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Neste trabalho, buscou-se um recorte de uma área do conhecimento, a Ciência da Informação e de uma região, o

Estado de São Paulo, com o intuito de elaborar indicadores sobre a produção, a produtividade e a colaboração das

instituições de ensino superior dessa área do conhecimento e dessa região político-geográfica. Esta pesquisa tem

por objetivo geral fazer uma avaliação do atual perfil de pesquisa entre Departamentos de Ciência da Informação

das Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo (SP), sendo para tanto consideradas algumas

variáveis como produção, produtividade e colaboração científica. Os objetivos específicos são: a análise quantitativa

da produção e produtividade e relacionamentos de colaboração entre docentes de cada Departamento de Ciência(s)

da Informação do Estado, seguidamente de outra análise geral envolvendo todos os docentes das instituições

estudadas.

Foram mapeadas quatro IES privadas UNIFAI,

FAINC, PUC, FATEA, das quais somente a

última possuía no site institucional os

docentes; e quatro públicas, UFSCar, UNESP,

USP-São Paulo e USP-Ribeirão Preto, sendo

que os docentes do curso de Ciências da

Informação e Documentação da última estão

inseridos no Departamento de Física e a

Matemática e, por isso, não foi considerado

neste estudo.

Considerando as instituições estudadas,

foram reconhecidos 66 docentes, que geraram

para o Estado de São Paulo uma produtividade

para “Artigos Completos Publicados em

Periódicos” e “Total de publicações” de,

respectivamente, 6,54 e 56,69. Na comparação

entre instituições nota-se que a USP possui a

maior produtividade e a UNESP a maior

produção, enquanto que a FATEA possui os

menores números tanto em produção,

produtividade e quantidade de docentes.

Quanto às colaborações, verificou-se que há

interações entre os docentes das diversas

instituições. Na USP são poucas colaborações

internas e na UFSCar, muitas e bastante

intensa entre alguns docentes, chegando, por

exemplo, ao número de 30 artigos em

colaboração entre um par.

Pode-se notar que as instituições públicas

lideram os indicadores de produção e de

produtividade, interagindo com

relacionamentos de colaboração entre si. A

instituição privada analisada provavelmente dê

mais atenção ao ensino que à pesquisa,

diferentemente das públicas, que trabalham na

tríade ensino, pesquisa e extensão. Observou-

se também a utilidade da ferramenta Script

Lattes para a elaboração desses indicadores.

Metodologia

1. Mapeamento de quais são as IES do Estado de São Paulo que detém Departamentos de Ciência(s) da

Informação através do Portal do Ministério da Educação, identificando seus docentes a partir dos sites institucionais;

2. Levantamento dos Currículos Lattes dos atuais docentes que atuam nos departamentos de Ciência da

Informação anteriormente mapeados;

3. Análise tanto dos conjuntos de Currículos Lattes dos docentes por IES, assim como do conjunto de todos do

Estado de SP entre os anos de 2000-2009, através do ScriptLattes, considerando o “Total de Artigos Completos

Publicados em Periódicos”, “Total de publicações” e “Grafos de colaboração”.

4. Comparação, tabulação e descrição dos resultados das análises individuais e geral.

Apesar do procedimento descrito não ser demasiadamente complexo, convém recordar das limitações de pesquisa

que são: a não observação da data de ingresso do docente no departamento e atualização dos currículos, assim

como a possibilidade dos resultados estarem sujeitos a falhas devido ao processamento automático devido a

inconsistências no preenchimento dos currículos.
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