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RESUMO 

 

Visa apresentar uma pesquisa no Instituto COPPEAD de Administração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro a fim de estudar os processos de Comunicação 

Científica através do estudo da produção científica e da observação do Espaço COPPEAD de 

Pesquisa para a identificação da comunicação entre pares do local. Para o estudo da produção 

científica, considerou-se os artigos de periódicos dos docentes do Instituto no biênio 2013-

2014, bem como o qualis deles através da Plataforma Sucupira da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, índice h, embasando-se com o 

Documento da CAPES e sitio das revistas científicas, língua de publicação e os canais 

comunicacionais utilizados pela Escola. Obteve-se como resultado um bom desempenho do 

local de estudo na comunicação científica segundo os quesitos abordados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

              It aims to present research in COPPEAD Institute of Administration of Federal 

University of Rio de Janeiro to study the scientific communication processes through the 

study of scientific literature and observation Research COPPEAD space for identifying the 

communication between site pairs. For the study of scientific production , it was considered 

the journal articles of the Institute's teaching staff in the biennium 2013-2014 and the qualis 

them through Sucupira Platform of Higher Education Personnel Improvement Coordination - 

CAPES , h index , embasando- with the Document of CAPES and site of scientific journals , 

publication of language and communication channels used by the School. Was obtained as a 

result of good performance of the study site in scientific communication according to the 

addressed questions.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Comunicação Científica é um importante processo que inclui atividades para a 

Ciência, pois é através dela e de seus canais que pesquisadores e a sociedade em geral sabe o 

que está sendo pesquisado e torna conhecimento registrado. 

Aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos de muitas maneiras: observamos, 

ouvimos, lemos e experimentamos, e assim aumentamos nosso conhecimento. No 

entanto, nem sempre a percepção que obtemos da realidade é confiável. Mas quando 

o conhecimento sobre determinado fenômeno é obtido segundo uma metodologia 

científica, ou seja, é o resultado de pesquisas realizadas por cientistas, de acordo 

com regras definidas e controladas, então aumentam muito as probabilidades de que 

nossa compreensão desse fenômeno seja correta. Chamamos ao conhecimento assim 

obtido de conhecimento científico ou ciência. (KERLINGER, 1979 apud 

MUELLER, 2000, p. 21). 

Diante da relevância deste conjunto de atividades para a Ciência, este Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) consiste num estudo de caso tomando para exame tais atividades 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) à luz dos preceitos da Comunicação 

Científica. 

A ideia central deste trabalho é estudar o Instituto COPPEAD de Administração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e também o Espaço COPPEAD de Pesquisa 

no âmbito da Comunicação Científica através da experiência e convívio da autora enquanto 

estagiária deste local. 

Este tema foi escolhido para mostrar que as atividades envolvidas no âmbito dos 

processos Comunicação Científica são de suma importância para os pesquisadores e, 

consequentemente, para os bibliotecários, devido às implicações de suas ações como 

intermediários no referido processo. Estes profissionais são requeridos para intermediar a 

utilização dos canais científicos nos quais o conhecimento é registrado, propagado e 

comunicado.  Ressalta-se, portanto, que além de bibliotecas, arquivos etc, o profissional da 

informação tem papel importante em ambientes em que a pesquisa científica é gerada, já que 

esta não pode prescindir da utilização de fontes formais e informais, requerer e empregar 

dados etc. 

A pesquisa fundamenta-se em conceitos que a literatura destaca como relevantes para 

a compreensão do processo de comunicação científica. Neste sentido, partiu-se da 

consideração sobre o quadro tradicional da comunicação científica proposto por Garvey e 
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Griffith (1979) conforme apresentado por Mueller (2004), contemplando-se a centralidade da 

revista científica e as idéias de “comunicação formal” e “comunicação informal”.  

O trabalho teve como campo empírico da pesquisa o Instituto COPPEAD de 

Administração da UFRJ porque além de ser uma “Escola de Negócios” reconhecida 

mundialmente pela qualidade de seu ensino e de produção na ciência, a produção de artigos é 

bastante profícua e há uma preocupação por parte dos docentes em disseminá-la.  

O estudo teve por finalidade estudar a produção científica no âmbito do processo de 

Comunicação Científica do Instituto COPPEAD de Administração da UFRJ, considerando os 

artigos científicos produzidos pelos pesquisadores que lhe são filiados, com vistas a 

classificá-los conforme o índice qualis da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) no biênio de 2013- 2014. Pretendeu-se também revelar os canais 

mais utilizados pelos pesquisadores do Instituto, além de discorrer a respeito da comunicação 

entre pares no Espaço COPPEAD de Pesquisa. 

Para analisar e discorrer sobre os processos de Comunicação Científica no Instituto e 

no Espaço de Pesquisa valeu-se da Plataforma Sucupira da CAPES, adiante descrita, para 

consultar a produção científica de 2013 a 2014, sendo esta a principal fonte utilizada para a 

busca de dados sobre a referida produção científica do corpo de pesquisadores da instituição. 

Assim, o foco foi a comunicação formal – artigos produzidos – e o respectivo qualis dos 

periódicos onde foram publicados.  

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi 

concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é 

baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como 

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR- CAPES, 2014a). 

A escolha deste instrumento deveu-se ao fato deste consistir um importante índice 

estabelecido pela CAPES para classificar as revistas por sua relevância. Tomou-se o qualis do 

ano de 2014, por ser o atual, relativo aos periódicos da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo. Foram também realizadas consultas aos sítios das revistas científicas ali 

elencadas. A metodologia empregada igualmente valeu-se da observação do espaço empírico 

da pesquisa.  
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A presente monografia está estruturada da seguinte maneira: após esta introdução, a 

seção dois apresenta a discussão sobre os conceitos principais da Comunicação Científica, 

contendo um breve histórico, uma abordagem sobre canais comunicacionais, comunidades 

científicas e comunicação formal e informal. A seção contém uma explicação sobre o local do 

estudo de caso, dando um breve panorama sobre o Instituto COPPEAD de Administração e 

do Espaço COPPEAD de Pesquisa. A seção quatro arrola sobre a metodologia e métodos 

utilizados para a execução do Trabalho. A seção cinco exibe as atividades de comunicação 

científica na Escola, com foco na produção científica, sobretudo na comunicação formal, 

embasada nos artigos de periódicos e na comunicação entre pares Instituto COPPEAD de 

Pesquisa e Espaço COPPEAD de Pesquisa. A seção seis apresenta a conclusão, mostrando as 

considerações sobre o estudo e os resultados obtidos.  
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2 PROCESSOS DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

2.1 Breve histórico e conceituação dos termos 

Acredita-se que a origem da Comunicação Científica ocorreu no momento em que a 

informação se tornou uma forma de atingir o desenvolvimento científico-tecnológico no 

século XVII. Devido a esse fato houve a necessidade da realização e divulgação de pesquisas 

científicas através do registro do conhecimento e da comunicação entre cientistas que, de 

acordo com Velho (1997), não recebiam ainda essa denominação.  

Christóvão e Braga (1997, p. 40) afirmam que o termo “comunicação científica” foi 

cunhado pelo físico e historiador da ciência John Bernal, na década de 40, sendo responsável 

por denotar amplo processo de geração e transferência de informação científica. Na década de 

60, Garvey e Griffith modelaram esse procedimento a partir de uma concepção linear que 

privilegiava o fator tempo e o domínio formal. 

A criação da revista científica Philosophical Transactions também teve grande 

importância nesse processo, segundo Velho (1997, p. 15). 

Embora a revisão por pares seja usualmente considerada como procedimento central 

do processo de alocação de recursos para a pesquisa, o princípio, na realidade, 

emergiu no século XVII com o estabelecimento da Philosophical Transactions, a 

primeira publicação científica de que se tem notícia, criada pelo Royal Society de 

Londres em 1665. 

Para Garvey e Griffith (1979 apud TARGINO 2000, p. 10) comunicação científica é 

a: 

comunicação que incorpora as atividades associadas à produção, disseminação e uso 

da informação (grifo nosso), desde o momento em que o cientista concebe uma ideia 

para pesquisar até que a informação acerca dos resultados é aceita como constituinte 

do estoque universal de conhecimentos.  

 

Figura 1- Modelo tradicional de comunicação científica de Garvey e Griffith (1972) adaptado por 

Mueller (2004) 
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  Fonte: Moreno e Arellano (2005, p. 82)  

Embasando-se na teoria de Garvey e Griffith (1979) através de Targino (2000) e 

como pode ser observado pela figura 1, infere-se que “desde o momento em que o cientista 

concebe uma ideia para pesquisar” até o momento em que o conhecimento é propagado há 

vários processos no contexto da Comunicação Científica. 

 

Figura 2- Representação dos processos da Comunicação Científica 
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                   Fonte: Christóvão (1979, p. 5) 

 

A figura 2 mostra as fases da Comunicação Científica de acordo com os tipos de 

comunicação científica, tendo como base seus tipos e respectivos canais, que apresentam os 

processos da produção científica desde o concebimento da ideia até a fase de registro e 

disseminação do conhecimento para a sociedade por meio de bases de dados, portais, entre 

outros.   

Christóvão (1979 p. 4) aponta que estas divisões não isolam as partes. Há uma 

gradação de um sistema para outro. Através de Christóvão (1979), conclui-se que todos os 

tipos de comunicação científica fazem parte de um processo que dependem um do outro para 

a disponibilização do conhecimento ao usuário.  

A investgação científica, uma das principais atividades desenvolvidas pelos cientistas, 

passa  por diversas etapas. Da identificação do problema, que gera a pesquisa, até a 

publicação dos resultados finais da pesquisa, o cientista entra em contacto com 

diferentes tipos de sistemas de comunicação (CHRISTÓVÃO, 1979, p. 4). 

A literatura denomina como quatro tipos de Comunicação (como explicitado na 

figura), porém segundo Meadows (1974 apud CHRISTÓVÃO, 1979, p. 4), esses tipos podem 

ser abordados, de uma maneira geral, como sistemas de comunicação formal e sistemas de 

comunicação informal. 
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2.2 Canais comunicacionais 

Araújo (1998 apud SILVA et al., 2007) explicam em detalhes os canais 

comunicacionais: 

a) canais informais: são aqueles caracterizados ‘por contatos realizados entre os sujeitos 

emissores e receptores de informação’, configurando-se em contatos interpessoais. 

Exemplos: reuniões, trocas de correspondências institucionais/técnicas/científicas, 

visitas técnicas, etc.  

 

b) canais semi-formais: configuram-se pelo uso simultâneo dos canais formais e 

informais. Exemplos: eventos acadêmicos, eventos técnico-científicos e profissionais, 

desenvolvimento de pesquisas científicas, etc. (utilizando ao mesmo tempo textos, 

conversa face a face, palestras, mesas-redondas, exposição de trabalhos, livros, 

periódicos, dentre outros).  

 

c) canais formais: são aqueles que ‘veiculam informações já estabelecidas ou 

comprovadas através de estudos’. Exemplos: documentos 

institucionais/técnicos/científicos, livros, periódicos científicos, obras de referência, 

etc.  

 

d) canais supra-formais (ou super formais): configuram-se nos mais atuais canais de 

comunicação, os canais de comunicação eletrônica, ou seja, canais plurais de 

comunicação científica através do uso das tecnologias da informação e comunicação– 

TIC’s. Exemplos: documentos eletrônicos, livros eletrônicos, periódicos eletrônicos, a 

própria internet, sites especializados de busca, documentos wiki construídos de 

maneira livre e compartilhada via internet, bases de dados, bibliotecas digitais, portais 

de informação científica, trocas de e-mails institucionais/técnicos/científicos, etc.  

 

 

2.3 Comunidades científicas 

 

Antes mesmo de surgir o termo “comunicação científica”, comunidades científicas já 

haviam sido formadas.    
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A noção de comunidade científica é ambígua e relaciona-se com uma idéia de mito, 

surgido no século XIX, que diz respeito à “república das idéias”, da Cidade do 

Saber, onde cientistas se encontravam para trocar idéias abstratas em busca da 

verdade. Na sociedade contemporânea, essas comunidades nada têm de abstração. 

Ao contrário, possuem aspirações bem definidas, em que há efetivo sistema de 

trocas. O pesquisador repassa à sua comunidade informações que detém e os 

conhecimentos recém-gerados. Recebe em troca sua confirmação como cientista. 

(LE COADIC, 1996 apud TARGINO, 2000, p.11).  

Ziman (1984, p. 81) apresenta outra visão acerca de Comunidades Científicas. Afirma 

que estas: 

não são formalmente organizadas, prescindindo de regras escritas, regulamentos e 

normas que ditem seu funcionamento. Seus membros comparam-se a “cidadãos 

livres de uma república democrática de erudição, ou (...) a uma comunidade de 

fazendeiros, cada um protegido em sua propriedade”. Mesmo assim, não podem ser 

descritas como um grupo. (ZIMAN, 1984, p. 81 apud TARGINO, 2000, p. 11). 

 

2.4 Ciclo comunicacional 

 

Assim como mencionou Christóvão (1979) juntamente com o modelo de Garvey e 

Griffith (1972) adaptado por Mueller (2004) (MORENO; ARELLANO, 2005, p. 82), percebe- 

se que a comunicação científica, seus processos e canais não se isolam, complementam-se. À 

medida que um pesquisador idealiza uma pesquisa até o momento do registro, ele consulta 

produções para sustentar a sua teoria que já passaram pelas fases da ciência (artigos, livros, 

entre outros) e aprovadas pelo crivo dos pares.  

De acordo com a evolução da ideia inicial, a pesquisa pode vir a ser apresentada em 

congressos, compondo os anais daquele congresso e, posteriormente, se possível, havendo 

uma submissão para uma revista científica.  

A pesquisa sendo publicada (após passar por uma série de etapas de aprovação dos 

pares) poderá ser consultada por outros pesquisadores com ideias a pesquisar e, assim, 

retornar a primeira fase (a concepção da ideia e utilização dos canais informais).  

Uma publicação para se tornar viva na ciência precisa ser citada para fazer com que 

esse ciclo esteja sempre em constante movimento.  

“A comunicação da ciência é um processo de comunicação entre pares, mas inclui 

outras funções, tratando-se, de facto, não apenas de um resultado, mas de um processo 

interactivo no qual o saber é comunicado, usado e desenvolvido numa comunidade” 

(BORGES; LOPES, 2011).  
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Compreende-se, então, segundo Ziman (1968 apud MUELLER, 2000, p. 22) que o 

conjunto dessas publicações, que chamamos de literatura científica, propicia expor o trabalho 

dos pesquisadores ao julgamento constante de seus pares, em busca do consenso que confere a 

confiabilidade (um dos pilares da Comunicação Científica). Em resumo, sem sua literatura, 

uma área científica não poderá deixar de existir, pois sem o aval dos pares (grifo nosso) o 

conhecimento resultante da pesquisa conduzida pelos cientistas não será validado e não será 

considerado científico. Notando-se, assim, que a Comunicação Científica gira em torno do 

aval dos pares.  

A figura a seguir ilustrará a formação desse ciclo e suas relações: 

 

Figura 3- Representação simplificada do processo de Comunicação Científica 

 

Fonte: Targino (2001) 

 

2.5 Comunicação formal e informal 

Sobre a Comunicação formal, Barbosa et al. (2013) lembram que a comunicação 

formal tem suas raízes no século XVI. Ocorria por meio de cartas que eram trocadas entre os 

grupos de amigos que realizavam pesquisas em comum. Estes se reuniam para realizar 

discussões acerca do tema pesquisado, realizar experimentos, averiguar resultados e divulgá-

los utilizando os registros feitos em cartas e atas. Deste modo, devido à morosidade deste 
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processo de divulgação de informações, as pesquisas começaram a ser publicadas em revistas 

científicas. 

Segundo Gómez e Machado (2007), a comunicação formal: 

seria aquela que utiliza meios e processos de inscrição documentária. Em termos de 

comunicação científica, implica, além da escrita e do registro, a adequação dos 

textos a um conjunto de regras de produção e a passagem por processos seletivos de 

avaliação e publicação, onde se inserem os periódicos científicos. (grifo nosso). 

os periódicos científicos servem como instrumento de avaliação que mede os 

conhecimentos, e examina os resultados apresentados pelo pesquisador. A partir da 

publicação de artigos em revistas científicas de prestígio, tantos os resultados da 

pesquisa passam a ser conhecido diante da comunidade científica, quanto aumentam 

a credibilidade do autor. Como também, este suporte servirá de canal difusor da 

informação e propagador da ciência. (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2005 apud 

BARBOSA et al., 2013): 

 

Miranda e Pereira (1996) por apresentam algumas funções dos periódicos científicos 

e destacam este veículo de comunicação como legítimo espaço para institucionalização do 

conhecimento e, desta forma, legitima o registro oficial público da informação. Assim, os 

periódicos científicos se tornam o meio pelo qual os pesquisadores registram seus artigos, ou 

seja, são canais formais. Uma das formas de medir a qualidade do artigo é feita através de 

indicadores de fator de impacto (FI). O indicador utilizado nesta pesquisa – o Qualis - foi 

estabelecido pela Capes, como descrito a seguir:  

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi 

concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é 

baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como 

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR- CAPES, 2014a). 

Segundo o órgão da Capes (2014a), o qualis estima a qualidade dos artigos e de 

outros tipos de produção a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, isto é, 

periódicos científicos. A classificação de periódicos é realizada anualmente, bem como a sua 

atualização.  

Os estratos são classificados como: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, sendo o A1 o 

mais elevado. 

Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, 

pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui inconsistência, mas expressa o 

valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se 
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pretende com esta classificação que é específica para o processo de avaliação de 

cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta. (CAPES, 2014a). 

A comunicação informal é “a comunicação direta e sincrônica entre interlocutores 

que partilham, de alguma forma, um tempo e um espaço de experiência.” (GÓMEZ; 

MACHADO, 2007). 

Segundo Campello, Cendón e Kremer (2000):  

a comunicação informal utiliza os chamados canais informais e inclui normalmente 

comunicações de caráter mais pessoal ou que se referem à pesquisa ainda não 

concluída, como comunicação de pesquisa em andamento, certos trabalhos de 

congressos e outras com características semelhantes. 
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3 PANORAMA DO INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO E DO ESPAÇO 

COPPEAD DE PESQUISA 

O COPPEAD / UFRJ, localizado na Cidade Universitária da UFRJ, na Ilha do 

Fundão1, é o instituto de pós-graduação em Administração pertencente à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

O Instituto foi criado em 1973 e  

tem por objetivo formar docentes, pesquisadores e executivos a partir do 

aprendizado em administração e negócios em um ambiente inovador e de 

excelência. Para isso, realiza a reflexão crítica do conhecimento científico produzido 

e da combinação única de fatores existentes no Brasil: ambiente multicultural e 

democrático, experiências de inclusão social e de gestão de recursos escassos 

perante incertezas externas. (CAPES, 2012). 

O corpo docente é formado por 32 docentes efetivos, possui parceria com 

pesquisadores de outras instituições, universidades do exterior, empresas multinacionais e de 

fomento. As pesquisas são separadas por 5 linhas de pesquisa (Finanças; Marketing; Negócios 

Internacionais; Operações, Tecnologia e Logística e Operações, Estratégia e Sistemas de 

Informação) e 40 projetos de pesquisa atrelados às linhas. (CAPES, 2012).  

A Escola de Negócios da UFRJ possui reconhecimento internacional, ocupando a 95ª 

posição no ranking TOP 100 melhores full-time MBA do mundo pelo Financial Times 

(FINANCIAL TIMES, c2014), sendo um dos poucos MBAs do Brasil a entrar no ranking. 

Além de prêmios, selos e certificados que prestigiam a sua eficiência. (COPPEAD UFRJ, 

2015).  

De acordo com Capes (2012), o Instituto, que possui prédio próprio, conta com uma 

estrutura que contêm 2 salas de aula, 27 salas de estudo/ reunião, Biblioteca, 30 salas para 

abrigar professores, 2 restaurantes e 1 cantina e o Espaço de Pesquisa. 

Figura 4- Prédio do Instituto COPPEAD de Pesquisa 

                                                           
 1 Endereço completo: Rua Paschoal Lemme, 355- Ilha do Fundão- Rio de Janeiro- RJ. Cep: 21941- 918. 
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Fonte: Site oficial do COPPEAD UFRJ  

Dentro das instalações do Instituto, há o Espaço COPPEAD de Pesquisa. Criado em 

2011, este abriga mesas e computadores para oferecer estações de trabalho a pesquisadores e 

alunos da escola, bem como uma sala de reunião preparada para teleconferência.  (CAPES, 

2012). 

Na sua infraestrutura, a Escola conta com o Espaço COPPEAD de Pesquisa, um 

ambiente dotado de computadores e softwares integralmente dedicados às atividades 

de pesquisa. Nessa área especial convivem os pesquisadores associados aos 

diferentes centros de estudo, os alunos de mestrado e doutorado em atividade de 

pesquisa, bem como os bolsistas de iniciação científica da Escola.  A proposta desse 

Espaço é concentrar recursos destinados à pesquisa, fazendo um uso mais otimizado 

dos mesmos, bem como promover a interação e troca de experiências entre 

pesquisadores da Escola. (...) também oferece diferentes serviços de apoio à 

atividade de pesquisa, como realização e contratação de serviços de revisão, 

tradução e formatação, gestão da informação e comunicação das atividades de 

pesquisa. Com o objetivo de incentivar as publicações em periódicos internacionais, 

todos os professores do corpo permanente da Escola contam com serviços de versão 

e revisão de artigos para publicação em periódicos (CAPES, 2012). 

 

O local tem como finalidade ser um ambiente em que os docentes pesquisadores e 

alunos que possui vínculo com a Escola possam realizar suas pesquisas confortavelmente, 

tendo toda a estrutura necessária para o fomento da pesquisa da Escola. Os atores sociais são: 

docentes, pesquisadores visitantes, alunos do Instituto, assistentes de pesquisa, estagiários, 

bolsistas de iniciação científica, a coordenadora do Espaço e servidores da UFRJ.  

Além de toda a infraestrutra descrita por Capes (2012), o Espaço COPPEAD de 

Pesquisa proporciona aos pesquisadores bases de dados privadas e o portal CAPES.  
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Este Trabalho visou abordar o Instituto e o Espaço COPPEAD de Pesquisa como um 

local em que há presença expressiva de processos de Comunicação Científica. O Espaço, 

especificamente, será explorado pelos seus aspectos físicos, porém explicitando o quanto a 

sua estrutura favorece na comunicação entre pares do Instituto. 
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4 METODOLOGIA  

Como já salientado, o presente trabalho consistiu em estudo de caso à luz da 

Comunicação Científica, focalizando o Instituto COPPEAD de Administração da UFRJ, a 

comunidade científica a ele vinculada, estimando a sua produção e demais ações 

comunicacionais. 

O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

diversos factores. (ARAÚJO et al, 2008, p. 4). 

 

Coutinho (2003 apud ARAÚJO et al., 2008) afirma que quase tudo pode ser um 

“caso”: um indivíduo, um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma 

comunidade ou mesmo uma nação.  

 Apoiados por Benbasat et al (1987) e Guba e Lincoln (1994), Araújo et al. (2008) 

consideram que um estudo de caso deve conter as seguintes características: fenômeno 

observado no seu ambiente natural, dados recolhidos utilizando diversos meios (observações 

diretas e indiretas, entrevistas, questionários, registros de áudio e vídeo, diários, cartas, entre 

outros), resultados dependendo fortemente do poder de integração do investigador, entre 

outros. Informa que o objetivo é relatar os fatos como sucederam, descrever situações ou 

fatos, propiciar o conhecimento acerca do fenômeno estudado e comprovar ou contrastar 

efeitos e relações presentes no caso.  

A pesquisa estudou os processos e aplicações da Comunicação Científica no Instituto 

COPPEAD de Administração da UFRJ. Isso foi feito por meio do estudo da produção 

científica da Instituição, sobretudo os artigos de periódicos, pois visou-se contemplar a 

comunicação formal. Os pontos considerados para o estudo da produção foram: artigos 

produzidos no biênio 2013-2014 que houvesse, ao menos, um docente como autor, quantidade 

destes selecionados e o qualis de cada um deles e a língua de publicação. Também foram 

pesquisados os canais formais da Comunicação Científica utilizados pelo Instituto, bem como 

o estudo da observação no campo empírico Espaço COPPEAD de Pesquisa para a 

identificação da comunicação entre pares no espaço. 

 

4.1 A produção científica do Instituto COPPEAD de Admnistração 
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A quantidade de artigos do biênio 2013-2014, os artigos em que havia, ao menos, um 

docente como autor, o qualis de cada periódico e a língua de publicação deles foram 

consultados através da Plataforma Sucupira da CAPES. Esta Plataforma é online, de livre 

acesso e é nela que é registrada toda a produção científica dos programas de pós-graduação do 

Brasil.  

O que é a Plataforma SUCUPIRA? É uma nova e importante ferramenta para coletar 

informações, realizar análises e avaliações e ser a base de referência do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A Plataforma deve disponibilizar em tempo 

real e com muito mais transparência as informações, processos e procedimentos que 

a CAPES realiza no SNPG para toda a comunidade acadêmica. Igualmente, a 

Plataforma propiciará a parte gerencial-operacional de todos os processos e 

permitirá maior participação das pró-reitorias e coordenadores de programas de pós-

graduação. (CAPES, 2014b) 

 

 

 

                Vantagens dessa plataforma:  
 

Maior transparência dos dados para toda a comunidade acadêmica; Redução de 

tempo, esforços e imprecisões na execução de avaliação do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação (SNPG); Maior facilidade no acompanhamento da avaliação; Maior 

confiabilidade, precisão e segurança das informações; Controle gerencial mais 

eficiente. (CAPES, 2014b) 

 

 

Quando o periódico não era encontrado nesta Plataforma, utilizava-se o sítio das 

revistas científicas que, em geral, continha a informação de fácil acesso. Outro método para 

aferir o qualis dos artigos foi o quadro do “Relatório do Processo de classificação de 

periódicos - área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo: quadriênio 2013-2016 – 

maio 2015” (quadro 2 

 deste estudo) por meio do índice h dos periódicos. O índice h era buscado na 

Scimago Journal & Country Rank (c2016), verificado, através do quadro baseado no 

documento da CAPES, qual era o qualis correspondente. A menção a outros dados de 

produção científica da Escola também foi consultada pela Plataforma Sucupira da CAPES. 

Utilizou-se o qualis de 2014 por ser o mais atual.  O foco desta pesquisa não foi de avaliar a 

produção científica, mas de estudá-la com um olhar voltado para os processos de 

Comunicação Científica 

 

4.2 O Espaço COPPEAD de Pesquisa  
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O Espaço COPPEAD de Pesquisa foi estudado para verificar a presença de 

comunicação entre pares, como também a comunicação informal não registrada. O estudo 

ancorou-se na observação do espaço, seguindo alguns parâmetros traçados para tal, 

recorrendo-se também a entrevistas informais feitas com os atores sociais do local de estudo, 

especificamente discentes.  

O método de observação foi realizado por meio de visitas ao local de estudo. Nas 

visitações, considerou-se os seguintes aspectos: interação dos atores sociais entre si e com o 

local, frequência desses no Espaço e assiduidade de professores e alunos. A observação da 

autora como membro dos atores sociais de 2013 a 2014 também foi relevante para essa 

análise. 

As entrevistas informais foram realizadas em datas agendas, no local de estudo. 

Perguntou-se, informalmente: quantidade de dias em que o membro dos atores sociais 

frequenta o estudo, se o ambiente era favorável para a realização das pesquisas solicitadas 

pelo docente responsável e para o cumprimento da demanda de funções do local de estágio, 

no caso dos estagiários.  

 Os dados de produção científica apresentados tiveram a intenção de expor 

numericamente a relação professor-aluno-artigo no referido espaço. Sendo assim, os métodos 

principais para essa verificação foram observação e de entrevista informal com os atores 

sociais.  
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5 AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA NO INSTITUTO COPPEAD 

DE ADMINISTRAÇÃO 

O estudo das atividades de Comunicação Científica no Instituto COPPEAD de 

Administração será apresentado através da produção científica do local nos anos de 2013 a 

2014, sobretudo a Comunicação Formal, e da observação do Espaço COPPEAD de Pesquisa 

no que se refere a identificação da comunicação entre pares no espaço. 

5.1 Estudo da produção científica  

A produção científica do COPPEAD no biênio 2013- 2014 (com docentes, discentes, 

participantes externos, entre outros) foi de: 8 artigos de jornal e revista de grande imprensa (5 

no ano de 2013 e 3 em 2014), 111 trabalhos em anais (77 no de 2013 e 34 em 2014), 14 

capítulos de livro (10 em 2013 e 1 em 2014), 5 livros (4 em 2013 e 1 em 2014) e 1 verbete 

(CAPES, c2010). 

Para abordar a respeito da produção científica formal dos docentes do Instituto foi-se 

considerada apenas a produção docente. O foco na produção formal são os artigos publicados 

em periódicos. Para selecioná-los, os seguintes critérios foram considerados: anos de 

publicação e produção docente (ao menos um docente em cada artigo). Após a seleção, 

observou-se: quantidade anual, qualis dos periódicos e língua de publicação. 

Nos anos abordados, obteve-se o número de 89 artigos de periódico. Destes 89 

foram: 

Quadro 1- Relação quantidade de artigos por qualis 

Quantidade de artigos 

por qualis 

Produção de 2013 Produção de 2014 Total 

Artigos em A1 5 8 13 

Artigos em A2 8 12 20 

Artigos em B1 6 5 11 

Artigos em B2 8 6 14 

Artigos em B3 9 10 19 

Artigos em B4 5 5 10 
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Artigos em B5 - - - 

Artigos em C 1 - 1 

Artigos sem qualis ou 

não identificado. 

 1 1 

Total 42 47 89 

 

Em alguns artigos não foi possível extrair o qualis através da Plataforma Sucupira. 

Os periódicos: “Transport Policy” (periódico de artigo A1 em 2013), “Journal of Air 

Transport Management” (periódico de artigo A1 em 2013), “The International Journal of 

Conflict Management” (periódico de artigo A1 em 2013), “Applied Stochastic Models in 

Business and Industry” (periódico de artigo A1 em 2014) e “International Journal on 

Management of Innovation & Technology” (periódico de artigo B3 em 2013) foram 

convertidos para qualis por meio dos índice h.  

O índice h, ou h-index, é uma proposta para quantificar a produtividade e o impacto 

de pesquisas individuais ou em grupos baseando-se nos artigos (papers) mais 

citados. Por exemplo, um pesquisador com h=5 tem 5 artigos publicados que 

receberam 5 ou mais citações (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2011). 

 O índice h foi utilizado neste contexto porque, de acordo com a Capes, em casos de 

cursos com caráter interdisciplinar cujo o periódico ainda não obteve classificação poderia ser 

quantificado através deste recurso.  

No caso de cursos com caráter interdisciplinar e cuja produção tenha ocorrido em 

periódico não classificado pela área ainda, serão considerados os critérios para 

classificação de periódicos vigentes na área para periódicos com fator de impacto 

Journal of Citation Reports da Thomson Reuters ou índice H da Base Scopus ou a 

classificação no Qualis Periódicos de outras áreas nos demais casos. (CAPES, 

2013).  

Preferiu-se, neste caso, utilizar o índice h por ser um padrão para na classificação 

dos periódicos. 

Os índices h dos artigos descritos são, respectivamente: 48, 40, 35, 22 e 10 

(SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK, c2016). Para verificar a que qualis pertencia 

o índice h, este quadro foi utilizado.  

Quadro 2- Conversão de índice h para qualis 

Estrato Critério para ser classificado no estrato 2013 Critério para ser classificado 



32 

 

no estrato 2014 

 

A1 

Índice H base Scopus (H-Scopus) >20 ou fator de impacto 

no Journal of Citation Reports (JCR) >1,0, o que for mais 

favorável ao periódico. 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• JCR >1,4 (67%) 

• H-Scopus > 24 (75%) 

• Periódicos nos limites acima 

mas que não estivessem listados 

como da área, 

segundo as bases de cálculo de 

Fator de Impacto, foram 

classificados no estrato A2 

 

 

A2 

4 < H-Scopus ≤ 20 ou 0,2 < JCR ≤1,0, o que for mais 

favorável ao periódico. 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• JCR >1,4 (67%) 

• H-Scopus > 24 (75%) 

• Periódicos nos limites acima 

mas que não estivessem listados 

como da área, 

segundo as bases de cálculo de 

Fator de Impacto, foram 

classificados no estrato A2 

 

 

 

 

B1 

 

Atender aos critérios do estrato B2, e  

 ter mais de 5 anos 

 0 <  H-Scopus ≤ 4 ou 0 ≤ JCR ≤ 0,2, o que for mais 

favorável ao periódico. 

Ou 

 Estar na Scielo ou Redalyc 

Ou 

 Ser periódico de uma das seguintes editoras: Sage, 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• Scielo com FI > 0,01 e ser da 

área pelo critério da base, ou 

• 0,7 >= JCR > 0 

• 9 >= H-Scopus > 0 

• Periódicos nos limites acima 

mas que não estivessem listados 
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Elsevier, Emerald, Springer, Inderscience, Pergamo, 

Wiley e Routledge. 

como da área, 

segundo as bases de cálculo de 

Fator de Impacto, foram 

classificados no estrato B2 

 

B2 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B2 e 

 Informar sobre os trâmites de aprovação; 

 Apresentar a legenda bibliográfica da revista em 

cada artigo; 

 Ter conselho diversificado; 

 Editor chefe não é autor; 

 Informação sobre o processo de avaliação; 

 Ter mais de três anos; e 

  Ter pelo menos 1 indexador (SCOPUS, EBSCO, 

DOAJ, GALE, CLASE, HAPI, ICAP, IBSS) 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• Estar no Redalyc ou ser editado 

por Editoras descritas no 

documento da área (Sage, 

Elsevier, Emerald, Springer, 

Inderscience, Pergamo, Wiley, 

Routledge e Taylor e Francis) 

• Ou FI-Scielo < 0,01 ou FI-

Scielo > 0,01, mas de outra área 

pelo critério da base 

 

 

B3 

Atender aos critérios para se enquadrar no estrato B4 e 

atender a 6 dos critérios abaixo 

 Missão/foco; 

 Informa o nome e afiliação do editor; 

 Informa nome e afiliação dos membros do comitê 

editorial; 

 Divulga anualmente a nominata dos revisores; 

 Mínimo de dois números por ano; 

 Informa dados completos dos artigos; 

 Endereço de pelo menos um dos autores. 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• Índice de atraso no máximo 

igual a 0,5 

• 3 ou mais anos de existência 

• Ter no mínimo um dos 

indexadores definidos no 

documento da área (3 Ebsco, 

Doaj, Gale, Clase, Hapi, ICAP, 

IBSS – indexações confirmadas) 

 

 

B4 

B4 – Atender os critérios para se enquadrar no estrato B5. 

 Ter revisão por pares; 

 Edições atualizadas; 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• Índice de atraso no máximo 
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 Normas de submissão. igual a 0,5 

• 2 ou mais anos de existência 

 

B5 

 Ter ISSN; 

 Ter periocidade definida 

• ISSN 

• Ter no mínimo 2 edições/ano 

• No máximo um ano de atraso 

C Periódicos que não atendem aos critérios para ser B5  

 

Fonte: Capes (2013, 2015) 

Além dos periódicos citados precisou-se buscar em outras fontes para obter o qualis 

dos artigos. Foram os periódicos: REGEPE- Revista de Empreendedorismo e Gestão de 

Pequenas Empresas, REAVI- Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (periódico de artigo 

B3 em 2013), Revista ADM.MADE (periódicos de artigo B4 em 2013 e em 2014), Revista de 

Gestão em Sistemas de Saúde e RAEP- Administração: Ensino e Pesquisa (periódicos de 

artigo B3 em 2014).  (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS EM 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS, c2012; REVISTA 

ELETRÔNICA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, c2014; REVISTA DO PROGRAMA DE 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DA 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2015; REVISTA DE GESTÃO EM SISTEMAS DE 

SAÚDE, 2015; ADMINISTRAÇÃO: ENSINO E PESQUISA, 2015).  

O qualis dos artigos editados pela Taylor & Francis e Inderscience (periódicos de 

artigos B2 em 2014) foi extraído através do relatório da Capes (2015). Este diz que para o 

artigo ser B2, no caso de não estar constando na Plataforma Sucupira, é necessário que tenha:  

ISSN,2 ter no mínimo 2 edições/ano, Estar no Redalyc ou ser editado por Editoras descritas no 

documento (Sage, Elsevier, Emerald, Springer, Inderscience, Pergamo, Wiley, Routledge e 

                                                           
2  “O ISSN é um código numérico que constitui um identificador unívoco para cada título de publicação em série 

cujos componentes não têm um significado especial em si próprios”. (BIBLIOTECA NACIONAL DE 

PORTUGAL, c2016). Este código se assemelha com o ISBN, porém para artigos de periódicos.  
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Taylor e Francis) da área ou FI3-Scielo < 0,01 ou FI-Scielo > 0,01, mas de outra área pelo 

critério da base (CAPES, 2015). 

Em “Artigos sem qualis ou não identificado”, o periódico cujo o qualis não foi 

encontrado é: “International Journal on Management of Innovation & Technology”  

De 89 artigos infere-se que são, aproximadamente, 14,60% de artigos em A1, 

22,47% em A2, 12,35 % em B1, 15,7% em B2, 21,34% em B3, 11,23% em B4 e 1,12% em C 

e “artigos sem qualis ou não identificado”.  

Gráfico 1- Porcentagem dos artigos por qualis no biênio 2013-2014 

 

A CAPES recomenda uma proporcionalidade ideal em porcentagem de qualis dos 

artigos para as escolas de pós-graduação, porém neste Trabalho não será abordado este 

quantitativo, pois esta pesquisa se baseia em um biênio. As métricas devem ser feitas em 

triênio. Logo, seria inviável de quantificar.  

É importante salientar que o qualis dos artigos foi explorado para mostrar que a 

Comunicação científica no Instituto COPPEAD de Administração possui quantidade e 

qualidade, pois a intenção da pesquisa não é avaliar a produção, mas de apresentar a produção 

em artigos como um meio eficaz de comunicação na ciência e que, além de disso, possui 

excelência 

                                                           
3 “Avalia as revistas científicas de acordo com o número de citações dos seus artigos” (CENTRO DE ESTUDOS 

SOCIAIS, 2015).   

Artigos em A1

Artigos em A2

Artigos em B1

Artigos B2

Artigos em B3

Artigos em B4

Artigos em C

Artigos sem qualis ou não

identificado
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No critério “língua de publicação” notou-se que, em 2013, foram 25 artigos escritos 

em português e 17 em línguas estrangeiros. No ano de 2014, foram 20 em português e 27 em 

línguas estrangeiras (CAPES, c2010). 

 

Gráfico 2- Quantidade de artigos em línguas portuguesa e estrangeira 

Artigos em língua
portuguesa

Artigos em língua
estrangeira

 

Assim como indica o gráfico 2, o número de publicações em português aproxima-se 

das publicações estrangeiras. Isto, para a ciência, é um ponto bastante favorável, pois as 

produções são alcançadas com mais abrangências e diminui o entrave da língua na obtenção 

do conhecimento. 

Fitas (c2012) diz a respeito da diversidade linguística na Comunicação Científica e 

os motivos pelos quais deve se pensar em qual e por que usar tal língua em determinadas 

publicações.  

[A razão] reside na resposta à pergunta: quem é que eu quero que leia e conheça os 

resultados da minha investigação? Ou, se preferirem, a quem interessam as 

conclusões da investigação feita? Esta é uma das justificações essenciais para 

publicar num idioma a que uma larga camada de cientistas internacionais tenha 

acesso, compreenda e discuta a pesquisa efectuada. Sendo este um dos objetivos 

primordiais da publicação (...)   

O autor complementa este pensamento com: 

É importante sublinhar que a comunicação científica tem características peculiares: é 

uma comunicação essencialmente endógena (bastante fechada) e processa-se no 

circuito restrito <<interpares>> - júris e comunidade de investigadores – que, na sua 

quase totalidade, comunica em inglês, prescindindo assim do uso dos seus idiomas 
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próprios. No caso de se pretender ultrapassar esta fronteira e estender a área de 

leitores da literatura científica a comunidades mais alargadas, grupos maiores aos 

quais pertencem outros interessados nos resultados científicos então há necessidade 

efectiva de utilizar um outro idioma de comunicação que permita uma compreensão 

mais eficaz e completa. (FITAS, c2012). 

O estudo apontou que há uma diversidade de canais comunicacionais nas publicações 

do Instituto. Houve produção em trabalhos em anais, livros, artigos de jornal e revista e 

artigos de periódico, que é o foco deste Trabalho. Isso aponta que a comunicação na ciência 

da Escola é feita através de diversos suportes e passam constantemente por processos de 

comunicação científica. Há comunicação semi-formal (anais de congresso), formal (artigo de 

periódico e livros) e a informal que será discorrida a seguir. A diversidade de processos 

comunicacionais na produção científica comprova a ideia de que os processos formam um 

ciclo, como representado na figura 3. 

.  

5.2 Comunicação entre pares no Instituto COPPEAD de Pesquisa e Espaço COPPEAD de 

Pesquisa 

A fala de Garvey (1979) através de Santana (2005) dá a compreensão da 

Comunicação entre pares e faz entender a importância dela para o Espaço COPPEAD de 

Pesquisa e para o Instituto como um todo. 

[...] enquanto desenvolve uma pesquisa, um cientista precisa ter contatos freqüentes 

com seus colegas e com a literatura de sua área. Há duas razões muito importantes 

para isso: primeiro, ele precisa obter informações sobre o que foi e o que está sendo 

publicado na área, pois as pesquisas evoluem do conhecimento já registrado por 

outros. E, segundo, terá necessidade de expor suas idéias à reação de seus colegas, 

em vários estágios de seu trabalho. As opiniões críticas dos pares são extremamente 

importantes, especialmente durante o período inicial da pesquisa, auxiliando o 

pesquisador a avaliar o rumo e o interesse potencial de sua investigação.  E quando 

pronta, os seus resultados terão que ser submetidos formalmente à avaliação da 

comunidade científica, mediante a submissão de seu original para publicação 

(GARVEY, 1979 apud SANTANA, 2011). 

Segundo a descrição do Espaço COPPEAD de Pesquisa mencionada em Capes 

(2012) é possível compreender que o ambiente foi planejado e dedicado a este público que, 

além de ter vínculo com a Escola, produz pesquisa constantemente. 

As salas dos professores ficam próximas do Espaço e algumas dentro do mesmo. 

Desta forma há uma livre circulação de alunos e docentes no ambiente. Isso proporciona a 

facilidade de trocas de informações. Assim, a comunicação entre pares pode haver de discente 

para discente, discente para docente e/ou de docente para docente.  
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A forma mais comum pela qual um pesquisador toma conhecimento das pesquisas 

que seus colegas estão realizando é através do contato pessoal. Essa prática ocorre 

com intensidade na vida de cientistas, que mantêm conversas frequentes com 

colegas da mesma área, através de telefonemas ou correio eletrônico (CAMPELLO; 

CENDÓN; KREMER, 2000) 

A comunicação informal, isto é, o contato direto com especialistas e pesquisadores, 

é igualmente fonte de informações relevantes para a localização de literatura 

cinzenta. Assim, é muito importante o contato permanente com o meio académico 

— onde se produz grande parte dessa literatura — para identificar documentos de 

interesse para o pesquisador. (CAMPELLO; CENDÓN; KREMER, 2000) 

 

Em entrevista informal com alguns discentes (grupo que também compõe os atores 

sociais do local de estudo: alunos de Iniciação Científica, mestrandos, doutorandos e 

estagiários) foi informado que há grande assiduidade dos alunos de segunda a sexta e em 

diversos horários e que realizar funções solicitadas pelo docente responsável é mais viável no 

Espaço COPPEAD de Pesquisa do que na casa dos mesmos, pois é ali em que eles se 

encontram com os professores e compartilham informações com outros bolsistas da mesma 

linha de pesquisa, além do fato da estrutura proporcionada contribuir para tal decisão.  

Um entrevistado declarou que o Espaço se assemelha a uma biblioteca voltada 

apenas para pesquisadores, porém com mais conversas paralelas entre os membros.  Uma 

discente informou que possui mais concentração no Espaço do que em outros locais para 

realizar as pesquisas, já que o ambiente possui menos dispersão. Para ela, produzir as 

pesquisas no Instituto, sobretudo no Espaço COPPEAD de Pesquisa é melhor que numa 

biblioteca porque lá contém as bases de dados privadas de sua preferência e por estar próximo 

dos colegas de Iniciação Cientifica e do docente para trocar informações. Alguns 

entrevistados informaram que passam mais tempo no Instituto do que em casa em função das 

atividades acadêmicas e do programa de iniciação cientifica.  

Não é apenas a observação do campo empírico que comprova que há comunicação 

entre pares no Instituto COPPEAD de Pesquisa.  

Nos anos de estudos da produção científica houve apenas quatro artigos que foram 

escritos com autoria individual. (CAPES, c2010). Notou-se que nas áreas de Marketing e 

Negócios Internacionais e Operações, Tecnologia e Logística, por exemplo, é frequente 

encontrar produções com duas ou mais autorias entre docentes e discentes. A maioria dos 

artigos foram produzidos por docentes e mestrandos e doutorandos da instituição. Como é de 

costume encontrar professores e discentes realizando reuniões no Espaço de Pesquisa 
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(processo de comunicação informal), possivelmente, a concepção da ideia para pesquisar 

tenha sido nessas conversas ou que o local contribui para que a mesma fosse desenvolvida e, 

posteriormente, registrada, perpassando pelos demais processos da comunicação na ciência.  

Percebe-se que estrutura do ambiente e a sua proposta (mencionada em CAPES, 

2012) propiciam a Comunicação Científica entre os seus membros. As salas dos docentes são 

próximas ao Espaço e há circulação e utilização deles no local, além da interação com os seus 

alunos, bolsistas e estagiários.  

Os demais atores sociais interagem entre si sempre ajudando uns aos outros para o 

crescimento da pesquisa. 

Diante de toda essa interação, nota-se que além da comunicação científica registrada 

em artigos, livros, trabalhos em anais, entre outros no Instituto, o Espaço COPPEAD de 

Pesquisa possui uma constante comunicação informal não registrada entre os componentes, 

pois os pares se interrelacionam, interferindo no desenvolvimento da pesquisa.  
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6 CONCLUSÃO 

O estudo que teve como foco comtemplar a Comunicação Científica em um instituto 

em que a pesquisa científica é bastante fecunda comprovou o quanto os processos e canais na 

ciência são importantes para a sapiência da sociedade do que está sendo produzido e do 

registro do conhecimento.  

A pesquisa permitiu compreender a propriedade de utilizar a Plataforma Sucupira da 

CAPES como ótima fonte científica para espelhar a comunicação na ciência. Por meio dela 

pôde-se consultar e ter conhecimento da produção científica do Instituto COPPEAD de 

Administração, dos docentes e discentes da Escola, o qualis dos periódicos da área de 

Administração reconhecidos pelo órgão, O relatório da CAPES foi, também, de suma 

importância para obtenção dos qualis dos artigos. 

A pesquisa obteve como resultado a legitimação da Plataforma Sucupira da CAPES 

como ótima fonte científica de comunicação na ciência. Por meio dela pôde-se consultar e ter 

conhecimento da produção científica do Instituto COPPEAD de Administração, dos docentes 

e discentes da Escola, o qualis dos periódicos da área de Administração reconhecidos pelo 

órgão, assim como pode-se adquirir informações sobre outras Escolas, docentes e qualis de 

periódicos de outras áreas com acesso amplo e atualizado. O relatório da CAPES “Relatório 

do processo de classificação de periódicos Área de Administração, Ciências Contábeis e 

Turismo: quadriênio 2013-2016 Maio 2015. 2015”, o documento “Documento de Área 2013” 

assim como todos os documentos explorados deste órgão foram determinantes para a 

fundamentação desta monografia, pois é a CAPES que orienta as pós-graduações e produção 

da pesquisa destas no Brasil.  

O Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

mostrou excelência em todos os quesitos apresentados referentes à comunicação científica. 

Notou-se que o COPPEAD não preocupa-se apenas com quantidade, mas em associar 

quantidade e qualidade em suas produções, além de garantir acesso expandido a elas.  

Observou-se, através do estudo e da experiência da autora, que a comunicação 

formal é bastante prestigiada por haver maior foco neste tipo de produção e pela quantidade 

ser maior que as outros tipos de publicações apresentadas. Possivelmente se deve ao fato de 

artigos periódicos serem comunicações mais rápidas que outras comunicações entre pares, 

como o livro, por exemplo, e por agregar valor científico a institutos de pós-graduação. Os 
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artigos se encontram nos periódicos mais reconhecidos da área de Administração, seja os 

nacionais ou internacionais. Através da quantidade de artigos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais e em línguas portuguesa e estrangeiras, percebeu-se que o Instituto 

buscou romper barreiras de dificuldade de acesso às suas pesquisas, já que ampliou a 

produção mundialmente e também publicou um número considerável na língua universal da 

ciência, o inglês, além da sua língua de origem, entre outras.   

Constatou-se que a Escola dá estímulo para docentes e discentes produzirem 

pesquisa, porém para que isso ocorra, garante infraestrutura. Isso é visível no Espaço 

COPPEAD de Pesquisa. Infere-se que a comunicação entre pares, troca de informações 

científicas, comunicações informais não registradas advindas deste Espaço impulsiona o 

registro do conhecimento ali apreendido, podendo, assim, transformar-se nos artigos 

abordados neste estudo.  

As universidades federais têm como finalidade realizar pesquisas científicas, por ser 

um dos pilares da mesma. Além de produzir, deve-se comunicar. O estudo apontou que, em 

termos de comunicação e produção, o COPPEAD está desempenhando a sua função.  

A literatura da área juntamente com os resultados obtidos neste Trabalho corroboram 

a ideia de que bibliotecários contribuem nos processos de Comunicação Científica. Por este 

motivo visou-se apresentar um Trabalho em que havia ação de um bibliotecário em formação 

em um ambiente um pouco incomum para profissionais da informação: centros de pesquisa. 

Justamente por conta da experiência da autora neste local. Entende, portanto, que a atuação 

diretamente do bibliotecário nos processos de comunicação e registro do conhecimento deve 

ser fazer presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

REFERÊNCIAS  

ARAÚJO, Eliany Alvarenga de. A construção da informação: práticas informacionais no 

contexto de Organizações Não-Governamentais/ONGs brasileiras. Brasília: UnB, 1998. 

221f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Universidade de Brasília. Brasília. 1998. 

ADMINISTRAÇÃO: ENSINO E PESQUISA. Administração: Ensino e Pesquisa. 2015. 

Disponível em: < http://raep.emnuvens.com.br/raep>.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE 

PEQUENAS EMPRESAS. A revista.  c2012. Disponível em: 

<http://www.anegepe.org.br/?page_id=60>.  Acesso em: 12 mar. 2016. 

 

BARBALHO, Célia Regina Simonetti. Gestão baseada nas competências. Amazonas: [s.n.],  

2002. 

BARBOSA, Andreza Gonçalves et al. Evolução das funções dos periódicos científicos e suas 

aplicações no contexto atual. Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, v.3, n.1, 

mar.2013.  

BORGES, Maria Manuel; LOPES, António Tavares Comunicação formal da ciência: a 

sustentabilidade da revista científica., 2009 . In IV Encontro Ibérico EDIBCIC , Coimbra 

(Portugal), 18-20 November 2009. [Conference poster] 2009. 

CAMPELLO, B.S; CENDÓN, B.V.; KREMER, J.M. (Org.). Fontes de informação para 

pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2000. 

 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Plataforma Sucupira. C2010. Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>. Acesso em: 12 mar. 2016. 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Proposta do Programa. Relatório de atividades. 2012 Brasília: DF, 29 p. 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Documento de Área 2013. 2013. Disponível em: < 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuY

WwtMjAxM3xneDozYTY0OWJkNGU1NWI3Y2Zh>. Acesso em: 14 mar. 2016 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Classificação da produção intelectual.  2014a .Disponível em: < 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>. Acesso 

em: 31 out. 2015. 

 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Plataforma Sucupira. 2014b. Disponível em: < 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira>. Acesso em: 09 mar. 2016. 

 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR- 

CAPES. Relatório do processo de classificação de periódicos Área de Administração, 

http://raep.emnuvens.com.br/raep
http://www.anegepe.org.br/?page_id=60
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDozYTY0OWJkNGU1NWI3Y2Zh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDozYTY0OWJkNGU1NWI3Y2Zh
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
http://www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira


43 

 

Ciências Contábeis e Turismo: quadriênio 2013-2016 Maio 2015. 2015. Disponível em: < 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/adm

inistracao_ciencias_contabeis_e_turismo.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016 
 

CHRISTÓVÃO, Heloísa Tardin; BRAGA, Gilda Maria. Ciência da informação e sociologia 

do conhecimento científico: a intertematicidade plural. Transinformação, v. 9, n. 3, p. 33-45, 

1997. Disponível em: 

<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000000273&dd1=aa7af>. Acesso em: 01 

nov. 2015.  

CHRISTÓVÃO, Heloísa Tardin. Da comunicação informal a comunicação formal: 

identificação da frente de pesquisa através de filtros de qualidade. Ciência da Informação, 

Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p. 3-26, 1979.  

COPPEAD UFRJ. Fatos & Números. 2015. Disponível em: 

<http://www.coppead.ufrj.br/upload/documentos/fatos_numeros_2015.pdf>. Acesso em: 01 

nov. 2015. 

GÓMEZ, Maria Nélida González de.; MACHADO Rejane. A ciência invisível: o papel dos 

relatórios e as questões de acesso à informação científica. DataGramaZero,  v.8,  n.5, out. 

2007.  

 

 

FINANCIAL TIMES. Business Education. c2014. Disponível em: 

<http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/coppead>. Acesso em: 01 nov. 2015.  
 

FITAS, Augusto José dos Santos. Algumas reflexões sobre Português, língua de Ciência. 

c2012. Disponível em: 

<http://www.otc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=179:reflexoes-

lingua&catid=43&Itemid=166>. Acesso em: 10 mar. 2016.  

MUELLER, S.P.M. A ciência, o sistema de comunicação científica e a literatua científica. In: 

CAMPELLO, B.S; CENDÓN, B.V.; KREMER, J.M, organizadores. Fontes de informação 

para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: UFMG, 2000. 
                   
MORENO, F. P.; ARELLANO, M. A. M. Publicação científica em arquivos de acesso aberto. 

Arquivística.net, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.76-86 jan./jun. 2005. Disponível em: 

<w.periodicos.ufrgs.br/admin/sobrelinks/arquivos/Publicacao_acesso_aberto.pdf>. Acesso 

em: 10 mar. 2013. 

MAIA, M.A.Q. et al. O Bibliotecário como Mediador no Processo de Transferência da 

Informação para Pessoas com Deficiência Visual. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 19.,  2011, 

Maceió. Anais...  Maceió: CBBD, 2011. Disponível em: 

<http://www.portal.ufpr.br/Acessibilidade/O%20Bibliotecario_como_Mediador_no_Processo

_de_Transferencia.pdf>. Acesso em: 31 out. 2015.  

REVISTA ELETRÔNICA DO ALTO VALE DO ITAJAÍ. Portal de Periódicos UDESC. 

c2014. Disponível em: <http://revistas.udesc.br/index.php/reavi>. Acesso em: 12 mar. 2016.  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/administracao_ciencias_contabeis_e_turismo.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/administracao_ciencias_contabeis_e_turismo.pdf
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000000273&dd1=aa7af
http://www.coppead.ufrj.br/upload/documentos/fatos_numeros_2015.pdf
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/coppead
http://www.otc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=179:reflexoes-lingua&catid=43&Itemid=166
http://www.otc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=179:reflexoes-lingua&catid=43&Itemid=166
http://www.portal.ufpr.br/Acessibilidade/O%20Bibliotecario_como_Mediador_no_Processo_de_Transferencia.pdf
http://www.portal.ufpr.br/Acessibilidade/O%20Bibliotecario_como_Mediador_no_Processo_de_Transferencia.pdf
http://revistas.udesc.br/index.php/reavi


44 

 

REVISTA DE GESTÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE. Revista De Gestão Em Sistemas 

De Saúde. 2015. Disponível em: <http://www.revistargss.org.br/ojs/index.php/rgss>. 

Acesso em: 10 mar. 2016. 

REVISTA DO PROGRAMA DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. 

Revista ADM.MADE 2015. Disponível em: 

<http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade>. Acesso em: 11 mar. 2016.  

 

SANTANA, Celeste M. de. A comunicação científica na comunidade científica do Centro 

de Pesquisa Gonçalo Moniz/FioCruz: os colégios invisíveis e os GATEKEEPERS da 

ciência. Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas. 9. Salvador set. 

2005.Disponível em: <www.icml9.org/program/track5/public/.../Celeste%20O-104909.doc>. 

Acesso em: 13 mar 2015. 

SILVA, Alan Curcino Pedreira da et al. Déficit informacional: obstáculos no uso de canais 

(in)formacionais por docentes do Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGE/UFPB.  

Inf. & Soc.: Est., João Pessoa, v.17, n.3, p.107-117, set./dez. 2007. 

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK. Journal Search. c2016. Disponível em: 

<http://www.scimagojr.com/journalsearch.php>. Acesso em: 13 mar. 2016. 

TARGINO, Maria das Graças. Comunicação cientifica: uma revisão de seus elementos 

básicos. Informação & Sociedade, v. 10, n. 2, 2000. Disponível em: 

<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000001182&dd1=098ce>. Acesso em: 20 

set. 2014.  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Como obter o índice h e o levantamento de 

citações: SCOPUS, 2011, Disponível em: <http://bibliotecafea.com/2011/10/24/como-obter-

o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-scopus/>. Acesso em: 15 mar. 2015. 

 

VELHO, Léa. A ciência e seu público. Transinformação, Campinas, v. 9, n. 3, p. 15-32, 

set./dez.1997. 

 

 

 

 (BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, c2016) 

http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=191 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/classificacao_de_revistas_cientificas.pdf 

 

 

http://www.revistargss.org.br/ojs/index.php/rgss
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade
http://www.icml9.org/program/track5/public/.../Celeste%20O-104909.doc
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000001182&dd1=098ce
http://bibliotecafea.com/2011/10/24/como-obter-o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-scopus/
http://bibliotecafea.com/2011/10/24/como-obter-o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-scopus/
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=191
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/classificacao_de_revistas_cientificas.pdf

