG

A questão: o que “explica” a produção científica dos docentes (doutores) da UFG

Analise de dados Lattes/RADOCs de 1487 Doutores da UFG (2011-2013)

- Variáveis resposta: Numero de Artigos, Numero de artigos A1, e A1E

(A1E = A1*1 + A2*0.85 + B1*0.7... + 1*LIVROS + 0.7 CAPITULOS)

- Variáveis Explanatórias: variáveis ligadas à orientação, ensino (graduação e 

extensão) e extensão

- Areas (CNPq)

Métodos

Ajuste de modelos de regressão (OLS  e zero-inflated negative bionomials with

“Hurdle” componente)



377 docentes com

produção = 0

(25.2%)

416 docentes com

produção >= 3 A1E

(27.9%)





OBRIGADO!


