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RESUMO  

 

Título: Perfil da pesquisa científica e tecnológica dos pesquisadores do Instituto 
Federal do Sudeste de Minas Gerais. 
 

Objetivo do trabalho: Este estudo buscou identificar, caracterizar e mapear o 
perfil da  produção científica e tecnológica dos pesquisadores do IF Sudeste MG 

por meios de métodos bibliométricos e técnicas de mineração de dados, tendo 
como objeto de estudo os artigos publicados na Web of Science e patentes 
depositadas no INPI no período de 2009 a 2019, observando se o conhecimento 

científico culmina em produtos ou inovações tecnológicas.. 
 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Este estudo trata-se de 
uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. O método 
utilizado foi a análise bibliométrica através da mineração de dados de 266 

publicações indexadas na base de dados Web of Science (WoS) e 08 patentes 
depositadas no INPI de 2009 a 2019 com auxílio do software de mineração de 

dados VantagePoint. Os procedimentos para a solução do problema foram 
divididos em duas partes: (i) procedimentos para diagnóstico do problema: 
consistiu em coleta de dados da produção bibliográfica na base de dados Web 

of Science e das patentes no INPI; (ii) procedimentos para proposta de solução: 
consistiu no uso do método Research profiling, baseado na Bibliometria,  com 

uso de software VantagePoint para mineração de dados para tratamento e 
análise das informações e no uso do Derwent Innovations Index para análise das 
patentes. Por fim, é sugerido o Observatório de Ciência e Tecnologia como 

artefato tecnológico para apresentação dos indicadores obtidos com a pesquisa, 
dentre outras funções.  

 
Resultados: Os resultados da pesquisa revelaram o crescimento anual  
significativo das publicações da instituição, destacando-se o período 2016-2017. 

De forma discreta, as 08(oito) patentes depositadas no período demonstram que 
o conhecimento científico culmina em produtos e processos tecnológicos, sendo 

50% invenção e 50% modelo de utilidade, observando-se que uma delas 
culminou em proposta de comercialização. Nas patentes, a participação como 
cotitulares é reservada a Fundações e Universidades, ainda sem a participação 

de empresas. As publicações contam em sua maioria com artigos (84,96%) em 
idioma inglês (70%). Observou-se que o campus mais produtivo é Rio Pomba, 

com uma forte rede de relacionamento entre os pesquisadores. Tanto nas 
publicações científicas quanto nas patentes, a área de conhecimento com maior 
produtividade foi Ciências Agrárias, sendo que, Engenharias tem papel 

aglutinador. A autoria múltipla mostra-se predominante e existe esforço discreto 
de internacionalização da pesquisa, sendo Espanha e Estados Unidos os países 

que se destacaram.  
 
Implicações práticas: Os resultados obtidos na pesquisa sugerem que 

observatório de ciência e tecnologia permitiu o mapeamento do perfil de 
pesquisa científica tecnológica em diversos níveis, o que auxiliará os  gestores 

na atividades que visam a gestão da ciência e tecnologia da instituição. A adoção 
das soluções propostas, em particular a implantação do Observatório, terá 



 

 
 

impactos positivos e propiciará mudanças no ambiente do IF Sudeste MG. 

Consequentemente, os gestores de ciência e tecnologia terão maiores subsídios 
para direcionamento dos recursos financeiros que envolvem as atividades de 

CT&I, além de permitir maior visibilidade aos avanços científicos e tecnológicos  
alcançados com as atividades de ensino, extensão e pesquisa. 
 

Originalidade e contribuições: O método foi desenvolvido com base em 
pesquisas bibliográficas e utilização de ferramenta de mineração de dados. O 
produto tecnológico é uma plataforma informacional virtual, que objetiva ampliar 

o olhar sobre a pesquisa e permitir o mapeamento e avaliação de resultados, o 
que contribuirá para a execução das atividades de gestores na tomada de 

decisões que envolvem a gestão de ciência e tecnologia da instituição. Sua 
originalidade consiste no fato de existirem poucos relatos na literatura de 
observatórios na área de CT&I. Sua aplicação é adaptável, podendo incorrer em 

mapeamento de perfil de um  tema ou área específicos, departamentos, cursos 
de graduação, programas de pós-graduação diversos, bem como outras 

situações que objetivam extrair o conhecimento através dos dados. Estas 
contribuições têm aderência com a linha de atuação científico/tecnológica - LACT 
3: Competitividade, inovação e Empreendedorismo, por se tratar de estratégia 

que visa auxiliar os gestores na prospecção, avaliação e monitoramento de 
tecnologia.  

 
Produção Técnica/Tecnológica: O produto tecnológico é uma plataforma 
informacional virtual em forma de site para auxiliar os gestores na tomada de 

decisões que envolvem a gestão da ciência e tecnologia do IF Sudeste MG. 
Desta forma, enquadra-se como um produto técnico/tecnológico, não 

patenteável, pertencente ao Eixo 1- Produtos e Processos. O produto 
desenvolvido apresenta aplicabilidade de abrangência potencial, com proposta 
de ser amplamente divulgado e aplicado no IF Sudeste MG e em outras 

instituições que tenham interesse em utilizá-lo. Trata-se de uma produção de 
fácil aplicabilidade, médio teor de inovação e baixa complexidade, que envolve 

o uso de ferramentas de mineração de dados. 
 
Palavras-Chaves: Ciência, Tecnologia e Inovação; CT&I; Produção acadêmica; 

Bibliometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify, characterize and map the profile of scientific and 
technological production of researchers from the Federal Institute of 
Southeastern Minas Gerais, observing whether scientific knowledge culminates 

in products or technological innovations. It is a descriptive research, with 
quantitative and qualitative approach. The procedures for the diagnosis of the 

problem consisted of data collection from 266 publications by researchers of from 
IF Southeast MG indexed in the Web of Science database and from 08 (eight) 
patents registered at the INPI from janeiro de 2009 to maio de 2019. The research 

method used was Research Profile, and VantagePoint software u tilized for 
mining, processing, and data analysis. The Derwent Innovations Index was 

applied for patent analysis. The survey results revealed a significant annual 
growth of the institution's publications, with emphasis on the period 2016-2017. 
Even discreetly, the eight (08) patents registered in the period show that scientific 

knowledge culminates in technological products and processes, being 50% 
invention and 50% utility model, noting that one of them culminated in a 

commercialization proposal. In the patents, co-ownership is reserved foundations 
and universities, and there is no participation of companies. Most publications are 
articles (84.96%) in English (70%). It was observed that the most productive 

campus is Rio Pomba, with a strong relationship network between researchers. 
In both scientific publications and patents, the area of knowledge with the highest 

productivity was Agrarian Sciences, and Engineering it is an agglutinating area 
multiple authorship is predominant and there is a small effort to internationalize 
research, with greater participation of Spain and the United States. The results 

obtained in the research suggest that the mapping of the profile of scientific and 
technological research at various levels will help managers in activities directed 

to the management of science and technology of the institution. Adopting the 
proposed solutions will have positive effects and help to reduce weaknesses 
related to science and technology management. As a consequence, it will offer 

more subsidies for a better use of financial resources directed to ST&I activities, 
as well as allowing greater visibility to the scientific and technological advances 

achieved by teaching, extension and research activities. 
 
Keywords: Science, Technology and Innovation; CT&I; Academic production; 

Bibliometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento tem sido reconhecido como um dos mais importantes 

recursos de uma organização. A produção científica é o resultado do processo 

de criação do conhecimento através da pesquisa e também o espelho do 

desempenho da instituição e dos pesquisadores nas suas atividades 

acadêmicas de ensino e de investigação (CARDOSO e MACHADO, 2008; 

CAVALCANTI e MEDEIROS NETA, 2015). O processo de gestão do 

conhecimento abrange toda a forma de gerar, armazenar, distribuir e utilizar o 

conhecimento, tornando necessária a utilização de tecnologias de informação 

para facilitar o processo, devido ao grande aumento no volume de dados 

(CARDOSO e MACHADO, 2008). 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2005), ainda que de forma isolada, algumas iniciativas referentes à 

implementação de práticas de Gestão do Conhecimento já estão sendo 

adotadas em Organizações Públicas, tais como: fóruns de discussão, 

comunidades de práticas, sistema de gestão por conteúdo, educação 

corporativa, sistema de gestão por competência, entre outras. 

Transferir conhecimento, seja entre pessoas ou entre organizações, 

não é uma tarefa simples. Segundo Bender e Fish (2000) a transferência do 

conhecimento não acontece apenas de indivíduo para indivíduo, mas também 

do indivíduo para uma equipe ou um grupo, da equipe ou grupo para o indivíduo, 

ou da equipe ou grupo para outra equipe ou grupo. É necessário construir e 

estruturar adequadamente o processo de transferência de conhecimento, 

considerando as pessoas envolvidas, a aplicação do conhecimento, entre outros 

aspectos. Isto depende da seleção das alternativas mais adequadas para o 

contexto organizacional e das ferramentas e meios para proporcionar que o 

conhecimento existente e gerado na organização seja transferido. 

A utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação pode 

auxiliar no processo de transferência do conhecimento nas organizações. No 

caso das organizações públicas, podem ser utilizadas estrategicamente para 
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minimizar os efeitos e obstáculos causados pela estrutura altamente formal, 

hierárquica e burocrática.  

Uma proposição de solução é a criação de um espaço onde se 

promova contato entre profissionais e organizações para prestar melhor serviço 

para o público interno e outras organizações : um observatório de ciência e 

tecnologia, como meio eficaz de capturar, armazenar, transformar e disseminar 

informação (SYED-IKHSAN e ROWLAND, 2004). 

A importância de um observatório, independentemente de sua 

natureza, está no propósito elementar de investigar e informar, assim como, de 

forma comum, monitorar situações problemáticas e analisar temas de interesse 

público, empregar sistemas de informação e desenvolver espaços pedagógicos 

para a promoção de reflexões e difusão de conhecimento (SOARES, 2018).  

Existem muitos observatórios em todo o mundo em diferentes áreas, 

tais como física, astrofísica, geografia, oceanografia, biologia e ecologia e ainda 

sobre diversas temáticas como trabalho, turismo, saúde, despesa pública, 

mobilidade urbana, meio ambiente, política, inovação, diversidade e inclusive 

ciência e tecnologia, dentre outras, os quais monitoram e fornecem informações 

importantes sobre os referidos temas, permitindo a mudança de curso em 

diversos processos, como decisões políticas e estratégicas em diferentes 

âmbitos (ALVES et al, 2011). 

Diversos autores apontam que o tema observatório se trata de um 

fenômeno pouco estudado, com relativa escassez de publicações e que carece 

de adequada análise teórica (ALBORNOZ e HERCHMANN, 2006; ÁLVAREZ-

LOBATO et al., 2007; BEUTTENMULLER, 2007; RODRÍGUEZ ROSELL e 

CORREYERO RUÍZ, 2008; TRZECIAK, 2009; SILVA et al., 2013a, 2013b). 

Foram encontrados poucos estudos que orientem o desenvolvimento 

e implementação de observatórios, especificamente os voltados para ciência e 

tecnologia. Alguns estudos apresentam apenas, de forma sucinta, aspectos 

relacionados ao desenvolvimento de observatórios em geral, como é o caso de 

La Vega (2002), Bittencourt (2006), Yu et al. (2006), CGEE (2006) e Estivill 

(2007). Esses fatos demonstram uma lacuna a ser preenchida e nos inspiraram 

na elaboração de uma proposta de modelo de observatório que possa auxiliar 

na gestão da ciência e tecnologia do IF Sudeste MG.  
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Yu et al. (2006), autores seminais sobre o tema, conceituam 

observatório como uma rede de monitoramento que integra instituições, não 

necessariamente localizadas geograficamente próximas, cujas diversas 

especializações formam a rede de geração, estocagem, transferência e difusão 

de informações, conhecimentos, competências e tecnologias. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO, 2005), os observatórios nascem numa sociedade em que 

a informação e o conhecimento são os motores principais do desenvolvimento 

político, social, cultural e econômico de um país e adquire um papel essencial na 

tomada de decisões na concepção e avaliação de políticas. Os estados e regiões 

que se apresentam como um desafio para avançar em direção a uma sociedade 

do conhecimento, desenvolvem novas estratégias que lhes permitam gerenciar 

e fazer uso efetivo da informação, a fim de promover sua conversão e 

transmissão na forma de conhecimento. 

Observatórios, portanto, são instrumentos de apoio à decisão, 

dotados de recursos de integração de diversas fontes de informação. Na gestão 

pública, têm sido utilizados tanto pela sociedade como por gestores 

governamentais para análise e tomada de decisão sobre políticas públicas 

(AMIN FILHO, 2010, p. 108).  

A importância de um observatório, independentemente de sua 

natureza, está no propósito elementar de investigar e informar, assim como, de 

forma comum, monitorar situações problemáticas e analisar temas de interesse 

público, empregar sistemas de informação e desenvolver espaços pedagógicos 

para a promoção de reflexões e difusão de conhecimento (SOARES, 2018).  

Isso pode ser confirmado através de uma das principais atividades 

que o permeia: a compilação de informações estratégicas de qualidade, até 

classificadas como de inteligência, que ao serem coletadas, tratadas,  

sintetizadas e compiladas, serão úteis para auxiliar na identificação de ameaças, 

oportunidades e tendências de um determinado setor, segmento ou área de 

interesse. Sustentadas por articulação de trabalhos em rede, essas informações 

transformam o observatório numa  ferramenta útil e poderosa na gestão pública,  

para o monitoramento e ampla disseminação de in formações e dados relevantes, 

capaz de aumentar o conhecimento sobre mudanças sociais e oferecer 

subsídios à  tomada  de  decisão dos gestores e na elaboração de políticas e 
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planos ( PHÉLAN, C., 2007; TRZECIAK, 2009; BOTERO e QUIROZ, 2011; 

BATISTA et al. 2017). 

Esse papel aglutinador tem caráter fundamental para o surgimento 

dos observatórios e para a sua preservação em estruturas públicas e privadas 

(ALVES et al., 2017;  SCHOMMER e MORAES,  2010; SOARES, 2018; UNEP, 

1999). 

Os observatórios temáticos estão amplamente divulgados na Europa 

e nos Estados Unidos. Entretanto, nas Américas e particularmente no Brasil, a 

discussão e a sistematização de reflexões sobre a experiência de observatórios 

são recentes na literatura acadêmica (SCHOMMER, et al. 2011; SANTOS 

NETO, 2012; SILVA et al., 2013a).  

Nos anos 90, registraram-se no Brasil iniciativas de observatórios a 

partir de universidades e organizações não governamentais (ONGs), como 

espaços de produção de estudos e análises de políticas públicas (RODRÍGUEZ 

ROSELL e CORREYERO RUÍZ, 2008). Eles surgem da necessidade de 

sistematizar diferentes fontes de informação existentes e proporcionar uma fonte 

de informação global sobre determinada área, tema ou setor de atuação 

(ORTEGA e DEL VALLE, 2010).  

Salienta-se que não foram foco da presente pesquisa os 

observatórios relacionados às áreas anteriormente citadas (trabalho, turismo, 

saúde, despesa pública, mobilidade urbana, meio ambiente, política, 

diversidade), os quais já operam há algum tempo, e sim os relacionados 

especificamente à área de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I). 

Através da pesquisa bibliográfica, pode-se observar a concentração 

de fundações de observatórios na década de 1990 e sua disseminação em 

países com características bem distintas, como é o caso da Alemanha, França, 

Canadá, Holanda e Colômbia. Esse modelo de organização se multiplicou com 

o intuito de avançar nos esforços para a produção de ciência, tecnologia e 

inovação, vistos como responsáveis pelo desenvolvimento da competitividade 

das economias nacionais (ALVES et al, 2011). 

Esse tipo de observatório trabalha fortemente na produção de 

indicadores que permitem o estudo e a elaboração de ações e políticas para 

fortalecer seu desenvolvimento (GUSMÃO, 2005), com a missão de gerenciar 

informações para transformá-las em conhecimento útil. Os dados e análises 
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provenientes dessas unidades servem para argumentar mais solidamente as 

tomadas de decisões dos gestores (DE LA VEGA, 2007). 

No caso específico do observatório de ciência e tecnologia, o Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2006), uma organização social que 

realiza pesquisas sobre a área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, 

considera que um observatório com essa temática tem como missão subsidiar 

os processos de tomada de decisão e formulação de políticas públicas nos 

setores público e privado, por meio de abordagens baseadas em evidências e 

em percepções do futuro, as quais devem ser provenientes dos conhecimentos 

explícitos disponíveis e do conhecimento tácito de especialistas e das 

articulações entre outros observatórios, organizações e indivíduos.  

O GCEE assinala ainda, que um observatório de ciência e tecnologia 

deve também construir visões de curto, médio e longo prazos sobre temas onde 

a ciência, a tecnologia e a inovação são aspectos centrais. Os processos de 

observação, monitoramento, antecipação e acompanhamento do 

desenvolvimento científico e tecnológico em áreas do conhecimento dos setores 

da economia e da sociedade devem ser contínuos e atender necessidades 

específicas. 

A proposição do estudo parte do princípio de que as instituições de 

ensino superior são espaços complexos de produção do conhecimento em 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I), sendo necessário se renovar no que diz 

respeito a novos procedimentos para tratamento e análise de suas informações, 

o que resultem novos modelos de tomada de decisão e novas formas 

apropriadas e específicas para formular, julgar e implementar resultados, o que 

um observatório se propõe a fazer (SANTOS, 2017).  

A avaliação da produção científica permite um entendimento sobre a 

análise de temáticas, o mapeamento de comportamentos e tendências da 

comunidade de pesquisa, a identificação de oportunidades para o 

desenvolvimento de áreas, assim como a investigação de campos do 

conhecimento já consolidados ou estagnados (SILVA et al, 2012). 

A avaliação e o monitoramento da produção científica são atividades 

contributivas ao mapeamento da composição e da produtividade de 

pesquisadores, grupos e instituições. Igualmente, podem contribuir para a 

tomada de decisão e gestão de políticas públicas. Além disso, a 
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profissionalização do processo de gestão, a ampliação de abertura de cursos 

somada à necessidade de criação de cursos de alta especialização, a 

internacionalização da pesquisa, a velocidade como as tecnologias evoluem e a 

restrições orçamentárias têm sido fatores cruciais para forçarem as instituições 

de ensino superior a redefinirem suas estratégias e o seu funcionamento no que 

diz respeito à produção de conhecimento (SILVA et al, 2012). 

O ambiente organizacional dos IFs encontra-se no nível inicial de 

maturidade, ou seja, a adoção de práticas voltadas à implementação da gestão 

do conhecimento nestas Instituições de Ensino atua de forma ainda embrionária 

(BALBINO, 2016). 

O presente estudo objetiva mapear o perfil da  produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores do IF Sudeste MG. As análises serão balizadoras 

para a criação de indicadores que farão parte do Observatório de Ciência e 

Tecnologia, de modo que, as informações possam ser u tilizadas como 

instrumento auxiliar na gestão da ciência e tecnologia, a ser implantado no 

âmbito do Instituto Federal do Sudeste MG, que permita o monitoramento e 

identificação de tendências tecnológicas, possibilite a ampla difusão dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos da instituição e demonstre o seu 

potencial e importante papel na geração, tratamento e disseminação de 

informações estratégicas e no auxílio à tomada de decisão. 

Com isto, surge  a seguinte pergunta: qual é perfil da produção 

científica e tecnológica do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais? 

 

1.1 Contexto da Realidade Investigada 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais foi criado em 29 de dezembro de 2008, como parte de uma rede, 

da qual fazem parte outras 40 instituições federais de ensino. Naquela data, foi 

promulgada a Lei nº 11.892/2008, que cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, com o objetivo de dar novo impulso ao ensino profissionalizante no 

país.  

Os Institutos Federais (IFs), são Instituições de ensino superior e de 

Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT), entidades da administração pública 
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federal vinculados ao Ministério da Educação (MEC), têm como missão 

institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada, 

de caráter científico ou tecnológico, cuja finalidade é desenvolver soluções que 

respondam às necessidades da sociedade de maneira inovadora e tecnológica, 

além de incentivar o cooperativismo, o empreendedorismo e o desenvolvimento, 

a produção científica e a transferência de tecnologias voltadas à preservação do 

meio ambiente (BRASIL, 2008). 

Assim como os demais Institutos Federais, o IF Sudeste MG tem 

formação multicampi e atua principalmente em duas mesorregiões do Estado de 

MG: Zona da Mata e Campo das Vertentes, ambas de histórica importância para 

o Estado. Originou-se da união de três antigas e já consolidadas instituições 

federais, denominadas “Escola Agrotécn ica Federal de Barbacena”, “Colégio 

Técnico Universitário” (vinculado à UFJF) e “Centro Federal Tecnológico Rio 

Pomba”.  

Em 2010 foram implantados os campi Muriaé, São João Del Rei e 

Santos Dumont, seguidos do campus Manhuaçu  e campus avançado Bom 

Sucesso em 2012 ampliando, desde o princípio, suas atividades e área de 

abrangência. Em 2016 a instituição ampliou-se ainda mais com a criação dos 

campi avançados Cataguases  e Ubá e passou a oferecer maior variedade de 

cursos em diferentes áreas do conhecimento (PDI, 2018).  

O IF Sudeste MG possui atualmente 10 unidades acadêmicas, sendo 

7 campi (Barbacena, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos 

Dumont e São João del-Rei) e 3 campi Avançados (Bom Sucesso, Cataguases 

e Ubá), conforme ilustrado na figura 1.  

Além de unidades acadêmicas, o IF Sudeste MG também possui uma 

Reitoria, localizada em Juiz de Fora, um município no sudeste do Brasil, no 

interior do estado de Minas Gerais, a sudeste da capital do estado, distando 

desta cerca de 283 km. É uma unidade estratégica e gestora das políticas 

institucionais, em suas diversas áreas, principalmente em relação ao ensino, à 

pesquisa e à extensão (INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS 

GERAIS. Relatório de Gestão, 2018 p. 17).  
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Figura 1 - Distribuição geográfica das unidades do IF Sudeste MG 

 

Fonte: Relatório de Gestão, IF Sudeste MG, 2018, p. 10. 

 

Nos termos da Lei nº 11.892/2008, o IF Sudeste MG é uma autarquia 

federal, que oferece educação pública superior, básica e profissional, 

pluricurricular e especializada na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, por meio da articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, visando à formação integral e 

contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade regional (PDI, 2014, 

p.23). 

 No que tange à atuação acadêmica, o IF Sudeste MG ofertou em 2018, 

por meio de seus campi, 20 cursos técnicos integrados, 38 cursos técnicos 

concomitantes e/ou subsequentes, 10 cursos técnicos na modalidade ensino a 

distância, 3 cursos na modalidade PROEJA, 32 cursos de graduação, 8 cursos 

de pós-graduação lato sensu, dos quais 2 na modalidade ensino a distância, 3 

cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado Profissional), além de cursos 



28 

 

de formação inicial e continuada. No total, foram ofertados 211 cursos/turmas, 

de acordo com os dados apresentados na Plataforma Nilo Peçanha.   

Em 2018, foram matriculados 14.247 estudantes em cursos 

presenciais. Já no ensino a distância em cursos concomitantes/subsequentes 

oferecidos por meio do Programa Bolsa-Formação PRONATEC e curso 

institucional, somaram 2.273 matrículas. No programa de pactuação 

MEDIOTEC, foram efetivadas 311 matrículas. No total, foram aproximadamente 

16.520 estudantes matriculados em 2018 (INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE 

DE MINAS GERAIS. Relatório de Gestão, 2018 p. 50). 

A fim de cumprir sua missão institucional, o IF Sudeste MG contava 

em 2018 com uma força de trabalho composta de 596 docentes e 635 técnicos 

administrativos. No total, são 1231 servidores efetivos atuando na instituição, 

conforme figura 2 (INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS. 

Relatório de Gestão, 2018 p. 64). 

 

Figura 2 - Evolução da força de trabalho do IF Sudeste MG 

 

 

Fonte: Gestão de Pessoas, Relatório de Gestão, IF Sudeste MG, 2018, p. 65. 

 

O modelo de observatório sugerido neste trabalho será executado no 

âmbito do Instituto Federal do Sudeste MG.  
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1.2   Objetivos 

 

1.2.1   Objetivo Geral 

 

• Mapear o perfil da  produção científica e tecnológica dos 

pesquisadores do IF Sudeste MG. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

 

• Identificar a evolução de publicações e patentes do IF Sudeste MG 

na Web of Science entre 2009 e 2019; 

• Verificar a tipologia de documentos, idiomas, periódicos utilizados, 

características de produtividade dos autores e se é individual ou 

coletiva, áreas de conhecimento representadas e temáticas mais 

fortes de cada campi; 

• Delinear níveis de colaboração, identificar países e instituições 

colaboradoras e de fomento e se há colaboração e 

internacionalização da pesquisa. 

• Verificar se a produção tecnológica resulta em registro de patentes; 

• Apresentar proposta da estrutura do site do Observatório de Ciência 

e Tecnologia do IF Sudeste MG.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



30 

 

 1.3  Justificativa 

 
A atividade de pesquisa como prática social do conhecimento é o 

elemento básico para compreensão do mundo em que vivemos e envolve desde 

a criação, desenvolvimento, coleta e tratamento de dados, e por fim, a 

comunicação dos resultados através da publicação em periódicos científicos ou 

eventos - como são conhecidos os canais formais da comunicação científica. 

A proposição da pesquisa é analisar e fornecer informações sobre a 

produção científica IF Sudeste MG, que possibilite monitorar os processos de 

produção, difusão e uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos e auxiliar 

a gestão das atividades de ciência e tecnologia da Instituição e demonstre o seu 

potencial e importante papel na geração, tratamento e disseminação de 

informações estratégicas e no auxílio à tomada de decisão. Além disso, dar 

maior visibilidade e publicidade sobre o que é produzido, devolvendo à 

sociedade o que foi investido por ela na Instituição.  

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2018) são 

sinalizados  pontos fortes da instituição que colaboram para o aumento 

qualitativo e quantitativo da produção científica e tecnológica: (i) a expertise 

multivariada, que gera oportunidades e fomento de bolsas de extensão e 

pesquisa por meio de editais com recursos próprios; (ii) acesso aos sistemas de 

prospecção de agentes financiadores nacionais e internacionais Financiar e 

INOVARE; (iii) bom programa de intercâmbios internacionais; (iv) a existência de 

Fundações de apoio credenciadas;  (v) a consolidação do Núcleo de Inovação e 

Transferência de Tecnologia - NITTEC; (vi) acesso livre ao Portal de periódicos 

da CAPES; (vii) editais de apoio à publicação de artigos científicos; (viii) 

obrigatoriedade do registro de projetos de pesquisa.  

Pontos fracos que prejudicam o atingimento de objetivos e metas da 

instituição também são pontuados: (i) política deficiente de capacitação e 

qualificação de servidores; (ii) comunicação interna e externa deficientes; (iii) 

falta de integração entre os campi; (iv) convênios internacionais em número 

insuficientes; (v) desconhecimento dos servidores a respeito da natureza e 

vocação dos Institutos Federais; (vi) ineficiência na prospecção de recursos 

extraorçamentários. 
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Conforme relatado no PDI (2018), no processo que envolve a 

pesquisa e a inovação, alguns resultados ainda são considerados insatisfatórios 

e alguns objetivos são almejados: (i) realizar pesquisas aplicadas, estimulando 

o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade; (ii) expandir e fortalecer os programas de Pós-

Graduação; (iii) capacitar os servidores em cursos de Pós-Graduação; (iv) 

consolidar as ações de Inovação e Propriedade In telectual no IF Sudeste MG. 

Para alcançar tais objetivos, são sinalizadas pela instituição as 

seguintes metas: (i) Incrementar bolsas de pesquisa para discentes: aumentar o 

número de bolsas em nível de Ensino Médio e Graduação e número de bolsas 

com perfil de Inovação; (ii) criar e ampliar bolsas de pesquisa para servidores 

pesquisadores; (iii) criar e ampliar a publicação da produção científica do IF 

Sudeste MG, incentivando o aumento do número de artigos científicos, do 

número de Periódicos criados e livros publicados por servidores e discentes do 

Instituto; (iv) Incrementar infraestrutura para o desenvolvimento da pesquisa nos 

campi, ampliando o número de salas para grupos de pesquisa e novos 

laboratórios em funcionamento; (v) ampliar a submissão de projetos em Editais 

de órgãos de fomento à Pesquisa (FAPEMIG, FINEP, CNPq, CAPES, etc.); (vi) 

criar e/ou expandir Programas de Pesquisa em Cooperação, através da 

ampliação do número de novos convênios firmados intercampi, novos convênios 

firmados em âmbito nacional e internacional; (vii) realizar maior número de 

eventos de Pesquisa e Pós-Graduação nos campi; (viii) captar recursos 

financeiros para Pesquisa e Pós-Graduação em Instituições externas; (ix) criar 

novos cursos de Pós-Graduação: aumentar o número de cursos de 

Aperfeiçoamento, Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização, Mestrados 

Profissionais) e Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado); (x) aumentar o 

número de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu com no mínimo conceito 4 

da CAPES; (xi) aumentar o número de convênios firmados e valores captados 

em reais; (xii) elevar o nível de titulação dos servidores do IF Sudeste MG; (xiii) 

aumentar o percentual de Técnicos Administrativos com Especialização, 

Mestrado e Doutorado e o de docentes com Mestrado, Doutorado e Pós-

doutorado; (xiv) aumentar o percentual do valor financeiro investido para 

qualificação de servidores; (xiv) implantar pré-incubadora ou Hotéis de Projetos; 

(xv) aumentar o número de contratos firmados de transferência de Tecnologia; 
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(xvi) solicitar registro de Propriedade Intelectual: ampliar número de marcas e 

desenhos industriais registrados, programas de computador (software) 

registrados; direitos autorais registrados e topografias de circuito integrado 

registradas; (xvii) realizar cursos/palestras/eventos em Inovação e Propriedade 

Intelectual; (xviii) aumentar a número de submissão de projetos pelos 

pesquisadores ao Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI); (xix) institucionalizar o 

concurso de Produtos e Processos Inovadores do IF Sudeste  MG para projetos 

com destaque na área de Inovação Tecnológica.  

Diante do exposto, os pontos fortes, fracos, objetivos e metas do IF 

Sudeste MG são importantes sinalizadores da necessidade de que indicadores 

quantitativos importantes façam parte dos relatórios de gestão da Instituição, 

como forma de salientar aspectos importantes sobre sua comunidade e sobre si 

mesma, o que a pesquisa pretende fornecer.  

Em nível nacional, os indicadores têm a importância de atuar como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social e possibilitam mensurar 

impactos gerados no ambiente pelas atividades de CT&I desenvolvidas. Em nível 

local, são instrumentos auxiliares à política de gestão da ciência e tecnologia das 

instituições. 

O Observatório reunirá e disponibilizará dados e indicadores relativos 

às pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas na instituição, informações 

sobre a equipe de pesquisadores, pesquisas e produções técnicas e científicas 

dos grupos de pesquisa, eventos, cursos e demais iniciativas acadêmicas de 

interesse da comunidade acadêmica, empresas, indústrias, outras instituições 

de ensino e da sociedade.  

Observa-se, portanto, que a proposta vai ao encontro da política 

institucional de inovação tecnológica da instituição, que visa promover a 

adequada proteção das invenções geradas no âmbito da instituição e sua 

transferência ao setor produtivo, visando a integração com a comunidade e 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Produção Científica 

 
A produção científica pode ser conceituada como o resultado do 

processo de criação do conhecimento através da pesquisa, explicitado e 

registrado em um suporte. É através desta produção que o conhecimento de 

dentro da universidade chega à sociedade e organizações, visando seus 

desenvolvimentos. 

A produção científica é o conjunto das atividades de maior importância 

nas instituições de ensino superior que têm a pesquisa como uma de suas 

atividades fim, porque é através dela que o conhecimento produzido no interior 

da universidade é difundido e democratizado. Essas atividades têm como 

finalidade a informação ou ainda geram alternativas para à 

comunidade/sociedade que visam à solução de seus problemas e trazem 

desenvolvimento. É na atividade da produção científica que a universidade 

presta contas à sociedade, mostrando os resultados e a relevância de suas 

ações. A atividade científica é também, o espelho do desempenho docente e 

discente, nas atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, 

traduzindo o esforço institucional de produção própria (FURG, 2010; 

RODRIGUES, 2006, p.155). 

Estudos de bibliometria e os indicadores bibliométricos, no seu 

conjunto, são utilizados para avaliar a produtividade dos autores, realizar 

estudos de citações e avaliar a qualidade dos periódicos científicos. Conforme 

Costa et.al. (2012), as ferramentas bibliométricas da Web of Science, a Scopus 

e o recente Google Scholar Metrics, se destacam por cobrirem uma diversidade 

de dados e usarem métricas diversas, que não devem ser consideradas quando 

da sua utilização. 

A produção científica nem sempre parte do pressuposto de que existe 

um problema a ser resolvido e sim que existe algo a ser revelado que até agora 

não foi. A revelação de algo ainda não descrito gera novas informações, que são 

a base para novas interpretações, fechando um círculo virtuoso que, em grande 

parte, contribui para a geração de novos conhecimentos. No entanto, o simples 
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fato de revelar algo novo não é suficiente para que uma publicação se torne um 

pedido de patente. 

A avaliação da qualidade acadêmica de um cientista é possibilitada 

por meio de sua produção científica. Os resultados de pesquisa científica 

representam a contribuição de um pesquisador, que é utilizada para estimar a 

sua autoridade, crédito e valor e como medida para avaliar o seu reconhecimento 

ou sua reputação junto à comunidade científica (MUGNAINI, 2006). 

 

2.2 Produção Tecnológica 

 

A produção tecnológica é caracterizada, por uma comunidade 

científica, pela geração de produtos e de processos tecnológicos, com o intuito 

de contribuir na solução de problemas práticos da sociedade e se constituem 

como o meio essencial de mensuração do desenvolvimento tecnológico do 

ambiente em que a instituição está inserida. 

A produção tecnológica geralmente tem a finalidade de atender as 

necessidades da sociedade, por meio da criação de invenções e, por 

consequência, impacta o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.  

O desenvolvimento social pode ser verificado por meio de indicadores 

estatísticos de produção tecnológica, que expõem o potencial qualitativo e 

quantitativo do progresso das Universidades, Institutos Tecnológicos e de 

pesquisa. Esse progresso está associado à criação de invenções, inovações de 

sucesso e quantidade de patentes. Quando essas instituições de pesquisa não 

apresentam alterações inovativas bem sucedidas (produções tecnológicas 

baseadas em inovações já existentes) são consideradas improdutivas e isso 

compromete a capacidade de obtenção de recursos (SERZEDELLO e TOMÁEL, 

2011). 

Várias formas de produção tecnológica são de relevância para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural, político e organizacional. Há uma 

grande variabilidade das formas de produção tecnológica e as suas diversas 

classificações, como as exemplificadas no quadro 1: 
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Quadro 1 - Tipos de produção tecnológica 

Tipos de produção tecnológica 

Modalidades Especificação 

Softwares Abrange os sistemas computacionais 

Produtos Projetos, protótipos, pilotos, entre outros 

Processos Processo ou técnica com f ins tecnológicos aplicáveis  

Cartas, mapas ou 
similares 

Produtos cartográf icos desenvolvidos para f ins 
tecnológicos aplicáveis 

Relatórios de pesquisa Relatórios periódicos ou f inais que descrevem as 
pesquisas que contenham f ins tecnológicos 

Patente Fonte de informação tecnológica. Criações, invenções no 

âmbito da tecnologia 

Manuais Manuais que documentem e descrevem o produto  
 

Fonte: Baseado na Plataforma Lattes - CNPq, 2019 

 

Para esse estudo, a fim de verificar se o conhecimento científico 

culminou um progresso técnico, serão avaliadas somente as patentes 

depositadas pelo IF Sudeste MG no INPI no período de 2009 a 2019. 

Segundo Bernardes (2003, p. 152), “as patentes formam até hoje o 

principal indicador de produção tecnológica nos países centrais e o número delas 

é uma medida que auxilia a avaliação da capacidade de inovação”.  

Desde o final da década de 1990, vem se aplicando e melhorando a 

eficiência e eficácia desse indicador focando somente nas patentes, que são 

indicadores relevantes para avaliação da capacidade de transformar o 

conhecimento científico em produtos ou inovações tecnológicas. Consideram-se 

as análises estatísticas sobre cartas patentes e as informações contidas nelas 

um indicador tecnológico adequado, que reflete a aplicação do conhecimento em 

inovação, além de ser uma das mais antigas formas de proteção da propriedade 

intelectual, cuja finalidade é incentivar o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, recompensando a criatividade (OCDE, 2004; LOPES, 2012; MCTI, 

2017). 

Os estudos baseados na análise de informações de patentes 

constituem uma importante ferramenta para pesquisas e divulgação em Ciência, 

Tecnologia e Informação (CT&I), pois permitem identificar e democratizar o 

conhecimento científico transformado em conhecimento tecnológico, 

colaborando para pesquisas em prospecção e monitoramento tecnológico.  

A documentação de patentes é a mais completa entre as fontes de 

pesquisa e permite, entre outras vantagens, realizar a atividade de mon itorização 
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e análise de tendências de desenvolvimento científico e tecnológico, responder 

a um vasto conjunto destas questões com a confiança de ter sido revista por um 

conjunto de profissionais das áreas científico-técnicas e legais, que validam o 

seu valor e relevância (LOPES, 2012; INPI, 2019). 

 

2.2.1 Patente como fonte de informação tecnológica 

 
A análise de patentes tem desempenhado um papel importante no 

processo de inovação, ao identificar: os domínios tecnológicos que podem ainda 

ser cobertos por novas invenções; as tecnologias relevantes, com o exame dos 

esquemas, figuras e desenhos; a busca por potenciais parceiros para 

desenvolvimento de novas tecnologias e inovações; e os movimentos dos 

demais atores científicos, tecnológicos e de mercado. 

O que leva o documento de patente a ser uma importante fonte de 

informação tecnológica é a maneira padronizada e organizada como a 

informação de dado invento é revelada. O documento deve descrever o invento 

de forma que um técnico no assunto possa reproduzi-lo. Este documento, 

segundo normas internacionais, é dividido em: relatório descritivo, 

reivindicações, desenhos e resumo (SPRITZER e DUPIN, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

estima-se que cerca de 70% das informações tecnológicas contidas em 

documentos de patente não estão disponíveis em qualquer outra fonte de 

informação (INPI, 2019). 

Uma patente é uma concessão pública, uma forma de proteção legal 

da propriedade industrial conferida pelo Estado, que garante ao seu titular um 

monopólio temporário, de forma a impedir que outros fabriquem, usem, ou 

vendam tal inovação livremente e sem autorização inibindo assim a concorrência 

desleal. Em contrapartida, as informações sobre patentes, que contém os pontos 

essenciais sobre as reivindicações que caracterizam a novidade no invento, é de 

domínio público, e, por isso, é uma valiosa fonte de informações (INPI, 2019; 

JAPAN PATENT OFFICE, 2011). 

No Brasil, a concessão de patentes é de responsabilidade do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal criada em 1970, 
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vinculada ao Ministério da economia, conforme Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro 

de 2019. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade a serviço do 

desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção 

eficiente da propriedade industrial. 

O INPI define patente como:  

 

título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo d e 
utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras 

pessoas f ísicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em 
contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o 
conteúdo técnico da matéria protegida pela patente (INPI, 2019). 

 

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos 

industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de 

circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos 

de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na 

economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais 

competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e 

soluções técnicas (INPI, 2019). 

No Brasil os requisitos para a concessão de uma patente de invenção 

são, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e, para o modelo de 

utilidade são novidade, ato inventivo, aplicação industrial e melhoria funcional 

(INPI, 2019). 

Além desses dois tipos de proteção, há a concessão de certificado de 

adição, no qual é protegido um desenvolvimento ou aperfeiçoamento do invento. 

Neste caso, mantém-se a vigência do pedido principal e cabe ao titular da 

patente explorar o objeto patenteado, pagar as anuidades e aten der as 

necessidades de mercado (INPI, 2019). 

Avaliar os documentos de patente, além da literatura científ ica, é 

atividade estratégica no momento do planejamento de um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento. É essencial consultar documentos de patente para identificar 

com precisão o estado da técnica de dada tecnologia e das lacunas tecnológicas 

ainda não exploradas na ciência. Isto evita que esforços e recursos sejam 

desperdiçados e direcionados a objetivos já atendidos por outros grupos de 

pesquisa no Brasil ou no mundo. 
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Informações sobre patentes, como a publicação de pedidos de 

patentes não examinados, apresentam várias vantagens exclusivas como 

informações técnicas: abrange uma ampla variedade de tecnologias, incluindo o 

estado-da-arte da tecnologia, bem como informações sobre as invenções 

estrangeiras no idioma nativo do leitor. Informações sobre patentes também 

incluem o conteúdo de um direito exclusivo ou um direito de propriedade 

intelectual, que são, inevitavelmente, uma parte da atividade econômica atual 

(RUAS e PEREIRA, 2014). 

Além disso, a informação sobre patentes é uma indicação útil para as 

estratégias de desenvolvimento tecnológico ou estratégias globais das empresas 

em resposta à intensificação da concorrência. Consequentemente, as empresas, 

as universidades e os institutos de pesquisa utilizam informações sobre patentes 

ainda no estágio inicial de sua P&D, a fim de identificar tendências, para avaliar 

inovações e evitar infringir patentes em vigor, usando tais dados para gerir sua 

propriedade intelectual (RUAS e PEREIRA, 2014). 

 

2.2.2  Possibilidades de uso das patentes 

 

Alguns autores discutem a importância do documento de patente 

como fonte de informação tecnológica e sinalizam várias possibilidades de uso 

das mesmas (FRANÇA, 1997; FRANÇA, 2007; GARCIA 2006; PIMENTA, 2018) 

:  

(i) apresentam a informação mais recente em dado setor tecnológico, 

para a atualização de conhecimentos sobre seu estado-da-arte, uma vez que o 

pedido de patente deve demonstrar o que preexistia e o que está sendo 

reivindicado como novidade. A informação de patente é abrangente, cobrindo 

praticamente todos os setores da técnica humana;  

(ii) o conjunto de documentos de um setor específico indica, ao longo 

do tempo, a evolução do estado-da-arte e aponta novos caminhos de pesquisa 

e desenvolvimento - portanto, de inovações - nessa área, para os quais podem 

ser direcionados os esforços de P&D; 

(iii) o conjunto de documentos de um dado setor tecnológico oriundos 

de vários países indica as tendências de ramificação do desenvolvimento de uma 
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área industrial, de acordo com as características regionais, em termos de 

economia, recursos naturais, mercado etc., e pode ser considerado como um 

alerta tecnológico para uso de empresas e governos; 

(iv) o documento de patente identifica claramente as datas de 

prioridade e de concessão da carta-patente, seu autor, seu titular (muitas vezes 

o titular da patente não é o inventor, como no caso de empresa onde este era 

empregado para desenvolver inovações, ou no caso de venda dos direitos da 

patente), seus respectivos endereços etc., permitindo verificar se a patente ainda 

está em vigor, e possibilitando um contato direto para o licenciamento da 

inovação ou, alternativamente, para obtenção de know-how; 

(v) no caso de negociação de transferência de tecnologia, o 

conhecimento de patentes permite a identificação de alternativas técnicas, bem 

como de empresas capacitadas no  setor tecnológico considerado, permitindo 

ainda avaliar o estado da-arte no setor;  

(vi) a patente informa detalhadamente sua aplicação prática na 

indústria, por meio da descrição da especificação e de esquemas, diagramas e 

desenhos, sendo mais abrangente e detalhada do que os artigos de periódicos 

técnicos ou mesmo do que a documentação do fabricante; qualquer pessoa 

competente no campo técnico em questão poderá pôr em prática a invenção sem 

ter que inventar mais além do que já revelado;  

(vii)  a patente disponibiliza a informação técnica bem antes que as 

demais fontes: na maioria dos casos, ela está disponível antes do produto estar 

no mercado; z os documentos de patente pós-1978 têm uma apresentação 

uniforme quanto ao tamanho do papel, ordem, arranjo e dados bibliográf icos, 

facilitando o processo de recuperação de um assunto específico; 

(viii)  as invenções mais importantes são patenteadas 

simultaneamente em vários países, formando a família de patentes -

basicamente é o mesmo documento traduzido em várias línguas, o que facili ta a 

compreensão da informação pela escolha da língua mais apropriada;  

(ix) normalmente os documentos de patente contêm um resumo, 

permitindo uma compreensão abrangente e imediata do seu conteúdo; 

(x) uso da Classificação Internacional de Patentes (CIP/lPC) permite 

também a recuperação de informações com grau razoável de especificidade, já 
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que cada subdivisão dessa classificação constitui uma fonte altamente 

concentrada de informação relevante em campos tecnológicos muito 

especializados. 

 

2.2.3  Sistemas de classificação de patentes 

2.2.3.1  Classificação Internacional de Patentes (CIP) 

 
A classificação de patentes é um sistema de classificação de 

invenções e seus documentos em campos técnicos que cobrem todas as áreas 

de tecnologia. Todo documento de patente, independentemente de ser um 

pedido ou uma patente concedida, recebe um símbolo de classificação pelo 

examinador, indicando sua alocação a uma área de tecnologia (ESPACENET, 

2019). 

Os sistemas de classificação de patentes facilitam o arquivamento e 

a recuperação de documentos de patentes. Ao realizar pesquisas, examinadores 

de patentes, inventores e empresas precisam obter resultados tão precisos 

quanto possível. As pesquisas de ponta seriam praticamente impossível sem 

classificação, porque a pesquisa com palavra-chave geralmente produz 

resultados imprecisos e incompletos devido ao idioma em que os documentos 

de patente são escrito e os termos usados.  

Os documentos de patentes são classificados de acordo com 

diferentes sistemas de classificação, dependendo da autoridade que concede a 

patente em questão. 

A Classificação Internacional de Patentes (CIP), criada a partir do 

Acordo de Estrasburgo (1971), é um sistema reconhecido internacionalmente, 

controlado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou 

WIPO) e atribuído a documentos de patentes por escritórios de patentes. Tem 

como objetivo inicial o estabelecimento de uma ferramenta de busca eficaz para 

a recuperação de documentos de patentes pelos escritórios de propriedade 

intelectual e demais usuários, a fim de estabelecer a novidade e avaliar a 

atividade inventiva de divulgações técnicas em pedidos de patente (INPI, 2019). 
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Na CIP, as áreas tecnológicas são divididas nas classes A a H. Dentro 

de cada classe, há subclasses, grupos principais e grupos, através de um 

sistema hierárquico, conforme o quadro 2:  

 

Quadro 2 - Descrição da Classificação Internacional de Patentes 

 
 

Fonte: INPI, 2019. 

 

2.2.3.2  Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) 

 
Uma outra opção de classificação é a CPC (Cooperative Patent 

Classification, em inglês, ou Classificação Cooperativa de Patentes), uma 

extensão do IPC, usada pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO), pelo 

Departamento de Patentes dos Estados Unidos e Trademark Office (USPTO) e 

alguns outros escritórios nacionais. A CPC entrou em  vigor em 1 de janeiro de 

2013 e substitui a Classificação Europeia de Patentes (ECLA) e a Classificação 

de Patentes dos EUA (USPC). É adotada pelo INPI, em conjunto com a CIP 

desde 2014 e também está disponível na base Espacenet. 

Os símbolos CPC são alocados aos pedidos de patentes para fazer a 

classificação mais exata e, portanto, mais simples de usar. Os subgrupos de 

CPC são adicionados ao símbolo IPC. Enquanto o IPC possui 70.000 entradas, 

o CPC possui mais de 250.000, tornando-o muito mais preciso. 

A CPC é o sistema de classificação criado pelo EPO/USPTO, 

baseado na IPC, sendo apenas mais detalhado. Divide o conhecimento 

tecnológico em nove grandes áreas (quadro 3).  
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Quadro 3 - Descrição da Classificação Cooperativa de Patentes 

 

Fonte: INPI, 2019. 

 

O CPC inclui as mesmas seções que o IPC mais uma seção Y para  

tecnologias emergentes ou tecnologias abrangendo várias seções do CPC. O 

símbolo do CPC é uma extensão do símbolo do IPC que classifica ainda mais o 

documento de patente em categoria especializada.   

A seção Y está dividida em três Classes: Y02 - abrange tecnologias 

visando mitigação de, ou adaptação às mudanças climáticas; Y04 - tecnologias 

de telecomunicações ou de sistemas de informação com impacto / influência em 

outras áreas tecnológicas; Y10 - assuntos técnicos cobertos pela classificação 

anterior de patentes norte-americana. 

Há analogia da estrutura da CPC à estrutura da Classificação 

Internacional de Patentes. Porém, além de apresentar uma nova Seção (Y) e 

maior quantidade de subclassificações, ela não é simplesmente um 

detalhamento da CIP (quadro 2). A seção Y é destinada a classificação de novos 

desenvolvimentos tecnológicos, ou “tecnologias emergentes”, ou ainda 

tecnologias que abrangem de forma inter-relacionada diversos setores da CPC 

(GUIA IPC, 2017): 

Todos os pedidos de patentes publicados são classificados na área 

tecnológica a que pertencem. O INPI adota a Classificação Internacional de 

Patentes (IPC, na sigla em inglês) e, desde 2014, a Classificação Cooperativa 

de Patentes (CPC, na sigla em inglês) para classificar os pedidos.  

Enquanto a IPC possui em torno de 70 mil grupos, a CPC possui em 

torno de 200 mil grupos. Uma vez identificado o(s) grupo(s) ao(s) qual(is) o 

pedido de patente se refere, é fácil identificar outros pedidos de patentes 

relacionados ao mesmo fim. 
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O IPC é atualizado todos os anos em 1º de janeiro. Após cada 

atualização, todos os documentos de patentes - exceto documentos históricos - 

são reclassificados.  

Assim como o IPC, o CPC também é continuamente alinhado aos 

avanços da tecnologia e atualizado conforme necessário. Quando o CPC muda, 

todos os documentos de patentes também são reclassificado de acordo com o 

novo sistema. 

 

2.2.3.3  Classificação da Derwent World Patent index (DWPI) 

 

A Derwent World Patent Index (DWPI) é uma ferramenta de pesquisa 

que combina Derwent World Patents Index®, Patents Citation Index™ e 

Chemistry Resource (assinatura separada). Esse último é um banco de dados 

da estrutura química que pode ser usado para localizar patentes contendo 

informações químicas (INPI, 2019). 

A DWPI contém os pedidos e concessões de patentes, tendo como 

fonte 44 autoridades mundiais emissoras de patentes. Categoriza documentos 

de patentes usando um sistema de classificação simples para todas as 

tecnologias, aplicado de forma consistente a todas as patentes pelos 

especialistas no assunto, permitindo uma pesquisa eficaz e precisa em uma área 

específica da tecnologia. Os códigos da DWPI são usados para indicar os 

aspectos técnicos de inovação de uma invenção, assim como suas aplicações. 

A Derwent produz seus próprios códigos de classificação de 

patentes proprietários , chamados de códigos manuais. Na DWPI, as patentes 

são divididas em três grandes áreas: Química, Engenharia e Engenharia 

Eletrônica e Elétrica. Cada uma delas é dividida em seções e classes que 

descrevem a área técnica ou áreas cobertas pela patente e subdivisões 

relacionadas aos assuntos de engenharia química, elétrica e mecânica, 

conforme o quadro 4: 
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Quadro 4 - Subdivisões de códigos de Classificação da DWPI 

Tipo subdivisões 
P

a
te

n
te

s
 
Q

u
ím

ic
a
s
 

A - Polímeros e Plásticos 
B - Farmacêuticos 
C - Químicos Agrícolas 

D - Alimentos, Detergentes, Tratamento de Água e Biotecnologia 
E - Químicos Gerais 
F - Têxteis e Fabricação de Papel 

G - Impressão, Revestimento, Fotográf ico 
H - Petróleo 
J - Engenharia Química 

K - Nucleônica , Explosivos e Proteção 
L - Refratários, Cerâmicos, Cimento e Eletro (in) orgânicos 
M - Metalurgia 

N - Catalisadores 

P
a
te

n
te

s
 d

e
 E

n
g

e
n

h
a
ri

a
 

P - Geral 
P1 - Agricultura, Alimentação, Tabaco (A01, exceto N, A24).  
P2 - Pessoal, Doméstico (A41-A47). 

P3 - Saúde, diversão (A61-A63, excluindo A61K). 
P4 - Separando, Misturando (B02-B09). Metal de modelagem  
P5 - (B21-B23). Modelagem  

P6 - Não metálica (B24-B28). 
P7 - Prensagem, Impressão (B30-B32, B41-B44). Óptica  
P8 - Fotograf ia; Geral (G02, G03, G09, G10). 

Q - Veículos mecânicos  
Q1 - em geral (B60). 
Q2 - Veículos Especiais (B61-B64). 

Q3 - Transporte, embalagem e armazenamento (B65-B68). 
Q4 - Edif ícios, Construção (E). Motores  
Q5 - Bombas (F01-F15) 

Q6 - Elementos de engenharia (F16-17). 
Q7 - Iluminação, Aquecimento (F21-F28, F41-F42). 

P
a
te

n
te

s
 

e
lé

tr
ic

a
s
 e

 

e
le

tr
ô

n
ic

a
s
 

S - Instrumentação, Medição e Teste 
T - Computação e controle 

U - Semicondutores e circuitos eletrônicos 
V - Componentes eletrônicos 
W - Comunicações 

X - Energia elétrica Engenharia 
 

 

Fonte: INPI, 2019. 
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2.3  Avaliação da atividade científica 

 
O desenvolvimento alcançado em ciência e tecnologia no Brasil, 

sobretudo nas últimas décadas, além de se traduzir em soluções e benefícios à 

sociedade, trouxe a necessidade de avaliar o crescente volume de conhecimento 

científico produzido por pesquisadores e instituições, especialmente quando se 

tratam de recursos públicos investidos (BETTIO, 2015). 

A pesquisa científica é uma atividade de extrema importância e 

consome somas consideráveis de recursos públicos e privados. A avaliação da 

produção científica torna-se essencial na alocação de recursos e para garantir 

sua aplicação de acordo com os objetivos estabelecidos por agências de política 

científica e de financiamento, bem como a participação da ciência em diferentes 

dimensões:  econômicas, sociais e políticas do país (VELHO, 1986; LETA, 2011; 

LIMA, 2012). 

No âmbito das instituições, tais como as universidades, a avaliação 

permite verificar se a pesquisa científica está avançando na consecução dos 

objetivos institucionais. Além disso, para o cientista individual, a avaliação 

permite identificar a importância e/ou o impacto do seu trabalho (VELHO, 1986; 

LETA, 2011; LIMA, 2012). 

A avaliação da pesquisa é, portanto, um componente crucial da 

atividade científica, cujo esforço pode ser visualizado como um processo input e 

output (VELHO, 1986), onde input são os insumos e output os resultados. 

Através deles, podem ser gerados indicadores científicos que analisam a entrada 

de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como a saída dos resultados 

gerados, em forma de publicações.  

Para Noronha e Maricato (2008), os indicadores de input devem 

considerar a importância dos insumos necessários ao fortalecimento da 

comunidade científica e as condições para o desenvolvimento de suas 

investigações, enquanto que os indicadores de output se relacionam com as 

medidas dos produtos, ou seja, com a validação do conhecimento produzido, 

comprovada com a aceitação pelos pares (disseminação) e pela sociedade 

(divulgação).  

A  figura 3 ilustra seu posicionamento no fluxo da informação 

científica: 
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Figura 3 - Fluxo da informação científica 

 

Fonte: NORONHA e MARICATO (2008). 

 

Há uma relação determinante entre os indicadores de input e output: 

quanto mais insumos, de forma geral, melhores serão os resultados (produtos) 

que, consequentemente, influenciarão novamente os insumos. Como exemplo, 

Noronha e Maricato (2008) citam o fato de que os grupos de pesquisa, 

departamentos e universidades com melhores inputs conseguirão melhores 

outputs, que por sua vez serão recompensados com maiores recursos 

financeiros e materiais (inputs) e atrairão melhores recursos humanos, 

ampliando ainda mais os resultados de output. 

Os indicadores de output partem do princípio de que o resultado da 

pesquisa científica, para ser valorizado, precisa ser comunicado pelos 

pesquisadores para a comunidade científica. Assim, pode-se utilizar o sistema 

de comunicação dos cientistas para medir o output da pesquisa, através do 

monitoramento da literatura científica, resultando em indicadores bibliométricos 

(VELHO, 1986). 

É a partir dos documentos publicados, em especial artigos de 

periódicos científicos, que são elaborados indicadores bibliométricos, com base 

no número de publicações, coautorias, citações, coocorrência de palavras, etc. 

Sua contribuição está relacionada à possibilidade de análise dos resultados da 

infraestrutura disponível e das políticas de investimento em pesquisa científica e 

tecnológica, assim como da dinâmica das diferentes áreas de conhecimento. 
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2.4 Bibliometria 

 
A análise bibliométrica foi a técnica utilizada para o mapeamento da 

produção científica dos pesquisadores do IF Sudeste MG, cabendo, portanto, 

uma revisão de literatura sobre o tema.  

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística que permite 

medir índices de produção e disseminação do conhecimento, acompanhar o 

desenvolvimento de diversas áreas científicas e os padrões de autoria, 

publicação e uso dos resultados de investigação e estudos quantitativos dos 

dados bibliográficos, como títulos, palavras-chaves, referência de artigos e livros 

(ARAÚJO, 2006, 12). Permite ainda gerar diferentes indicadores de tratamento 

e gestão da informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de 

informação e de comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, 

necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da tecnologia de 

uma determinada comunidade científica ou país (GUEDES, 2012). 

De acordo com o levantamento histórico empreendido por Vargas 

(2014), já em 1743 eram utilizados no âmbito jurídico indicadores como a análise 

de citações. Em 1790, o alemão Karl Heinrich Frömmichen publicou um estudo 

sobre produção e comércio de livros; em 1828, um levantamento estatístico 

sobre jornais foi realizado pelo veneziano Adrian Balbi. Em 1873, foi publicada 

pelo francês Alphonse Louis Pierre de Candolle a pesquisa  “Historie des 

sciences et des sçavants depuis deux siècies”, que utiliza métodos matemáticos 

para analisar o desenvolvimento científico em 14 países da Europa e Estados 

Unidos.  

Em 1917, Cole e Eales publicaram um importante trabalho na área, 

no qual aplicaram métodos estatísticos na análise da história da Anatomia 

publicada entre os anos de 1550 e 1860 (OKUBO, 1997; VANTI, 2002,).  

O trabalho de Edward W. Hulme (1923) é outro estudo inicial. O autor 

emprega o termo estatística bibliográfica, como foi originalmente conhecida a 

bibliometria no livro “Statistical bibliography in relation to the growth of modern 

civilization”; usando a contagem de documentos para para fornecer informações 

sobre a história da ciência e tecnologia (STUMPF, 2013). 

Posteriormente, Lotka (1926) analisou a distribuição de freqüência da 

produtividade científica, e seu trabalho levou ao desenvolvimento da lei de Lotka, 
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umas das mais utilizadas em bibliometria, que avalia padrões na produtividade 

do autor (STUMPF, 2013). 

Outro estudo pioneiro é o de Gross e Gross (1927) sobre análise de 

citações. Esses autores objetivaram identificar aqueles periódicos com alto 

impacto em seu próprio campo de pesquisa, a química, através da contagem das 

referências de artigos do Journal of American Chemical Society. Este trabalho 

teve enormes consequências, uma vez que a análise de citações é hoje uma das 

principais áreas da bibliometria. 

Existe  um precedente francês para o uso do do termo, ‘Bibliometrie’, 

de Paul Otlet (1934) no seu Traitée de Documentation. Le livre sur le Livre 

Theorie et Pratique. A Seção 124, pp. 13-22, deste texto é intitulado "Le Livre et 

la Mesure" (ARAÚJO, 2006). 

Embora Otlet (1934) tenha anteriormente empregado o termo 

"bibliometrie", foi Pritchard (1969) que definiu a nova bibliometria amplamente  

para ser “a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para livros e outros 

meios de comunicação”. No mesmo ano, Fairthorne (1969) ampliou seu alcance 

ainda mais para o “Tratamento quantitativo das propriedades do discurso e 

comportamento gravados pertencente a ele”. 

Entre os fundamentos da Bibliometria estão as três principais leis e 

princípios da pesquisa bibliométrica, elaborados na primeira metade do século 

XX (1920 a 1940). A primeira delas, a Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso, 

foi formulada em 1926 e tem como objetivo a produtividade científica de autores. 

Originou-se da constatação de que uma larga proporção da literatura científica é 

produzida por um pequeno número de autores, e um grande número de 

pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes 

produtores (ARAÚJO, 2006), ou seja, quanto mais produtivo for um autor, maior 

a tendência de publicar novamente. E, quanto menos produtivo, menor a chance 

de novas publicações (ALVARADO, 2002).  

A segunda lei, a Lei de Bradford ou Lei da Dispersão, foi formulada 

em 1934 e permite, mediante a medição da produtividade dos periódicos 

científicos, estabelecer o núcleo e as áreas de dispersão sobre um determinado 

assunto em um mesmo conjunto de periódicos (ARAÚJO, 2006; VANTI, 2002). 

Como no caso do trabalho de Lotka, a lei de Bradford resultante é agora usada 

na bibliometria para estudar a produtividade da revista (GUEDES, 2012) 
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Por fim, a Lei de Zipf, ou Lei do Mínimo Esforço, foi formulada em 

1949 e consiste na medição da frequência de aparecimento das 26 palavras em 

textos, gerando uma lista ordenada de termos de uma determinada disciplina ou 

assunto (ARAÚJO, 2006; VANTI, 2002). O linguista George Kingsley Zipf 

considerou que a linguagem tende a ser utilizada com base no menor esforço. 

As palavras mais utilizadas tendem a possuir maior relação com o assunto do 

documento (GUEDES, 2012).  

No entanto, o verdadeiro avanço na bibliometria chegou alguns anos 

depois através do trabalho de Garfield (1955) e Price (1963). Garfield 

desenvolveu um Science Citation Index (SCI), um banco de dados 

multidisciplinar para determinar a frequência com que um artigo é citado, 

funcionando como forma de classificação, no qual os autores podiam encontrar 

artigos de vários campos, que provou ser uma ferramenta visionária, que facilita 

muito a tarefa do pesquisador e marcou o surgimento da bibliometria como um 

campo poderoso dentro do estudo da ciência (van RAAN, 2004)  

A Lei de Price, (Teoria da Raiz Quadrada ou Lei de Elitismo) de 1963, 

refere-se à distribuição das citações, princípio utilizado no fator de impacto dos 

periódicos atuais. Esta lei estabelece que a raiz quadrada de todos os autores 

produtores de literatura em determinado campo produzirá, quando menos, a 

metade de todos os artigos publicados pela população de autores estudados. 

Adota a premissa de que os autores mais citados tenderiam a ser mais citados 

e os pouco citados, seriam sempre menos citados, o chamado “Efeito Mateus” 

na Ciência (MERTON, 1968). Price sugere que, ao se contar a produção total 

daqueles que produzem n artigos, parece que o grande número de pequenos 

produtores contribuem tanto quanto o total do pequeno número dos grandes 

produtores (PRICE, 1963, p. 46). 

Outro trabalho seminal é “Little Science, Big Science”, publicado pela 

primeira vez em 1963, representou a primeira abordagem sistemática da 

estrutura da ciência moderna que foi aplicada à ciência como um todo. Ele 

também estabeleceu a base de técnicas modernas de avaliação de pesquisa 

(GLÄNZEL,  1994). 

A partir da década de 1970, após a Segunda Guerra, o índex de 

citações do Institute for Scientific Information (ISI) é desenvolvido, marcando o 
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encontro da bibliometria com a Cientometria e com a sociologia da ciência, no 

apoio às políticas científicas.  

No Brasil, o primeiro livro sobre bibliometria foi publicado em 1986 por 

Edson Nery da Fonseca, que reúne um conjunto de textos de autores 

internacionais renomados na área como Paul Otlet, Robert Estivais, Victor 

Zoltowski, Eugene Garfield.  

A origem dos estudos métricos da informação teve início a partir da 

criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), em 1954, 

vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Em 1976, o IBBD 

passou-se se chamar Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), continuando sob responsabilidade do agora Conselho de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Nos anos de 1980, a bibliometria passou a ser usada na avaliação da 

atividade científica. O uso dos bancos de dados informatizados e o interesse dos 

governos/instituições internacionais por métricas, a respeito do desenvolvimento 

científico dos países, tornaram a bibliometria uma ferramenta usual de avaliação 

e ela passou a ser associada mecanicamente a esta atividade (GINGRAS, 2016). 

Inicialmente utilizada na medição estatística de monografias 

(exemplares, edições, etc.) com especial utilidade nas bibliotecas, rapidamente 

a aplicação da Bibliometria passou a contemplar também a análise de outra 

documentação, como periódicos e artigos científicos e a medir o conhecimento 

científico ou o discurso gravado (GAUTHIER, 1998; HOOD; WILSON, 2001).  

Atualmente, é utilizada para avaliar a produtividade e realizar estudos 

de citações dos autores em determinada área do conhecimento através de 

levantamento da produção bibliográfica podendo quantificar a produção entre 

autores, grupos de pesquisa, instituição, campo ou área de pesquisa. Permite 

avaliar e identificar publicações científicas,  tendências e obsolescências na 

literatura, pesquisadores mais prolíferos e centro de pesquisas e universidades 

mais desenvolvidos, gerar indicadores de tratamento e gestão da informação e 

do conhecimento, resultados substanciais na tomada de decisões, planejamento 

e gestão da Ciência e tecnologia de um país (ARAÚJO, 2006, p.12). 

De acordo com Mueller (2013), a Bibliometria tem os seguintes 

objetivos: análise e mapeamento de autorias e coautorias, colaboração e redes; 

avaliação e descrição da literatura, impacto e indicadores; produção e 
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produtividade, visibilidade de autores e instituições; e estudos de citação e 

cocitação. 

Dentre as diversas possibilidades de aplicação do uso da bibliometria, 

podem-se destacar as seguintes: (i) Identificar tendências e crescimento do 

conhecimento em uma determinada área; (ii) estudar dispersão e 

obsolescências dos campos científicos; (iii) previsão da produtividade e 

identificação da influência de autores individuais, organizações ou países; (iv) 

Identificar autores e instituições mais produtivas; (v) Identificar as revistas do 

núcleo de cada área; (vi) medição do crescimento de determinadas áreas e o 

surgimento de novos temas; (vii) investigar relações entre disciplinas e áreas do 

conhecimento; (viii) análise dos processos de citação e cocitação, além de outros 

temas (GIUSTI et al., 2011). 

A Bibliometria possibilita a criação de indicadores. As atividades de 

produção de indicadores quantitativos em CT&I vêm se fortalecendo, com o 

reconhecimento da necessidade, por parte dos governos federal e estaduais e 

da comunidade científica nacional, de dispor de instrumentos para definição de 

diretrizes, alocação de investimentos e recursos, formulação de programas e 

avaliação de atividades relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico 

no país (MUGNAINI, 2004). 

Segundo Mugnaini (2004), os indicadores bibliométricos, medidas 

quantitativas baseadas na produção bibliográfica realizada por pesquisadores e 

seus grupos de pesquisa, têm um papel de destaque e passam a ter importância 

crescente dentro de sistemas nacionais de indicadores em C&T. Tal fato decorre 

da natureza intrínseca desses indicadores, na cadeia de produção do 

conhecimento em C&T, de fornecer uma medida quantitativa  dos resultados 

concretos e potenciais dos recursos financeiros investidos e recursos humanos 

alocados em pesquisa. Como indicadores de resultado, os indicadores 

bibliométricos são medidas para se avaliar a produtividade de comunidades 

científicas, a eficácia de um programa em C&T ou a efetividade/impacto da 

pesquisa na própria ciência ou para o desenvolvimento econômico e social de 

um país (MUGNANI, 2004). 

Encontra-se, na literatura especializada da área, uma variada gama 

de indicadores bibliométricos (SANCHO, 1990; SPINAK, 1998; MACIAS 

CHAPULA, 1998; GLÄNZEL, 2003), bem como classificações e nomenclaturas. 
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Ainda assim, é possível afirmar que os principais indicadores utilizados 

atualmente para a avaliação da ciência são:  

(i) os indicadores de produção científica (também chamados de 

indicadores de atividade ou de produtividade), através do número e da 

distribuição de publicações de autores, instituições ou países em um dado 

período de tempo.  Os indicadores de produção podem contribuir para a análise 

dos resultados da infraestrutura disponível e das políticas de investimen to em 

pesquisa científica e tecnológica, assim como na análise da dinâmica das 

diferentes áreas científicas, inclusive na identificação e compreensão de áreas 

emergentes ou consolidadas (BRENTANI et al., 2011). Merece destaque, ainda, 

sua aplicação na avaliação científica de autores, departamentos ou 

universidades, para melhor gestão dos próprios centros de informação, 

documentação e bibliotecas (SENGUPTA, 1992, apud BUFREM; PRATES, 

2005). 

(ii)  os indicadores de impacto (ou indicadores de efetividade social), 

que medem o uso e a visibilidade das publicações através dos estudos de 

citações;  

(iii) os indicadores de colaboração científica ou de coautoria, que 

buscam analisar as redes de associação entre autores, instituições ou países; e 

os indicadores de coocorrência, que investigam as relações entre os temas de 

pesquisa através da análise de palavras-chave e assuntos dos documentos 

(NORONHA e MARICATO, 2008; GLÄNZEL, 2003). Têm sido utilizados com 

sucesso por pesquisadores das áreas de Bibliometria e Cientometria na 

investigação da colaboração entre pessoas, instituições e países (VANZ e 

STUMPF, 2010). Além disso, ao determinar a atividade e a cooperação existente 

entre instituições ou grupos científicos, se constituem como fatores indicativos 

do grau de profissionalização de uma comunidade científica (SANCHO, 1990). 

A pesquisa bibliométrica e o uso de indicadores de produção e de 

colaboração científica possuem ampla tradição e vêm sendo cada vez mais 

frequentes, tornando-se alvo do trabalho de diversos autores (VANZ e STUMPF, 

2010), e contribuindo tanto para a avaliação do estado atual da ciência como 

para a tomada de decisões e o gerenciamento da pesquisa científica (MACIAS 

CHAPULA, 1998). Os fundamentos da Bibliometria têm sido utilizados também 

por pesquisadores para avaliar a produtividade dentro das universidades, 
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criando medidas a partir de análises estatísticas da produção científica 

institucional (BRAMBILLA e STUMPF, 2012). A partir da caracterização da 

produção científica, é possível criar subsídios para a promoção de novas áreas 

de pesquisa em ciência e tecnologia, assim como para a distribuição de recursos 

(VANZ e STUMPF, 2010). 

Por fim, vale retomar que, dentro de um sistema de indicadores de 

C&T, os indicadores bibliométricos podem ser úteis para avaliar resultados 

tangíveis do investimento em pesquisa - como a publicação de artigos científicos 

e patentes registradas - e responder parcialmente a questionamentos acerca do 

impacto das pesquisas na comunidade científica - através de medidas como fator 

de impacto (MUGNANI, 2004). 

 

2.5 Research profiling - perfil de pesquisa 

 

O uso de técnicas bibliométricas, métodos e princípios para 

escanear a literatura contextual, e ampliar e melhorar a compreensão de um 

campo de pesquisa a partir de uma perspectiva de alto nível, é conhecido como 

'Research profiling' (PORTER et al, 2002).  

Baseado na Bibliometria, o método 'Research profiling' auxilia a 

melhorar a tradicional revisão da literatura através de softwares analíticos. Motta 

et al. (2011) afirmam que este método amplia seu escopo, pelo exame de 

palavras, a partir da mineração de texto.  

Basicamente, o perfil de pesquisa apoia e aprimora a revisão típica 

da literatura, processando grandes quantidades de informações, que eram 

impossíveis de serem analisadas pela maneira tradicional (PORTER et al, 

2002). 

O Perfil de Pesquisa procura responder quatro questões centrais: (i) 

Quem constitui a comunidade acadêmica envolvida em determinada área? (ii) O 

que é estudado especificamente?, (iii) Onde os resultados são publicados? e (iv) 

Quando cada tópico aparece na literatura ao longo do tempo?. 

O uso dessas perguntas não restringe a amplitude desse método, 

podendo ser construídas outras análises e outras questões podem ser 
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levantadas, tais como: como se deu a evolução do volume de publicações ao 

longo do tempo? quem são os autores mais produtivos em determinada área? 

Onde são produzidos mais artigos? quais instituições conduzem a pesquisa 

publicada? quais as palavras-chaves mais utilizadas por pesquisadores da área? 

Quando cada tópico aparece na literatura? quais são os tópicos frequentes, e 

como a temática evolui ao longo do tempo? As respostas assumem formas de 

listas, matrizes e gráficos de tendência (MOTTA et al., 2011).  

Adicionalmente a essas análises básicas, pode-se realizar a análise 

das redes sociais e utilizar ferramentas de correlação para verificar a relação 

entre as interações e a produção científica.  

Os mecanismos de pesquisa modernos e as ferramentas de 

mineração de texto permitem o perfil de pesquisa, explorando a riqueza de 

informações acessíveis em bancos de dados eletrônicos abstratos, como a 

Web of Science.  

Por mapeamento de interesses relacionados, podemos descobrir 

técnicas úteis, variáveis secundárias e aplicativos para fornecer novos insights e 

obter respostas: Quais questões são centrais? Quais técnicas são enfatizadas? 

Quem constitui a comunidade acadêmica envolvida nesta pesquisa em particular 

domínio? Quando e como o domínio da pesquisa está evoluindo ao longo do 

tempo?  

 

2.6 Mineração de dados (Data mining - DM) 

 
A descoberta de conhecimento em bases de dados (Knowledge 

Discovery Database - KDD) pode ser definida como o processo de extração de 

informação a partir de dados registrados numa base de dados, um conhecimento 

implícito, previamente desconhecido, potencialmente útil e compreensível 

(QUONIAN et al., 2001 e MATOS et al., 2006; GOLDSCHMIDT e PASSOS, 

2015).  

A Mineração de Dados (do inglês Data Mining) é uma área de 

pesquisa multidisciplinar, incluindo principalmente as tecnologias de bancos de 

dados, inteligência artificial, estatística, reconhecimento de padrões, sistemas 

baseados em conhecimento, recuperação da informação, computação de alto 

desempenho e visualização de dados.  
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Data mining é uma técnica que faz parte de uma das etapas da 

descoberta de conhecimento em banco de dados, de padrões interessantes, 

inovadores e desconhecidos assim como de modelos descritivos, 

compreensíveis e preditivos a partir de dados em grande escala (ZAKY; MEIRA 

JUNIOR., 2014). 

Constitui-se de procedimentos para a exploração e descoberta de 

informações relevantes em grandes conjuntos de dados, através da atribuição 

de padrões para sua recuperação, agregando os dados recuperados em 

conjuntos (Clustering) para sua posterior verificação e validação.  

O processo de Mineração de Dados possui dois objetivos principais: 

predição, onde a ideia é prever o comportamento futuro de algumas variáveis da 

base de dados; e descrição, onde a ideia é identificar padrões que representem 

a distribuição dos itens de tal forma que esses padrões sejam passíveis de 

interpretação (FAYYAD, 1996). 

O processo de mineração de textos (“Text Mining”) como um todo, se 

constitui como mostra o diagrama a seguir, na figura 4: 

 

Figura 4 - Processo de mineração de textos (“text mining”) 

 

Fonte: ARANHA e PASSOS, 2006 
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A figura 5 demonstra as etapas usuais da mineração de textos (text 

mining), uma técnica que pode ser considerada uma alternativa para extrair 

conhecimento a partir de grandes volumes de dados.  

 

Figura 5 - Etapas usuais do Text Mining 

 

Fonte: Porter e Palop, 2012, adaptado de COELHO, Gilda Massari (2012) 

 

A mineração de dados é capaz de revelar, automaticamente, o 

conhecimento que está implícito em grandes quantidades de informações 

armazenadas nos bancos de dados de uma organização. Possibilita a 

descoberta de padrões e relações ocultas, a geração de regras para predizer e 

correlacionar dados, com o intuito de tornar a tomada de decisão mais rápida 

e/ou confiável. Essa técnica pode fazer, entre outras, uma análise antecipada 

dos eventos, possibilitando prever tendências e comportamentos futuros, 

permitindo aos gestores a tomada de decisões baseada em fatos e não em 

suposições. 

O conhecimento que se consegue adquirir através da mineração de 

dados tem se mostrado bastante útil nas mais diversas áreas e não é um 

processo trivial. Consiste na habilidade de identificar, nos dados, os padrões 

válidos e novos, potencialmente úteis e compreensíveis, envolvendo métodos 

estatísticos, ferramentas de visualização e técnicas de inteligência artificial  

(FAYYAD et al., 1996).  
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O processo de KDD utiliza conceitos de base de dados, métodos 

estatísticos, ferramentas de visualização e técnicas de inteligência artificial, 

dividindo-se nas etapas de seleção, pré-processamento, transformação, DM e 

avaliação/interpretação (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2015; CARDOSO e 

MACHADO, 2008; FAYYAD et al., 1996). 

A técnica pode ser considerada uma alternativa para extrair 

conhecimento a partir de grandes volumes de dados, pois possibilita a 

descoberta de padrões e relações ocultas possibilitando a geração de regras 

para predizer e correlacionar dados, com o intuito de tornar a tomada de decisão 

mais rápida e/ou confiável  (AVELAR et al, 2017, p.33). Dentre os principais 

objetivos da mineração de dados, pode-se destacar: (1) a descoberta de 

relacionamentos entre dados e (2) fornecer subsídios para que possa ser feita 

uma previsão de tendências futuras baseadas no passado. 

Além de auxiliar na tomada de decisão, os resultados obtidos a partir 

da aplicação de técnicas de mineração de dados podem ser utilizados no 

gerenciamento de informação, processamento de pedidos de informação, 

controle de processos, criação de modelos preditivos e pesquisa, dentre várias 

outras aplicações (AVELAR et al, 2017, p.34). 

A mineração de dados é foco de inúmeros estudos em diversas áreas 

de conhecimento (QUONIAN et al., 2001; NAÃS et al., 2008; FEBLES 

RODRIGUEZ e GONZÁLES PÉREZ, 2002), que comprovam o pressuposto da 

transformação de dados em informação, e posteriormente em conhecimento, o 

que torna a técnica imprescindível para o processo de tomada de decisão. 

Possui várias etapas: a definição clara do problema; a seleção de todas as fontes 

internas e externas de dados e a preparação dos dados, que inclui o pré-

processamento, reformatação dos dados e análise dos resultados obtidos do 

processo de DM (CARDOSO e MACHADO, 2008; QUONIAN et al., 2001), 

conforme ilustrado na figura 6: 
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Figura 6 - Etapas do processo de KDD 

 

Fonte: Adaptado de Fayyad et al., 1996 

 

A descoberta do conhecimento deve apresentar as seguintes 

características: ser eficiente (acurada), genérica (aplicável a vários tipos de 

dados) e flexível (facilmente modificável) (STEINER et al., 2006).  

O processo de desenvolvimento de DM envolve tarefas, métodos e 

algoritmos para possibilitar a extração de novos conhecimentos (CARDOSO e 

MACHADO, 2008). Entre as várias tarefas de DM, destacam-se algumas que 

são as mais utilizadas: associação, classificação, regressão, clusterização e 

sumarização (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 2015;  CARDOSO e MACHADO, 

2008; MATOS et al., 2006).  

A tarefa de clusterização é utilizada para separar os registros de uma 

base de dados em subconjuntos ou clusters (agrupamentos), de tal forma que 

os elementos de um cluster compartilhem propriedades comuns, que servem 

para distinguir os elementos em outros clusters, tendo como objetivo maximizar 

similaridade intra-cluster e minimizar similaridade inter-cluster. Diferente da 

tarefa de classificação, em que as variáveis são predefinidas, a clusterização 

precisa, automaticamente, identificar os grupos de dados, aos quais o 

pesquisador deverá atribuir as variáveis (TELLES et al., 2001 e ZHU et al., 1999).  

 

 

 



59 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. [...]. A 

pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e 

a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos 

[...] ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados (GIL, 

2017). 

De acordo com suas características, esta pesquisa tende a ser 

classificada como descritiva, visto que, coloca em exposição características de 

determinada população ou de determinado fenômeno e tem também a finalidade 

de identificar possíveis relações entre variáveis (GIL, 2017, p. 27).  

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como 

quali-quantitativa. A pesquisa qualitativa propõe analisar profundamente o 

fenômeno estudado e destaca características não observadas através de um 

estudo quantitativo. Já a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação da informação, como o emprego dos dados em percentuais para 

traduzir a informação e analisá-la. Foi empregada a quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas matemáticas ou estatísticas, evitando possíveis distorções de análises 

e interpretação (DIEHL, 2004; RICHARDSON, 2004) e efetuou-se a 

interpretação qualitativa e análise desses dados, a conjectura das eventuais 

causas dos resultados que foram obtidos, o caráter subjetivo do objeto analisado, 

estudando as suas particularidades e experiências individuais, por exemplo.  

Como método de pesquisa foi utilizado o Research Profiling (Perfil de 

Pesquisa), que tem como base a bibliometria e que amplia a revisão da literatura 

à medida em que examina as publicações de forma mais completa (PORTER et 

al., 2002). 

O Research Profilling possibilita uma ampla análise da literatura 

contextual. Através dele, relacionamentos tópicos, tendências de pesquisa e 
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capacidades complementares podem ser descobertos, facilitando a pesquisa. O 

mecanismo de pesquisa moderno e as ferramentas de mineração de texto 

permitem explorar a riqueza de informações acessíveis em bancos de dados 

eletrônicos abstratos (PORTER et al., 2002). 

 

3.2 Universo da pesquisa 

 

A fim de cumprir sua missão institucional, o IF Sudeste MG contava 

em 2018 com uma força de trabalho composta 596 docentes e 635 técnicos 

administrativos. No total, são 1231 servidores efetivos atuando na instituição.  

Apesar da atuação em pesquisa contar majoritariamente com 

docentes, alguns técnicos administrativos fazem parte do processo. Portanto, 

chamaremos o universo da amostra de “pesquisadores”, os quais fizeram parte 

do universo da pesquisa.  

Foram levantadas as publicações de pesquisadores do IF Sudeste 

MG na Web of Science (WoS) no período de 2009 a 2018, considerado por se 

tratar do início do funcionamento dos Institutos Federais e em meio e após o 

advento da política pública de expansão do ensino superior conhecida como 

REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais).  

Além disso, foram também pesquisadas as patentes depositadas em 

nome do Instituto Federal do Sudeste MG no mesmo período no INPI (Instituto 

nacional de Propriedade Intelectual).  

 

3.3 Etapa de coleta de dados  

3.3.1 Coleta de dados das publicações na Web of Science 

 
O levantamento de dados da produção científica se deu em 31 de 

maio de 2019 através das publicações na coleção principal da Web of Science 

(WoS) da Thompson Reuters, disponível a partir do portal de Periódicos CAPES, 

com publicações indexadas no período de 2009 a 2019. A Wos foi selecionada 

por ser o banco de dados científico mais abrangente, indexando artigos em 

revistas e em jornais de todos os campos científicos (PONOMARIOV e 
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BORDMAN, 2010). Enquanto fonte de informação, a WoS se caracteriza por ser 

multidisciplinar, com cobertura retrospectiva desde 1900 em algumas áreas do 

conhecimento. Tradicional base de estudos bibliométricos por sua abrangência, 

a Web of Science permite a busca por categorias de assunto (PORTER e 

CUNNINGHAM, 2005).  

Após acessar a base de dados Web of Science para as publicações, 

utilizou-se como termo de pesquisa o nome da instituição: “Instituto Federal do 

Sudeste de Minas Gerais”, “IF Sudeste MG”. “Instituto Federal do Sudeste  Minas 

Gerais”, “Inst Fed Sudeste Minas Gerais”; “Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais”, bem como todas as suas variações 

encontradas na WoS através do recurso de lista aprimorada, conforme estratégia 

de busca da figura 7: 

 

Figura 7 - Estratégia de busca das publicações na Web of Science 

 
 

Fonte: Base de dados da Web of Science, 2019. 

 

Para as buscas, foi marcada a opção “pesquisa avançada”,  marcou-

se a caixa “organização consolidada” e delimitou-se o período de pesquisa a 

partir de 2009, início do funcionamento dos Institutos Federais, até 31 de maio 

de 2019, data que que ocorreu a coleta de dados. O período foi escolhido 

também por estar situado em meio e após o advento da política pública de 

expansão do ensino superior conhecida como REUNI.  

Dentre as diversas variações de nomes dado à Instituição pelos 

autores, a expressão “Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais” foi a que 

trouxe um maior número de publicações. Foram encontrados 266 trabalhos de 

pesquisadores vinculados ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais.  
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Os resultados de busca foram exportados da base no formato 

completo, utilizando a opção texto sem formatação. 

 

3.3.2 Coleta de dados das patentes 

 

Para recuperação das patentes, tomou-se como base a consulta ao 

portifólio de oferta tecnológica do Núcleo de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (NITTEC), onde constavam 09 (nove) patentes com os seus devidos 

números de registro, conforme figura 8: 

 

Figura 8 - Portifólio de oferta tecnológica do IF Sudeste MG 

 

Fonte: https://nittec.ifsudestemg.edu.br/portfolio  
 

 

Na patente BR1020170021637-A2 - “Sistemas e métodos para 

geração, preservação e sinalização de neologismos terminológicos em línguas 

de sinais”, não consta o nome do IF Sudeste MG como depositante, sendo os 

titulares o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e a 

FAPEMIG. A pesquisa pelos nomes dos inventores também não remeteu a 

pesquisador vinculado do IF Sudeste MG (Flávio  Luís Cardeal Pádua; Vera 

https://nittec.ifsudestemg.edu.br/portfolio
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Lúcia de Souza e Lima; Celso Luiz de Souza; Carlos Augusto Guerra Carneiro e 

Anísio Mendes Lacerda). 

Em consulta feita ao NITTEC, a informação é que houve um erro de 

informação do nome da Insitituição, cuja correção já foi solicitada.  

Após isso, efetuou-se a consulta no site do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI). Nessa base, a busca que consistiu em maior 

número de patentes, 07 (sete) ao todo, foi aquela em que se marcou a opção 

‘palavra aproximada’, e usada a expressão “SUDESTE MINAS”, marcada a 

opção “nome do depositante”, conforme apresentado na figura 9: 

 

Figura 9 - Busca de patentes do IF Sudeste MG depositadas no INPI 

 

Fonte: base de dados do INPI, 2019. 

  

 Em seguida, efetuou-se consulta à base de dados do 

ESPACENET, uma base de dados do Escritório Europeu de Patentes (EPO), 

com documentos de mais de 90 países. Nessa base, a busca que consistiu em 

maior número de resultados, 06 (seis) patentes, foi construída com a expressão 

“sudeste de minas” no espaço reservado ao “requerente”, conforme a figura 10: 
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Figura 10 - Busca de patentes do IF Sudeste MG no ESPACENET 

 

Fonte: base de dados do ESPACENET, 2019. 

 

A busca na base da Derwent Innovations Index do Portal Capes (Web 

of Science/Clarivate Analytics) pelo nome do depositante, sendo utilizadas 

diversas grafias, não apresentou resultados. Sendo assim, efetuou -se a busca 

manual pelos números de patentes informados no portifólio tecnológico do 

NITTEC do IF Sudeste.  A busca na DII retornou com apenas 06 (seis) patentes, 

conforme a figura 11: 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Figura 11 - Busca de patentes do IF Sudeste MG na Derwent innovations index 

 

Fonte: Portal de Periódicos da Capes (2019) 

 

Tendo em vista a divergência quanto ao número real de patentes nas 

03 (três) bases de dados diferentes, tornou-se então necessária a consulta 

manual das mesmas no site do INPI, tomando como base as 09 (nove) patentes 

informadas no portifólio tecnológico do NITTEC do IF Sudeste MG. Foi verificada 

a situação dos despachos, que revelou que, as  patentes “Dispositivo de 

pesagem para animais da Raça Girolando” e “Aparelho de musculação com 

sistema de carga variável de progressão contínua” não constam da base do INPI 

(07 patentes), ESPACENET (06 patentes) e Derwent Innovations Index (06 

patentes). Para essas duas patentes, constam nos despachos a observação de 

que aguardam a confirmação se houve uso de material genético, motivo de não 

constarem nas buscas efetuadas. 
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Entretanto, tendo em vista que o procedimento de suspensão 

temporária citado é um padrão do INPI, sem prejuízo da concessão da patente, 

optou-se por considerá-las no estudo.   

A patente “Sistema e métodos para geração, preservação e 

sinalização de neologismos terminológicos em línguas de sinais” foi depositada 

sem constar o nome da Instituição IF Sudeste MG, constando apenas os nomes 

do CEFET-MG e FAPEMIG. Conforme o NITTEC, a solicitação de correção já foi 

efetuada. Essa patente não será considerada, tendo em vista o seu registro nos 

assentamentos no INPI e citá-la nesse estudo estaria em desacordo com as 

informações oficiais prestadas.  

Sendo assim, diante da supressão da patente citada acima, foram 

consideradas 08 (oito) das 09(nove) patentes apontadas no portifólio de 

produção tecnológica do IF Sudeste MG, sendo utilizada para análise a base de 

dados Derwent Innovations Index, uma vez que a mesma faz parte da Web of 

Science, o que facilitou a análise de resultados.  

 

 

3.5   Tratamento dos dados 

 
A etapa de tratamento de dados é indispensável para a validação do 

conjunto de dados recuperados, constituindo-se de procedimentos detalhados 

para a limpeza e certificação desses dados, excluindo-se as anomalias e 

redundâncias e dados problemáticos e mantendo os dados relevantes que 

atendam às necessidades informacionais e ajudem e melhorar a qualidade das 

análises.  

A limpeza dos dados foi feita de modo a garantir que apenas registros 

relevantes, não repetidos e consistentes fossem contabilizados e analisados. 

Nesse momento, cuidou-se pela organização e compatibilização dos dados das 

publicações, quando foram padronizados os nomes dos autores, dos periódicos, 

países, palavras-chaves, das organizações parceiras, das instituições 

financiadoras, código internacional de classificação de patentes (IPC), código de 

classe no Derwent e código manual no derwent.  
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Essa ação foi realizada também por meio da utilização do software 

VantagePoint®, pela opção List cleanup e se iniciou pelos dados que 

individualizam os registros. 

Com o arquivo de registros sem duplicatas, utilizou-se o próprio 

software VantagePoint para a geração de listas e matrizes para as análises 

subsequentes, em relação à alteração do posicionamento dos campi com o 

maior número de publicações.  

Os resultados e discussões que se seguem foram baseados em 

dados coletados a partir da estruturação da informação no programa de 

mineração de dados. 

 

3.6   Mapeamento e análise dos dados 

 
O mapeamento e análise dos dados é a etapa que permite a 

descoberta de conhecimento sobre os dados recuperados, explicitando os 

resultados da análise através de recursos visuais e ajudou a entender como os 

dados são agrupados e exibidos. Foram utilizadas as seguintes ferramentas para 

análise de dados: 

a. Correlação:  usada para determinar o grau de relacionamento 

entre duas ou mais variáveis. A correlação significa relação ou dependência 

mútua entre dois termos e dedica-se a inferências estatísticas das medidas de 

associação linear. Na correlação simples, ocorre a medida da “força” ou “grau” 

de relacionamento linear entre duas variáveis”. Na correlação múltipla, ocorre a 

medida da “força” ou “grau” de relacionamento entre uma variável dependente e 

um conjunto de outras variáveis;  

b. Autocorrelação: é a correlação cruzada de um sinal com ele 

próprio. É uma ferramenta matemática usada para encontrar padrões de 

repetição; 

c. Agrupamento (clustering): usada para identificar e aproximar os 

registros similares para separar os registros de uma base de dados em 

subconjuntos ou clusters (agrupamentos), de tal forma que os elementos de um 

cluster compartilhem propriedades comuns, que servem para distinguir os 

elementos em outros clusters, tendo como objetivo maximizar similaridade intra-
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cluster e minimizar similaridade inter-cluster. Um agrupamento (ou cluster) é uma 

coleção de registros similares entre si, porém diferentes dos outros registros nos 

demais agrupamentos.  

d. Coocorrência: ocorrência de algo em simultâneo ou no mesmo 

local que o outro; diz respeito à possibilidade de unidades ocorrerem uma(s) em 

combinação com outra(s).  

As ferramentas acima foram utilizadas para identificar informações 

acerca dos dados organizados e para observar os padrões de produção de 

conhecimento. Foram selecionados  os indicadores utilizados para a análise 

(quantidade de inventores, relação com cotitulares, palavra-chave, etc), cujos 

dados possibilitaram o cruzamento e criação de matrizes, a partir das quais 

foram gerados tabelas, gráficos e mapas. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Tendo em vista o levantamento efetuado da produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores do IF Sudeste MG no período de 2009 a 2019, 

na sequência, são apresentados os resultados e discussão.  

Para melhor entendimento, os resultados e discussão serão divididos 

em duas seções: uma cientométrica, com resultados para as publicações 

científicas e outra patentométrica, onde serão apresentadas as análises sobre 

as patentes.  

 

4.1 Análise cientométrica  
 

4.1.1  Evolução de publicações ao longo do tempo 

 
Em relação à quantidade de artigos, as publicações tiveram aumento 

significativo, em consonância com o crescimento da instituição, conforme a 

Figura 12.  

 

Figura 12 - Publicações por ano 
 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Em relação às publicações, os anos de 2009 e 2010 contaram apenas 

com 03 publicações cada. Em 2011 houve um crescimento de 466,67% em 

relação ao ano de 2010, com 14 publicações (5,26% do total de registros). O 

crescimento foi significativo, sendo o ápice o ano de 2017, com 53 registros, 

equivalente a 19,92% do total de registros.  
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Os anos de 2016 e 2017  são períodos que coincidem com o momento 

de maior produtividade, reflexo do próprio crescimento da instituição no decorrer 

dos anos, do aumento dos cursos de graduação e, consequentemente, da 

qualificação e contratação de novos professores e também da criação e 

consolidação de programas de pós-graduação lato e strictu sensu. 

No ano de 2018 houve um declínio na produção de publicações, 

caindo de 53 para 43 registros (16,17% do total). Salientamos que, o ano de 

2019 estava em curso no período da coleta de dados, finalizada em 31/05/2019, 

com 11 registros (4,14% do total), ou seja, os dados para este ano não estão 

completos.  

 

 

4.1.2  Contagem de citações das publicações na Web of Science 

 

Dentre as publicações, 112 (42,10% do total) das 266 publicações não 

receberam citação (figura 13). Apesar de controversa, sabidamente a contagem 

da quantidade de publicações tem sido considerado um critério importante para 

a alocação de verbas e tem um papel válido quando há interesse em ver a 

influência consolidada de um determinado cientista ou instituição no progresso 

do conhecimento científico.  

 

Figura 13 - Contagem de citações das publicações na WoS 

 

Fonte: dados da análise, 2019 

 

Interessante observar que um artigo conta com 71 (26,69%) citações, 

outro 68 (25,56%) e um terceiro com 32 (12,03%) citações cada.  
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O título com 71 citações se refere ao artigo intitulado “Products of 

vegetable origin: a new alternative for the consumption of probiotic bacteria” 

(Produtos de origem vegetal: uma nova alternativa para o consumo de bactérias 

probióticas), de autoria de pesquisadores do campus Rio Pomba, publicado na 

revista Agr Res Co Minas Gerais, uma parceria com Universidade Federal de 

Viçosa.  

O artigo intitulado “Food Protein-polysaccharide Conjugates Obtained 

via the Maillard Reaction: a Review” (Conjugados de proteínas e polissacarídeos 

alimentares obtidos pela reação de Maillard: uma revisão), conta com 68 

citações. Foi publicado por uma pesquisadora do campus Rio Pomba, em 

parceria com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, Universidade 

Federal de Viçosa e Universidade Federal do Tocantins.  

O terceiro artigo, com 32 citações é “Metabolic endotoxemia and 

diabetes mellitus: a systematic review” (Endotoxemia metabólica e diabetes 

mellitus: uma revisão sistemática). Foi publicado por pesquisadora do campus 

Barbacena em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa.  

 

4.1.3  Tipologia das publicações 

  

A amostra com 266 publicações conta em sua maioria com artigos, 

uma das formas de produção científica considerada mais relevante, 

confirmando-se como a tipologia de maior prestígio entre os pesquisadores na 

divulgação dos resultados de pesquisa.  

Conforme a tabela 1, foram localizados 223 artigos (83,33% do total 

de publicações), sendo o campus Rio Pomba responsável por 86 deles (38,56% 

do total), Juiz de Fora 51 (22,87%), 48 de Barbacena (21,52%), 18 de Manhuaçu 

(8,07%).  
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Tabela 1 - Tipologia de publicações do IF Sudeste MG na WoS 

      1 2 3 4 5 6 7 

     Registros 223 30 6 1 1 1 1 
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1 100 200 Rio Pomba 86 7 5     1 1 
2 73 145 Juiz de Fora 51 21   1       
3 50 100 Barbacena 48 1 1         

4 19 38 Manhuaçu 18       1     
5 8 16 São João Del Rei 8             
6 5 10 Muriaé 5             

7 4 8 Santos Dumont 3 1           
8 3 6 Bom Sucesso 3             
9 1 2 Reitoria 1             

 

               Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 

Dentre as publicações, outras produções além dos artigos foram 

localizadas: papers, resenhas, paper de artigos, material editorial, cartas e 

resumos de reuniões. Dos 30 papers (11,27% do total),  21 (7,89% do total) são 

do campus Juiz de Fora, 07 (2,63% do total) do campus Rio Pomba e 01 (0,37% 

do total ) do campus Barbacena.  Das 06 resenhas (2,25% do total), 05 

pertendem ao campus Rio Pomba (1,88% do total) e 01 (0,37% do total) a Juiz 

de Fora. O restante da produção (1,79%) se refere a paper de artigos, material 

editorial, cartas e resumos de reuniões.  

 

 

4.1.4  Publicações por idioma 
 

As publicações em inglês equivalem a 70% do total, seguido de 30% 

de português. Apenas uma publicação em italiano e uma em espanhol. 

O uso do idioma inglês amplia a potencialidade de difusão dos artigos 

na comunidade científica internacional e reforça a hipótese levantada por 

diversos autores acerca da existência de uma relação clara entre o uso do idioma 

inglês na produção científica e sua visibilidade em círculos científicos globais 

(SANTIN, 2013; PACKER e MENEGHINI, 2006). 
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4.1.5  Publicações em periódicos  
 

A análise dos 266 registros da produção científica do IF Sudeste MG  

indexada na WoS possibilitou a identificação de 167 periódicos representados, 

sendo 40 deles nacionais. Isso significa uma expressiva dispersão, indicativa de 

que os pesquisadores da instituição transitam em um grande número de veículos 

de comunicação cientifica. 

Por meio da tabela 2, foi possível observar os 20 periódicos com maior 

número de publicações de autores vinculados ao Instituto Federal do Sudeste 

MG.  

Os QUALIS apresentados demonstram que as publicações estão 

concentradas na seguintes áreas: Ciências Agrárias (26; 29,21%); Biotecnologia 

(24; 26,96%); Ciências Ambientais (14; 15,73%); Biodiversidade (13; 14,60%); 

Engenharias (6; 6,74%); Ciência dos Alimentos (3; 3,37%); e Interdisciplinar (3; 

3,37%). 

 

Tabela 2 - Principais títulos de periódicos utilizados para publicação da  

produção científica do IF Sudeste MG 

  
Registros 

 
Título 

 
Qualis 

 
Qualis 

 
ISBN 

Fator de 

impacto 

(FI) 
1 9 JOURNAL OF CANDIDO TOSTES DAIRY 

INSTITUTE 

B5 

 

Biotecnologia 0100-3674 - - -  

2 8 SEMINA CIENCIAS AGRARIAS B3 Biodiversidade 1676-546X 0,370 

3 7 ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA 

VETERINARIA E ZOOTECNIA 

B1 

 

Ciências Ambientais 0102-0935 0,242 

4 7 REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

AGRICOLA E AMBIENTAL 

B1 

 

Ciências Agrárias 1415-4366 0,649 

5 6 CIENCIA RURAL B4 Biotecnologia 0103-8478 0,553 

6 6 HOLOS B5 Ciências Agrárias 1519-8634 - - -  

7 5 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE 

CIENCIAS 

B2 Biodiversidade 0001-3765 0,938 

8 4 CIENCIA E AGROTECNOLOGIA A2 Ciências Agrárias 1413-7054 --- 

9 4 REVISTA ARVORE A2 Ciências Ambientais 0100-6762 0,367 

10 3 FOOD RESEARCH INTERNATIONAL A1 Ciência de Alimentos 0963-9969 3,579 

11 3 PLOS ONE A1 Biotecnologia 1932-6203 2,776 

12 3 PSICOLOGIA-REFLEXAO E CRITICA A1 Interdisciplinar 0102-7972 0,944 

13 3 CERNE A2 Ciências Ambientais 0104-7760 0,795 

14 3 JOURNAL OF MAGNETISM AND 

MAGNETIC MATERIALS 

A2 Ciências Agrárias 0304-8853 2,683 

15 3 PHYSICAL REVIEW D A2 Biotecnologia 1550-7998 4,368 

16 3 ELECTRIC POWER SYSTEMS 

RESEARCH 

B1 Engenharias 0378-7796 3,022 

17 3 ENGENHARIA AGRICOLA B1 Ciências Agrárias 0100-6916 0,541 

18 3 PLANTA DANINHA B1 Ciências Agrárias  0100-8358 0,791 

19 3 REVISTA VIRTUAL DE QUIMICA B3 Engenharias 1984-6835 --- 

20 3 BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY B3 Biotecnologia 1519-6984 0,983 

 89     23,601 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Conforme figura 14, tomando por base as 89 publicações, as mesmas 

ocorrem em maior número em periódicos com qualis B1 (23; 28%), destacando-

se Ciências Agrárias, Ciências Ambientais e Engenharias. Em seguida, 

periódicos com qualis A2 (17; 20%), destacando-se Ciências Agrárias, Ciências 

Ambientais e Biotecnologia. O qualis B3 (14; 17%) apresenta publicações em 

Biodiversidade, Engenharias e Biotecnologia; Para o qualis A1 (9; 11%) 

destacam-se publicações em Ciência dos Alimentos, Biotecnologia e 

Interdisciplinar. Para qualis B5 (9; 11%) destacam-se publicações em 

Biotecnologia. Para qualis B4 (6; 7%) apresentam-se periódicos da área de 

Biotecnologia e para B2 (5; 6%) publicações em Biodversidade. 

 

Figura 14 - Publicações por Qualis 

 
 

Fonte:dados da pesquisa, 2019 

 

Observou-se que entre os 20 principais periódicos com maior número 

de publicações (figura 15), foram publicados 89 artigos, o que equivale a 33,45% 

do total de publicações. 
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Figura 15 - Periódicos com maior número de pulicações 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

O principal periódico é a Revista do Instituto de Laticínios Cândido 

Tostes, que apresentou 09 publicações. É uma periódico brasileiro, editada pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) que vem sendo 

publicado bimestral e ininterruptamente desde 1946. Publica artigos científicos e 

revisões bibliográficas na área de leite e derivados.  É um dos mais importantes 

veículos de divulgação das pesquisas realizadas não só no Instituto de Laticínios 

Cândido Tostes - o Centro Tecnológico da EPAMIG, mas recebe trabalhos de 

autores de todas as Universidades, Fundações e Empresas Públicas e Privadas 

do Brasil e exterior. 

A revista Semina: Ciências Agrárias, com 08 publicações, é um 

periódico bimestral, vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Publica artigos originais e artigos de revisão, relatos de casos e comunicações 

ligados à área das Ciências Agrárias, Ciências Animais, Ciências e Tecnologia 

dos Alimentos, Medicina Veterinária e Zootecnia.   

A revista Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (Revista Brasileira de Veterinária e Zootecnia), com 07 registros, é 

uma publicação bimensal, publicada pela Editora FEPMVZ (Escola de 

Veterinária - Universidade Federal de Minas Gerais). A revista publica trabalhos 
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científicos originais nas áreas de medicina veterinária, ciência animal, tecnologia 

e inspeção de produtos animais e áreas afins. 

A Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (AGRIAMBI) 

também apresenta 07 registros. É editada mensalmente pelo Departamento de 

Engenharia Agrícola (DEAg) do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais 

(CTRN) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) desde 1997. A 

Agriambi publica original científico e trabalhos técnicos nas áreas de engenharia 

de irrigação e drenagem, meteorologia e climatologia agrícola, gestão de solos 

e água, construção rural e ambiental, armazenamento e processamento de 

produtos agrícolas, controle e gestão ambiental, automação e instrumentação, 

energia na agricultura e máquinas agrícolas. 

O fator de impacto (FI) dos periódicos está relacionado às citações 

por ele recebidas e é utilizado pelos autores para identificar os periódicos que 

podem imprimir maior prestígio a seu trabalho (STREHL, 2005). De acordo com 

o  Journal Citation Reports  (2019), ao calcular o fator de impacto de uma revista 

se leva em conta o número total de citações recebidas por esta publicação em 

um determinado ano, englobando os dois anos anteriores, e então dividindo-o 

pelo número de itens “citáveis” publicados por esta revista naqueles dois anos 

predecessores.  

O criador do Fator de Impacto,  Eugene Garfield, defende que agora 

é possível fazer uma pesquisa de mercado sobre as revistas científicas, já que 

o Fator de Impacto fornece dados quantitativos que indicam aproximadamente 

quais revistas possuem mais prestígio acadêmico. No entanto, também pondera 

a necessidade de uma análise complementar sobre a qualidade da revista, 

como: se ela pratica revisão por pares, produtividade, entre outros fatores 

subjetivos sobre a política editorial. 

Pela contagem de citações, os periódicos mais citados pelos 

pesquisadores nas publicações constam na figura 16:  
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Figura 16 - Periódicos mais citados pelos pesquisadores 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Conforme observado na tabela 3, destacam-se as revistas Food 

Research International (FI: 3,579), PloS One (FI: 2,776) e Psicologia-Reflexão e 

Crítica (FI: 0,944), classificadas como periódicos A1. A revista Physical Review 

D (FI: 4,368) é classificada como A2. 

 

Tabela 3 - Publicação de resenhas, cartas e resumos 

 Registros Título Qualis ISBN Tipo 

1 5 CIENCIA FLORESTAL A2 0103-9954 Review 

2 3 BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL B1 2314-6133 Article e Review 
3 1 EXPERIMENTAL GERONTOLOGY A2 0531-5565 Letter 
4 1 MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND 

EXERCISE 
A1 0195-9131 Meeting Abstract 

5 1 CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE 
AND NUTRITION 

A1 1040-8398 Review 

6 1 SLEEP MEDICINE REVIEWS A1 1087-0792 Review 

7 1 RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY --- --- Review 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A revista Ciência Florestal foi criada em 1991, passando a ser 

publicada somente na versão on-line em 2016, com o objetivo de ser um veículo 

para a divulgação de trabalhos científicos, notas técnicas e revisões de literatura 

relacionadas à área de ciências florestais. Possui tiragem trimestral, atualmente 

possui classificação B1 no Qualis/CAPES (2013-2016). 

A BioMed Research International é uma revista científica de acesso 

aberto revisada por pares que cobre todos os aspectos das ciências biomédicas.  
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A Experimental Gerontology é uma revista multidisciplinar para a 

publicação de trabalhos de todas as áreas da biogerontologia, com ênfase em 

estudos focados no nível de sistemas de investigação, como organismos inteiros 

(por exemplo, modelos genéticos de invertebrados), sistemas imunológico, 

endócrino e celular, bem como estudos populacionais completos (por exemplo, 

epidemiologia).  Publica também estudos sobre as consequências 

comportamentais e cognitivas do envelhecimento.  

A Medicine & Science in Sports & Exercise é uma revista médica 

revisada por pares que cobre pesquisas em esportes e ciência do exercício. 

 
 

4.1.6  Publicações por grande área do conhecimento 

 

De acordo com os resultados, identifica-se na tabela 4 e figura 17 que 

a área do conhecimento com maior número de publicações é Ciências Agrárias, 

com 25% das 79  publicações, seguido de Ciências da Saúde com 19% e 58 

publicações. Ciências Sociais Aplicadas aparece com 17% e 53 publicações e 

Engenharias com 14% e 43 publicações. Ciências Exatas e da Terra e Ciências 

Biológicas contribuem com 11% cada, equivalente a 36 e 34 publicações 

respectivamente. Já Ciências Humanas contribui com 3% e 10 publicações ao 

todo.  

  

Tabela 4 - Publicações por grande área do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 
 
 

 
 

 

Grande área do conhecimento Registros % 

1 Ciências agrárias 79 25% 
2 Ciências da saúde 58 19% 
3 Ciências Sociais Aplicadas 53 17% 
4 Engenharias 43 14% 
5 Ciências exatas e da terra 36 11% 
6 Ciências biológicas 34 11% 
7 Ciências humanas 10 3% 
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Figura 17 - Publicações por grande área do conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Salienta-se que o total de registros equivale a 313 registros, tendo em 

vista que, uma mesma publicação é apontada em áreas diferentes.  

Isso se explica, provavelmente, pelo fato de serem o campus 

Barbacena centenário (1910) e Rio Pomba cinquentenário (1962), ambos com 

foco na área de Agrárias, havendo preocupação com o meio ambiente, 

principalmente na questão dos estudos dos impactos provenientes das 

agroindústrias e da produção agropecuária em geral.  

No caso do campus Rio Pomba, além de oferecer cerca de 30 

formações profissionalizantes presenciais e a distância, de níveis técnico e 

graduação, oferta pós-graduação lato e stricto sensu, sendo 03 mestrados 

profissionais. O campus Barbacena oferece cursos técnicos, tecnológicos, 

licenciaturas, bacharelados, engenharias, Proeja e ensino à distância. 

 

 

4.1.7  Publicações por áreas e temas pesquisados 

 

As figuras 18 e 19 demonstram a correlação não estastística entre 

uma grande área do conhecimento e outra. Além disso, destaca a relação das 

áreas com os temas diversos pesquisados apontados pela WoS. A classificação 

das áreas do conhecimento objetiva proporcionar às Instituições de ensino, 

Ciências Agrárias -
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pesquisa e inovação uma maneira ágil e funcional de sistematizar e prestar 

informações concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos aos 

órgãos gestores da área de ciência e tecnologia, refletindo contextos 

sociopolíticos específicos. 

 

Figura 18 - Correlação entre as grandes áreas do conhecimento 

 

Fonte: Dados da análise, 2019.  

 

Observa-se na figura 18 que há um forte elo entre Engenharias e 

Ciências Sociais aplicadas e Ciências Exatas e outro entre Ciências Sociais 

Aplicadas e Saúde. 

 

Figura 19 - Correlação de grandes áreas do conhecimento 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Conforme a figura 19, são 56 temas pesquisados, de acordo com a 

classificação da WoS: 30 publicações em Engenharia como assunto principal, 

07 Ciência dos Materiais, 07 de Energia e Combustíveis, 07 de Química e 05 de 

Física. 

Observa-se tanto na figura 18 quanto 19 que Engenharias é uma área 

aglutinadora, pois se encontra na centralidade e possui publicações em comum 

com todas as áreas, excetuando-se Ciências Humanas e Ciências Biológicas. 

Ciências da Saúde também não possui publicação com Ciências Humanas. 

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas não possuem relacionamento com 

Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Sociais Aplicadas. 

Ciências Humanas só demonstra relacionamento com Ciências Exatas e da 

Terra.  

Ciências Biológicas tem 40 temas pesquisados: 21 publicações tratam 

de Ciência dos alimentos e Tecnologia, 13 de Ciências das Plantas, 5 de 

Silvicultura, 2 de Nutrição e Dietética e 1 de Biologia Marinha e de água doce. 

Ciências Exatas e da Terra se relaciona com todas, excetuando-se 

Biológicas e apresenta 47 temas pesquisados, conforme definido pela WoS: 17 

publicações para Física, 14 em Química, 06 em Matemática, 5 em Astronomia e 

Astrofísica e 5 de Ciência dos Materiais. 

Ciências Sociais Aplicadas se relaciona com Exatas e da Terra, 

Engenharias, Saúde e Agrárias, excetuando-se Biológicas e Humanas. Possui 

47 temas pesquisados: 16 em ciência da computação, 16 em ciência e 

tecnologia, 7 em engenharia, 50 em Biotecnologia e microbiologia aplicada e 3 

em ciências sociais. 

Conforme a WoS, Ciências Agrárias possui 83 temas pesquisados, 

sendo 53 em Agricultura, 13 em Silvicultura, 7 em Ciências ambientais e 

ecologia, 6 em ciência das plantas e 4 em recursos hídricos. Já Ciências 

Biológicas possui 40 temas pesquisados, sendo 21 em ciência dos alimentos, 11 

em ciência das plantas, 5 em silvicultura, 2 em nutrição e dietética e 1 de Biologia 

marinha e de água doce.  

Ciências Humanas possui 7 publicações em educação e pesquisa, 1 

em história, 1 em linguística e 1 em literatura. 

Uma publicação do tema Física está inserida em humanas, por tratar 

de foco da educação na Física. 
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4.1.8 Principais temas pesquisados nas publicações do IF Sudeste MG 

  

Para responder à questão o quê, a  tabela 5 mostra as 30 categorias 

de assuntos mais pesquisados na Web of Science, equivalente a 260 registros  

das 102 categorias fornecidas pela análise. A principal delas é a categoria de 

Engenharia Elétrica e Eletrônica, seguida de Ciência dos Alimentos e Tecnologia 

e Agronomia. É possível visualizar, então, que dentre todas as competências e 

áreas de conhecimento exploradas pelos pesquisadores do Instituto Federal do 

Sudeste MG, as áreas de Engenharia e Ciências Exatas e da Terra são as mais 

exploradas.  

 

Tabela 5 - Principais temas pesquisados pelo IF Sudeste MG 

  Registros Categorias da Web of Science 
1 22 Engineering, Electrical & Electronic 

2 21 Food Science & Technology 

3 17 Agronomy 

4 15 Multidisciplinary Sciences 

5 13 Agriculture, Multidisciplinary 

6 13 Forestry 

7 11 Agricultural Engineering 

8 11 Agriculture, Dairy & Animal Science 

9 11 Plant Sciences 

10 11 Sport Sciences 

11 8 Chemistry, Multidisciplinary 

12 8 Computer Science, Artificial Intelligence 

13 7 Computer Science, Information Systems 

14 7 Energy & Fuels 

15 7 Veterinary Sciences 

16 6 Biology 

17 6 Computer Science, Software Engineering 

18 6 Computer Science, Theory & Methods 

19 6 Materials Science, Multidisciplinary 

20 6 Nutrition & Dietetics 

21 6 Physics, Multidisciplinary 

22 5 Astronomy & Astrophysics 

23 5 Biotechnology & Applied Microbiology 

24 5 Education & Educational Research 

25 5 Environmental Sciences 

26 5 Physics, Particles & Fields 

27 5 Physiology 

28 4 Horticulture 

29 4 Medicine, Research & Experimental 

30 4 Psychology, Multidisciplinary 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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4.1.9 Palavras-chaves mais utilizadas nas publicações 

 

Também para responder a questão “o quê”, elaborou-se o quadro 5, 

com as palavras-chaves mais recorrentes escolhidas pelos autores das 

publicações, que seguem um ranking por frequência,  conforme cita Meadows 

(1999):  

 

[...] Exemplo dessa prática pode ser encontrado no emprego de 

‘palavras-chaves’, que são palavras de um texto que nos dão uma 
visão precisa de seu conteúdo. Como assinalamos antes,  quando as 
palavras são classif icadas por ordem de f requência de sua ocorrência, 

essa f requência diminui regularmente e com moderada rapidez 
conforme a ordem que a palavra ocupa na hierarquia.  
 

 

A relação de coocorrência entre duas palavras-chaves é determinada 

pelo número de artigos em uma base de documentos em que ambas ocorrem 

conjuntamente, seja no título, no resumo ou na lista de palavras-chaves (van Eck 

& Waltman, 2014). Ao analisar essa relação, é possível mapear possíveis 

temáticas de pesquisa sobre determinado assunto. O tamanho do nó indica a 

frequência de ocorrência de uma palavra-chave, e a relação entre os nós é tão 

mais forte quanto maior a proximidade entre eles.  

 

Quadro 5 - Palavras-chaves dos autores por ocorrência em artigos 

Registros Palavras-chaves do autor Registros Palavras-chaves do autor 

5 Nutrição Vegetal 2 Biomaterial 

5 Probiótico 2 Cálcio 

4 Óleo essencial 2 Composição química 

4 Alimento funcional 2 Crônica 

4 Energia livre de Gibbs 2 Coffea arábica 

4 Qualidade poderosa 2 Coffea canephora 

4 Qualidade 2 Algoritmo de casco convexo 

3 Composição do corpo 2 Coturnix  

3 Diabetes Mellitus 2 Produção leiteira 

3 Meio Ambiente 2 Entropia diferencial 

3 Teor de umidade de equilíbrio  2 Evolução diferencial 

3 Frutas 2 Eletrocoagulação 

3 Saúde 2 Endotoxina 

3 Modelagem matemática 2 Intercâmbio de energia 

3 Enfermagem 2 Entalpia 

3 Psicometria 2 Teoria da compensação entalpia-entropia 

3 Ricinus communis L. 2 Educação Empreendedora 

3 Programação Dinâmica Estocástica 2 Entropia 

3 Treinamento de força 2 Sistemas equivalentes de energia 

3 Trypanosoma cruzi 2 ESIPT 

3 Leite UHT 2 Leite fermentado 

2 Caligrafia 2 segurança alimentar 

2 Filtros ativos 2 Isotermas de Freundlich 

2 
 

Envelhecido  2 
 

Análise de jogos 
 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Foram coletadas 819 palavras-chaves escolhidas pelos autores nas 

publicações e consideradas as que obtiveram até frequência 2. As palavras 

“Nutrição vegetal” e “Probiótico”, obtiveram maior número de frequência, com 05 

ocorrências cada. As palavras “Óleo essencial”, “Alimento funcional”, “Energia 

livre de Gibbs”, “Qualidade poderosa” e “Qualidade”, tiveram 04 ocorrências 

cada.  

A  Figura 20 apresenta a nuvem do bloco de palavras determinadas 

pela Web of Science que tiveram maior representatividade nos textos das 

publicações, ou seja, sumariza aqueles conceitos mais frequentemente 

trabalhados nas publicações. Quanto maior a palavra, maior é a frequência com 

que a mesma foi encontrada nos diferentes trabalhos:  

 

Figura 20 - Nuvem de palavras-chaves com maior frequência nas publicações 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Percebe-se que as palavras que aparecem com maior frequência nas 

publicações, “Fruits”, “Quality”, “Lactic-Acid Bacteria”, “Growth” e outras 

possuem correlação com as palavras-chaves escolhidas pelos autores, 

constantes no quadro 5: nutrição vegetal, probiótico, óleo essencial, alimento 

funcional, energia livre de gibbs, dentre outras. 
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4.1.10 Publicações por campus do IF Sudeste MG 

 

A tabela 6, que refere-se à publicação por campus, conta com 267 

registros ao invés dos 266 enumerados anteriormente, tendo em vista que, para 

esse aspecto da análise, um mesmo artigo conta com a participação de 02 (dois) 

autores de campi diferentes. 

 

Tabela 6 - Publicações por campus do IF Sudeste MG 

  Registro Instâncias campi do IF Sudeste % 

1 100 200 Rio Pomba 37,45% 
2 73 145 Juiz de Fora 27,34% 
3 54 100 Barbacena 20,22% 
4 19 38 Manhuaçu 7,12% 
5 8 16 São João Del Rei 3% 
6 5 10 Muriaé 1,87% 
7 4 8 Santos Dumont 1,5% 
8 3 6 Bom Sucesso 1,12% 
9 1 2 Reitoria 0,38% 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Observa-se que o campus Rio Pomba conta com a maior participação 

nas publicações, com 100 publicações (37,59% do total), seguido de Juiz de 

Fora, com 73 publicações (27,44% do total) e Barbacena com 54 (20,30% do 

total).  O campus Manhuaçu conta com 19 publicações (7,12% do total),  São 

João Del Rei com 08 (3% do total),  Muriaé com 05 (1,50% do total), Bom 

Sucesso com 03 (1,12% do total) e a Reitoria com 01 publicação (0,38% do total). 

 

4.1.11  Autores com maior número de publicações  

 

O banco de dados demonstrou que existem 879 autores da pesquisa 

envolvidos nas publicações, sendo 26 autores do IF Sudeste MG, o que equivale 

a 4,36% dos 596 docentes existentes na Instituição, ou seja, um pequeno 

número de docentes envolvidos.  

Pela tabela 7, buscou-se responder quem são os 10 autores do IF 

Sudeste MG que possuem maior numero de publicações registradas na WoS por 

campus, cujos nomes estão em negrito para facilitar a identificação. Os 

avaliadores externos são aqueles não negritados e não serão considerados na 

análise. 
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Tabela 7 - Autores com mais registro de publicações na WoS por campus 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Registros 100 73 50 19 8 5 4 3 1 
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1  18 Martins, Maurilio Lopes 18                 

2 16 Oliveira, Gabriel Henrique Horta de       16           

3 15 Correa, Paulo Cesar       15           

4 
  

11 Bottaro, Martim 11                 

11 Gonçalves, Bruno da Silva Brandao   3 8             

5 

  

10 Ferreira-Junior, Joao B. 10                 

10 Martins, Eliane Mauricio Furtado 10                 
6 9 Barbosa, Pedro G. 1 8               

7 
  

8 Baptestini, Fernanda Machado       8           

8 Ramos, Afonso Mota 8                 

8 7 Cunha, Ana Catarina Monteiro Carvalho Mori  7                 

9 6 Cazal, Cristiane de Melo     6             

10 
 
 
 

 
 
 

  

5 Araújo, Marco Antônio Pereira de   5               

5 Botelho, Fernando Mendes 5                 

5 Cruz, Cezar Augusto Fonseca e 5                 

5 Gomes, Junia Maria Geraldo   5       
5 Konstantinova, Elena  5        

5 Leite Junior, Bruno Ricardo de Castro 5         

5 Martins, Aurélia Dornelas de Oliveira 5         

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A análise nos permite inferir os autores mais prolíferos do IF Sudeste 

MG.  

O professor Maurílio Lopes Martins, com 18 publicações e 02 (duas) 

patentes figura em primeiro lugar. É Doutor em Microbiologia Agrícola pela 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e professor do Instituto Federal do 

Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba desde 2007, atuando nas áreas 

de ciência e tecnologia de laticínios, microbiologia de alimentos e microbiologia 

do leite e derivados. É coordenador do Curso de Mestrado Profissional em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos e tutor do grupo PET Ciências Agrárias da 

Instituição. Constam em seu nome publicações da área de Agricultura, Ciência 

dos Alimentos e Tecnologia, Biotecnologia e Microbiologia aplicada, Pesquisa e 

medicina experimental, Microbiologia e Negócios e economia.  

O professor Gabriel Henrique Horta de Oliveira é o segundo colocado, 

com 16 publicaçõs. É professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, 

do campus Manhuaçu e possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, 

mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de 
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Viçosa. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em 

Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas, atuando principalmente 

nos seguintes temas: armazenamento, secagem, modelagem, propriedades 

físicas de grãos e frutas, qualidade pós-colheita. Suas contribuições na pesquisa 

são publicações da área de Agricultura; Engenharia e Ciência dos alimentos.  

O Professor Bruno da Silva Brandão Gonçalves desponta em 4º lugar. 

Foi Professor voluntário do IF Sudeste MG e possui produções vinculadas ao 

campus Juiz de Fora (3) e ao campus Barbacena (8) no período de 2012 a 2014. 

Hoje não mais está vinculado ao Instituto Federal. Possui graduação em 

Tecnologia em Saúde pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba e mestrado 

em Física, Química e Neurociências pela Universidade Federal de São João Del-

Rei. Tem experiência na área de Engenharia Biomédica, com ênfase em 

Processamento de Sinais Biológicos, Modelagem de Processos Biofísicos, 

atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia e ritmicidade 

circadiana, engenharia, física, neurociência e neurologia, ciência e tecnologia, 

psicologia, educação, ciência da vida e biomedicina,  astronomia e astrofísica, 

biotecnologia e microbiologia aplicada, fisiologia, pesquisa e medicina 

experimental, ciências comportamentais, informática médica e  psiquiatria.  

Figura em 5o lugar o Professor João Batista Ferreira Júnior, professor 

do curso de Educação Física do Instituto Federal do Sudeste de Minas de Gerais 

no campus Rio Pomba desde 2015. Possui graduação em Educação Física pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Treinamento Esportivo 

(Fisiologia do Exercício) pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado 

em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Publicações na área de 

engenharia, ciência e tecnologia, ciência dos esportes, psicologia, Biotecnologia 

e microbiologia aplicada, fisiologia, neurociência e neurologia, pesquisa e 

medicina experimental, reabilitação, ciências comportamentais, geriatria e 

gerontologia, ortopedia.  

Também em 5o lugar, destaca-se a Professora Eliane Furtado 

Martins, com 10 publicações e 02 (duas) patentes. Possui graduação em 

Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa (2003), mestrado em 

Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2005), com ênfase 

em Microbiologia de Alimentos. É doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

pela Universidade Federal de Viçosa e professora do campus Rio Pomba desde 
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2009, com publicações em ciência dos alimentos e tecnologia, química, 

bioquímica e biologia molecular, ciência dos polímeros.  

Em 8º lugar, com 7 publicações, está a professora Ana Catarina 

Monteiro Carvalho Moria da Cunha, com mestrado (2006) e doutorado (2010) em 

Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Foi professora efetiva do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MInas Gerais 

no período de setembro de 2010 à junho de 2014. Tem experiência na área de 

Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Silvicultura, atuando 

principalmente nos seguintes temas: nutrição de plantas, espécies nativas, 

eucalipto, propagação vegetativa, diagnose nutricional, produção de mudas, 

sistemas agroflorestais, viveiro florestal e recuperação de áreas degradadas. 

Em 9º lugar enconta-se a professora Cristiane de Melo Cazal, com 

mestrado em Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa (2006) e 

doutorado em Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal de São 

Carlos (2011). Atualmente é professora do campus Barbacena, com experiência 

na área de Química, com ênfase em Química dos Produtos Naturais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Química dos Produtos naturais, busca por 

moléculas naturais com propriedades antitumorais, nanotecnologia e controle de 

pragas. 

Em 10º lugar desponta o professor Marco Antônio de Araújo, do 

campus Juiz de Fora, Doutor (2009) e Mestre (1998) em Engenharia de Sistemas 

e Computação pela COPPE/UFRJ;  

A professora Júnia Maria Geraldo Gomes, do campus Barbacena, 

possui mestrado (2008) e doutorado (2016) em Ciência da Nutrição pela 

Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Nutrição, com 

ênfase em Nutrição nas enfermidades crônicas não transmissíveis, atuando 

principalmente nos seguintes temas: avaliação nutricional, dieta, doenças crônicas 

não transmissíveis, diabetes mellitus, inflamação subclínica e microbiota intestinal. 

Também em 10º lugar figura a professora Elena Konstantinova, do 

campus Juiz de Fora, com mestrado (1981) em Física pela Universidade Federal 

de Tomsk (Rússia) e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (2005), com experiência na área de Física, com ênfase em Física de 

Matéria Condensada Teórica. Interesses principais incluem Nanoestruturas, 

atuando principalmente nas áreas ligadas às simulações numéricas das 
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propriedades eletrônicas, mecânicas e magnéticas e atua em Físico-Química na 

área de Sólidos e Interfaces.  

Ainda em 10º lugar, destaca-se a professora do  campus Rio Pomba, 

Aurélia Dornelas de Oliveira Martins, com mestrado e doutorado (2007) em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Atua nas 

áreas de processamento de leite e derivados, Tecnologia de produtos lácteos 

fermentados, Uso de culturas probióticas em leite e derivados, Higiene na indústria 

de alimentos e Gestão da qualidade na indústria de alimentos. 

Nessa análise, um dado que chama a atenção é o expressivo número 

de one-timers, autores com publicações únicas, totalizando 652 do total de 879 

pesquisadores, os quais tiveram uma única publicação em todo o período, o que 

representa 74,17% do total de pesquisadores. Esse número é superior ao 

percentual de 59,8% encontrado por Guarido Filho, Silva e Gonçalves (2009) em 

estudos sobre teoria institucional, que apontam como possíveis motivos para 

esses autores publicarem uma única vez, o fato de tais trabalhos serem oriundos 

de dissertações de mestrado sob a orientação de pesquisadores estabelecidos 

na área ou advindos de outras áreas. Também pode ser resultado de outras 

atividades dos programas de pós-graduação, como publicações advindas de 

disciplinas isoladas ou de participações temporárias em grupos de pesquisas, o 

que reflete a transição desses autores nos programas de pós-graduação. 

Essa característica pode ser crítica, visto que, para o desenvolvimento 

do conhecimento, acredita-se que seria importante que os pesquisadores 

desenvolvessem vários estudos. Isso possibilitaria seus amadurecimentos como 

pesquisadores em linhas relacionadas a sua área de atuação, bem como o 

contato com outros pesquisadores, estimulando a realização de parcerias. 

São poucos os autores que publicam com pesquisadores de outros 

campi, o que demonstra a necessidade de fortalecimento da rede de 

colaboração. 

 

4.1.12  Correlação entre autores  
 

A pesquisa demonstrou que o campus Rio Pomba se destacou em 

número de publicações. As figuras 21, 22 e 23 fornecem um mapa de correlação 
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(semelhança) entre os autores do campus Rio Pomba e desses com os demais 

campi, salientando que não se trata de correlação estatística. 

O número maior de autores, ou seja, uma equipe maior de pesquisa, 

sugere pesquisa de grupo de aplicação, ou experimental, ou interdisciplinar.  

Percebe-se que as parcerias de publicação têm reflexo positivo na produtividade 

do campus, o que deve ser um exemplo para os demais, de forma que 

intensifiquem as colaborações técnicas, de infraestrutura, laboratórios e outras. 

 

Figura 21 - Mapa de correlação entre autores do campus Rio Pomba 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 

Figura 22 - Relação de autores do campus Rio Pomba e autores dos demais 

campi 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 23 - Relação de autores do campus Rio Pomba  

 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

4.1.13  Autocorrelação entre pesquisadores  

 

A determinação da autocorrelação entre os pesquisadores, ou seja, a 

relação entre um e outro, tem o intuito de encontrar padrões de repetição.  

Na figura 24, as interseções representam trabalhos em coautoria no 

campus Rio Pomba. Observa-se que o Prof. Maurílio Lopes Martins, citado 

anteriormente como mais prolífero, aparece como figura central, com diversas 

publicações com outros autores do campus Rio Pomba.  

Todos os autores do campus Rio Pomba, sem exceção, possuem 

publicações com outros autores do próprio campus e autores externos, ou seja, 

há um esforço de colaboração inter e intrainstitucional. Observa-se na figura 24 

a formação de 02(dois) clusters.  
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Figura 24 - Autocorrelação dos pesquisadores do campus Rio Pomba 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A figura 25 demonstra que no campus Juiz de Fora também há 

publicação em coautoria, mas em sua maioria, a publicação é individual, com 

exceção de Brandi e Ramos e Sales e Konstantino. 

 

Figura 25 - Autocorrelação dos pesquisadores do campus Juiz de Fora 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A figura 26, relativa ao campus Barbacena, apresenta uma situação 

atípica: o autor Bruno da Silva Brandão Gonçalves, professor voluntário nos 

campi Juiz de Fora e Barbacena no período de 2012 a 2014, apresenta uma 

produtividade acima dos demais e relacionamento com diversas instituições 

financiadoras.  
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Figura 26 - Autocorrelação dos pesquisadores do campus Barbacena 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

No campus Manhuaçu (figura 27), a autora Ana Paula Lélis Rodrigues 

de Oliveira é que aparece com maior número de publicações  

 

Figura 27 - Autocorrelação dos pesquisadores do campus Manhuaçu 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A figua 28 refere-se especificamente ao relacionamento entre os 

pesquisadores externos e demonstra as parcerias de publicações entre os 

autores. Ocorre a formação de redes, díades (par de elementos) como em 

Gonçalves e Borges; Braga e Barbosa; Barbosa e Bernardino. Observa-se 

também a formação de tríades (conjunto de 3 entidades), como a que ocorre 

entre Alves, Miranda e Alves; Bortaro,  Brown e Izquierdo; Leite Júnior, Pinto e 

Vanetti).  
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Figura 28 - Autocorrelação dos pesquisadores externos 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 

4.1.14  Autocorrelação inter-campi 
 

Numa outra análise, as figuras 29 e 30 demonstram o  relacionamento 

inter campi. Alguns campi encontram-se próximos geograficamente (Santos 

Dumont e Juiz de Fora; Santos Dumont e Barbacena; São João Del Rei e 

Barbacena)  e não se relacionam, o que reforça ainda mais a importância da 

pesquisa como aporte para que a gestão da instituição possa utilizar tais 

informações para tomada de decisões acerca dos investimentos em ciência e 

tecnologia. 

É preciso incentivar o contato dos pesquisadores, o compartilhamento 

de recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos (instalações, laboratórios). A 

pesquisa em colaboração tem maior visibilidade, levando em conta o número de 

citações de recebem (GLÄNZEL, 2002). Além disso, o trabalho compartilhado 

proporciona economia de tempo e de recursos financeiros e materiais.  
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Figura 29 - Autocorrelação entre autores dos campi do IF Sudeste MG 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Figura 30 - Correlação entre os campi do IF Sudeste MG 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

4.1.15  Interrelação entre pesquisadores do IF Sudeste MG 

 
A figura 31, que demonstra o interrelação entre os pesquisadores do 

IF Sudeste MG (excetuando-se os pesquisadores externos)  permite ter um 

panorama geral da rede de colaboração, onde se evidencia a força de 

relacionamento entre os pesquisadores (largura das arestas) e a 

representatividade de cada um dentro do grupo (tamanho das esferas): 
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Figura 31 - Interrelação entre os autores do IF Sudeste MG 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

4.1.16  Relação com pesquisadores externos  

 

A figura 32 demonstra que existe uma interação maior dos  

pesquisadores dos campi Rio Pomba, Juiz de Fora e Manhuaçu com 

pesquisadores externos em relação aos demais campi.  

 

Figura 32 - Mapa de correlação entre os campi do IF Sudeste MG e 

pesquisadores externos 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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4.1.17  Análise de clusters dos pesquisadores do IF Sudeste MG 
 

 

A análise de clusters, ou análise de agrupamentos, permite classificar 

objetos e pessoas com base na observação das semelhanças e das 

dissemelhanças em função da informação existente, de modo que os indivíduos 

de um grupo sejam tão semelhantes entre si quanto possível e tão diferentes dos 

restantes grupos quanto possível. 

A figura 33 representa os relacionamentos existentes entre os 

pesquisadores dos campi do IF Sudeste MG, excluindo os pesquisadores 

externos. Observa-se a formação de redes de colaboração, sendo a maior delas 

formada em grande parte por pesquisadores do campus Rio Pomba, com a 

participação de alguns pesquisadores de outros campi.  

 

Figura 33 - Mapa de Cluster dos pesquisadores dos campi do IF Sudeste MG 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Os autores centrais são identificados com facilidade em cada rede ao 

observar-se as esferas de maior tamanho.  Além disso, há pesquisadores que 

publicaram individualmente. 

A tarefa de clusterização é utilizada para separar os registros de uma 

base de dados em subconjuntos ou clusters (agrupamentos), de tal forma que 

os elementos de um cluster compartilhem propriedades comuns, que servem 

para distinguir os elementos em outros clusters, tendo como objetivo maximizar 

similaridade intra-cluster e minimizar similaridade inter-cluster.  
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Percebe-se que há uma relação mais intensa dos autores do campus 

Rio Pomba, com a formação de várias conexões e figuras centrais.  

Já no campus Juiz de Fora e Barbacena são vistas algumas tríades e 

díades.  

 O campus São João Del Rei apresenta uma díade e no campus  

Manhuaçu o autor Oliveira segue isolado. 

 

 

4.1.18  Coocorrência entre autores de cada campi 
 

A coocorrência é um princípio distribucional que diz respeito à 

possibilidade de unidades ocorrerem uma(s) em combinação com outra, ou seja, 

a ocorrência de algo em simultâneo ou no mesmo local que outro. 

A figura 34 demonstra a coocorrência entre os pesquisadores de cada 

campi, conforme legenda: 

 

Figura 34 - Coocorrências dos autores de cada campi 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Mais uma vez se observa o forte relacionamento dos autores do 

campus Rio Pomba entre si e os diversos elos criados com autores de outros 

campi. As conexões são próximas e os traços mais grossos indicam maior 

número de publicações.  Percebe-se também que que há uma proximidade maior 
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com o campus Manhuaçu, seguido de Juiz de Fora e um relacionamento mais 

frágil e distante com o Campus Barbacena 

A distância e a largura das arestas no relacionamento dos autores do 

campus Juiz de Fora entre si e com os demais pesquisadores demonstra que os 

elos são mais fracos e pulverizados.  

O relacionamento dos autores do campus Barbacena é incipiente 

entre si e há pouca relação com outros campi.  

 O campus Manhuaçu demonstra apenas 02 autores, entretanto, com 

forte relacionamento com o campus Rio Pomba.  

 

4.1.19  Coocorrência inter-campi 

 
Na figura 35, a relação de coocorrência nos confirma que o campus 

Rio Pomba tem forte relacionamento com Manhuaçu e menos intenso com Juiz 

de Fora:  

 

Figura 35 - Relação de coocorrência inter-campi 

 

 
 

 
Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 

O campus Juiz de Fora se relaciona mais intensamente com Rio 

Pomba e de forma mais discreta com Manhuaçu e Barbacena. Já o campus 

Barbacena, se relaciona com Juiz de Fora e de forma mais distante do campus 

Rio Pomba e não apresenta relacionamento com o campus Manhuaçu. Já o 
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campus Manhuaçu se relaciona com o campus Rio Pomba e de forma mais 

discreta com o campus Juiz de Fora.  

 Para os demais  campi não há relação de coocorrência.  

 

 

4.1.20  Relação cruzada inter-campi 

 
Na figura 36, a relação cruzada inter-campi demonstra o  

relacionamento que cada campi tem com os demais. 

As linhas coloridas assinalam o relacionamento e o tamanho das 

esferas a representatividade do campus junto aos demais em termos de 

produção.  

 
 

Figura 36 - Relação cruzada inter-campi 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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4.1.21   Relações de coautoria 
 

No que tange a coautoria, observa-se que autores de 108 instituições 

publicaram com outros pesquisadores do IF Sudeste MG. Dentre elas, 68 são 

instituições públicas estaduais ou Federais, incluindo-se Universidades e 

Institutos Federais, demonstrando-se um forte relacionamento com outras 

instituições públicas. Outras 15 são instituições particulares, incluindo-se 

Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Empresas. Vale citar 

também que 16 Universidades, Centros de Estudo, Academias e Institutos são 

de outros países. 

Percebe-se que o número de pesquisadores que costumam publicar 

com docentes da mesma Instituição ainda é pequeno. Apenas 12 trabalhos 

contam somente com pesquisadores do IF Sudeste MG. Em geral as parcerias 

são firmadas com autores de outras instituições.   

Das 266 publicações, em 153 consta um pesquisador do IF Sudeste 

MG como primeiro autor. Apesar de não ser uma regra, em alguns casos a ordem 

dos nomes é um fator usado para avaliar a importância que um autor teve no 

trabalho científico, como: aprovação de projetos de pesquisa, processos de 

promoção, concursos públicos (iniciação científica, projetos de PIBIC, avaliações 

dentro de algum departamento, universidade ou instituto). No Brasil, a bolsa de 

produtividade inclui também o segundo autor como peça importante, onde só 

contam artigos em que o pesquisador tiver sido primeiro, segundo ou último autor. 

Apesar de hoje em dia ocorrer com menor frequência, é possível que as 

exigências editoriais ditem que o nome dos autores deve ser listado simplesmente 

em ordem alfabética, o que não diz respeito à contribuição de qualquer autor 

sobre o trabalho. 

 

4.1.22  Relacionamento com instituições financiadoras nas publicações 
 

O financiamento da pesquisa se dá por meio de diferentes sistemas e 

instituições de fomento que visam beneficiar o público através da geração de 

conhecimento por meio de editais, chamadas ou atividades em parceria. São 

elas os conselhos de pesquisa, entidades filantrópicas, órgãos governamentais, 

agências nacionais, agências estaduais, FAPs (Fundações Estaduais de 
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Pesquisas), agências estatais, agências e fundações próprias, além de 

empresas públicas, mistas ou privadas. Também se notou a participação de 

outros institutos, centros de pesquisas e empresas não relacionados ao ensino, 

normalmente em parceria com universidades.  

Abaixo, a relação de instituições que financiaram as pesquisas 

 

Tabela 8 - Instituições financiadoras de projetos               

 Registros Instâncias Instituições financiadoras 
1 85 90 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
2 69 75 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 
3 60 62 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
4 12 14 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
5 5 6 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
6 4 4 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) 
7 4 4 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
8 3 3 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
9 3 3 Instituto Nacional de Energia Elétrica (INERGE) 

10 3 3 International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 
11 3 3 Office of Naval Research Global (ONR-G) 
12 3 3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
13 2 2 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
14 2 2 Empresa de Pesquisa Agropecuária of Minas Gerais (EPAMIG) 
15 2 2 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) 
16 2 2 Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) 
17 2 2 Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
18 2 3 Ministério Espanol de Economia y Competitividad 
19 1 1 Banco do Nordeste (BNB) 
20 1 1 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 
21 1 1 Centro de Ciências Ambientais Floresta Escola 
22 1 1 Chongqing Agricultural Development Foundation 
23 1 1 Chongqing Fundamental Research Funds Projects 
24 1 1 Chongqing Social Livelihood Scientific and Technological Innovation projects 
25 1 1 Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 
26 1 1 Departamento de Microbiologia 
27 1 1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
28 1 1 Fund. Apoio ao Des. Ensino, Ciência e Tecn. Estado de MS (FUNDECT) 
29 1 1 Fundação de Amparo à pesquisa do Estado do RS (FAPERGS) 
30 1 1 Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP) 
31 1 1 Instituto Federal Goiano (IF Goiano) 
32 1 1 Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (IMEPEN) 
33 1 1 Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) 
34 1 1 Mainz Institute for Theoretical Physics (MITP) 
35 1 1 Ministério da Educação (MEC) 
36 1 1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
37 1 1 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
38 1 1 National Science Foundation (NSF) 
39 1 1 PQ grant 
40 1 1 Program for Supporting Leading Scientific Schools 
41 1 1 Projeto Brasil Espanha 
42 1 1 Royal Society of Medicine (Malcolm von Schantz) 
43 1 1 Russian Foundation of Basic Research (RFBR) 
44 1 1 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 
45 1 1 Smarti9 
46 1 1 Universidade de Brasília (UNB) 
47 1 1 Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Apesar do pequeno número, essas parcerias podem indicar uma 

preocupação no tocante à aplicabilidade do conhecimento gerado dentro das 

organizações. 

Destaca-se que as principais fontes de financiamento são de agências 

públicas, como CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior).  

O CNPq  participou de 85 publicações e 90 instâncias. A  FAPEMIG  

com 69 publicações e 75 instâncias. A CAPES com 60 publicações e 52 

instâncias e em 4º lugar inclui-se o Instituto Federal do Sudeste MG, que 

possibilita o financiamento de pesquisas com recurso próprio. Consta 12 

publicações 14 instâncias.  

Ao todo, constam 295 registros e 312 instâncias (mais de um registro 

para a mesma publicação) para as 266 publicações, tendo em vista que alguns 

projetos figuram com financiamento de mais de uma agência financiadora.  

Observa-se também participação de outras instituições nacionais e 

internacionais importantes, que também contribuíram com o financiamento das 

pesquisas:  

A figura 37 demonstra o nível de relacionamento das instituições 

financiadoras com o Instituto Federal do Sudeste MG, com destaque para CNPq, 

FAPEMIG e CAPES, o que é observado pela espessura das arestas. 
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Figura 37 - Relacionamento das Instituições financiadoras  

com o IF Sudeste MG 

 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 

  

As figuras 38 e 39 demonstram o laço das 47 instituições 

financiadoras com o IF Sudeste, sendo considerados especificamente os autores 

da instituição. Observa-se a formação de um grande cluster, advindo do campus 

Rio Pomba, conforme citado anteriormente.  

 

Figura 38 - Laço entre as instituições financiadoras 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 39 -  Instituições financiadoras vinculadas a cada campi do IF Sudeste 

MG 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

As figuras 40 e 41 analisam separadamente o relacionamento do 

campus Rio Pomba com as instituições financiadoras. A exemplo do panorama 

geral, há  um relacionamento mais intenso com o CNPq (85 publicações), 

FAPEMIG (69 publicações) e CAPES (60 publicações). Dispontam também o 

próprio IF Sudeste MG (12 publicações), a EPAMIG (02 publicações) e UNb (1 

publicação). Ao todo são computadas 06 instituições financiadoras diferentes e 

08 pesquisadores. Apesar de ter quantidade menor de instituições em relação 

aos campi Juiz de Fora e Barbacena, o campus Rio Pomba se destaca, com 67 

publicações. 

 

Figura 40 - Instituições financiadoras vinculadas ao campus Rio Pomba 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 41 -  Relação dos autores do campus Rio Pomba e Instituições 

Financiadoras 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

No relacionamento do campus Juiz de Fora com as instituições 

financiadoras (figuras 42 e 43) também se destacam a  FAPEMIG (10 

publicações), CNPq (08 publicações), CAPES (06 publicações). Afora isso, 

figuram o IF Sudeste MG (03 publicações), INERGE,  ANEEL e EPAMIG (02 

publicações cada), FAPEMIG, FINEP, ICTP, UFJF, CEMIG, o Program for 

supporting Leading Scientific, a Russian Fondation of Research. A Empresa 

SMARTI9 e a UNB (01 publicação cada). Ao todo, são computadas 16 

instituições financiadoras diferentes, 09 pesquisadores e 31 publicações.  

 

Figura 42 - Instituições financiadoras vinculadas ao campus Juiz de Fora 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 43 - Relação dos autores do campus Juiz de Fora e Instituições 

Financiadoras 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Nas figuras 44 e 45, o campus Barbacena apresenta 20 publicações, 

uma rede com 05 pesquisadores e 10 instituições financiadoras: CNPq (09 

publicações), FAPEMIG (05 publicações), Office of Naval Research Global (03 

publicações), FAPESP, FAPERN e FNDE (02 publicações cada), Biotechnology 

and Biological Sciences Research Council, PQ grant (programa de bolsas de 

produtividade do CNPq) e Royal Society of Medicine (01 publicação cada). 

 

Figura 44 - Instituições financiadoras vinculadas ao campus Barbacena 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 45 - Relacionamento dos autores do campus Barbacena e Instituições 

Financiadoras 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

O campus Manhuaçu (figura 46) conta com 07 publicações, 01 

pesquisador e 03 instituições financiadoras: CNPq (04 publicações, FAPEMIG 

(01 publicação) e IF Sudeste MG (02 publicações). 

 

Figura 46 - Instituições financiadoras vinculadas ao campus Manhuaçu 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A figura 47 demonstra o relacionamento das instituições financiadoras 

com pesquisadores externos ao IF Sudeste. Destaque é dado ao CNPq (38 

publicações), FAPEMIG (26 publicações) e CAPES (22 publicações), nessa 

ordem. Em 4º lugar o Instituto Federal (08 publicações) também apresenta 

recursos. Seguem-se outras importantes e renomadas instituições como 

International Centre for Theoretical Physics (03 publicações),  INERGE, UFJF e 
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ANEEL (02 publicações cada),  FAPESP, FAPERJ, FINEP, FAPEG, CEMIG, 

FUNDCT, MITP, Program for Supporting Leading Scientific Schools, Russian 

Foundation of Basic Research, SMARTI9 e UNb (01 publicação cada). São 19 

instituições financiadoras, 96 publicações e 22 pesquisadores.  

 

Figura 47 - Instituições financiadoras vinculadas a pesquisadores externos 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

4.1.23  Redes de colaboração científica  
 

A colaboração científica tem sido definida como dois ou mais 

cientistas trabalhando juntos em um projeto de pesquisa, compartilhando 

recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos (VANZ e STUMP,  2010), 

relacionada a um objetivo maior entre os mesmos (SONNENWALD, 2008).  Além 

disso, envolve o empréstimo de capital material ou intelectual, na forma de 

instrumentos, técnica, espaço e credibilidade (VANZ e STUMPF, 2010). 

A pesquisa em colaboração tem maior visibilidade, levando em conta 

o número de citações de recebem (GLÄNZEL, 2002). Além disso, o trabalho 

compartilhado proporciona economia de tempo e de recursos financeiros e 

materiais (MAIA e CAREGNATO, 2008). 

Os estudos sobre colaboração científica têm crescido 

exponencialmente e vem sendo muito explorado por pesquisadores das áreas 

da bibliometria e cientometria para investigar a colaboração entre autores, 

instituições e países (VANZ e STUMP, 2010, p. 50).  
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Com o propósito de responder à questão “onde”, buscou-se 

Identificar onde os autores estão afiliados, seus países de origem e em quais 

revistas publicaram, conforme a tabela 9, que apresenta as instituições de 

afiliação dos autores em ordem do número de publicações junto ao IF Sudeste 

MG. 

 

Tabela 9 - Instituição de afiliação dos autores 

  Registros Instâncias Organizações parceiras 
1 266 276 Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) 
2 78 115 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
3 59 80 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
4 31 42 Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
5 29 45 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
6 14 14 Universidade Federal Fluminense (UFF) 
7 13 22 Universidade de Brasília (UNB) 
8 10 12 Empresa Brasileira Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
9 9 9 Universidade de São Paulo (USP) 

10 9 9 Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJDR) 
11 9 11 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
12 8 8 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
13 8 9 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 
14 7 8 Instituto Federal Goiano (IFGO) 
15 6 6 Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) 
16 6 6 Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
17 6 6 Universidade Federal de Goiás (UFG) 
18 6 8 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
19 6 6 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
20 5 5 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET- MG) 
21 5 5 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (FUFGD) 
22 5 5 Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 
23 5 6 Universidade Federal de São Carlos (UFSC) 
24 4 4 California State University 
25 4 4 Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET-RJ) 
26 4 4 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) 
27 4 4 Universidad da Costa Rica 
28 4 4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
29 4 5 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
30 4 4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
31 4 4 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
32 4 4 Universidade Publica de Navarra 
33 4 4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
34 3 3 Instituto Estadual de Florestas 
35 3 3 Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) 
36 3 3 Instituto Federal do Triangulo Mineiro (IFTM) 
37 3 3 Pontifícia Universidade Católica (PUCMINAS) 
38 3 6 Tomsk State Pedagogical University 
39 3 3 Universidade de Franca (UNIFRAN) 
40 3 3 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 
41 3 3 Universitat Greifswald Ernst Moritz Arndt 
42 2 2 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 
43 2 2 Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) 
44 2 2 Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) 
45 2 2 Instituto Federal Farroupilha (IF Farroupilha) 
46 2 2 Universidad de Valência 
47 2 2 Universidade Católica de Brasília (UCB) 
48 2 2 Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) 
49 2 4 Universidade Federal de Santa Maria (UFMA) 

(continua) 
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Tabela 9 - Instituição de afiliação dos autores 

(conclusão) 
50 2 2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
51 2 3 Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
52 2 2 Universidade Federal do Tocantins (UFTO) 
53 2 2 Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 
54 1 1 Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys 
55 1 1 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 
56 1 1 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) 
57 1 1 Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES-JF) 
58 1 1 Centro Universitário (UNIFAMINAS) 
59 1 1 Centro Universitário de Belo Horizonte 
60 1 1 Centro Universitário UDF 
61 1 1 Confederação Brasileira de Ginástica 
62 1 1 Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) 
63 1 1 Consorcio Empregadores Cecilia MS Mattos & Outros 
64 1 1 Faculdade Maria Thereza 
65 1 1 Faculdade Metodista Granbery 
66 1 1 Fundação Ezequiel Dias (FUNED) 
67 1 1 Fundação para Infância e Adolescência (FIA) 
68 1 2 GDTeC 
69 1 1 Hame University of Applied Sciences (HAMK) 
70 1 1 Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 
71 1 1 Instituto Federal da Bahia (IFBA) 
72 1 1 Instituto Federal de Goiás (IFG) 
73 1 1 Instituto Federal Fluminense (IFF) 
74 1 1 Instituto Federal do Espírito Santos (IFES) 
75 1 1 Instituto Florestal do Estado de São Paulo (IFESP) 
76 1 1 Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) 
77 1 1 Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) 
78 1 1 Laboratório Nacional de Astrofísica (MCTI) 
79 1 1 National Police Academy 
80 1 1 New York Botanic Garden 
81 1 1 Newcastle University 
82 1 1 Smarti9 Ltda 
83 1 1 Steklov Mathematical Institute 
84 1 1 Universidade Anhanguera de São Paulo 
85 1 1 Universidade Católica de Petrópolis (UCP) 
86 1 1 Universidade de Coimbra 
87 1 1 Universidade de Trás Os Montes e Alto Douro 
88 1 1 Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 
89 1 1 Universidade do Estado do Mato Grosso (UEMS) 
90 1 1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
91 1 1 Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
92 1 1 Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
93 1 1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
94 1 1 Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF) 
95 1 1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
96 1 1 Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 
97 1 1 Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 
98 1 1 Universidade Federal de Salvador (UNIFACS) 
99 1 1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

100 1 1 Universidade Federal do Ceara (UFCE) 
101 1 1 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
102 1 1 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
103 1 1 Universidade Vila Velha (UVV) 
104 1 1 University Hradec Kralove 
105 1 1 University of Burgundy Franche Comte 
106 1 1 University of Oklahoma 
107 1 1 University Surrey 
108 1 1 USDA Agricultural Research Service 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Como o trabalho teve como foco o Instituto Federal do Sudeste MG, 

este está presente em 100% dos registros encontrados, figurando-se como 

primeiro colocado. Vale lembrar que o número de instâncias (276) é superior ao 

número de publicações encontradas (266), tendo em vista que há publicações 

com participação de pesquisadores de dois ou mais campi diferentes do IF 

Sudeste MG.  

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) aparece como a instituição 

com maior vínculo com o IF Sudeste MG (29,32%). Existe uma parceria de 

realização de Mestrados e Doutorados (DINTER) do Instituto Federal com a 

UFV. Além disso, há uma proximidade geográfica da mesma com diversas 

cidades do IF Sudeste MG: Rio Pomba (99,7 km), Barbacena (91,5 Km), Muriaé 

(89,3 Km), Juiz de Fora (173,9 km), Santos Dumont (176 Km). 

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que figura em 

segundo lugar (22,18%), está muito próxima ao campus Juiz de Fora, além de 

possuir forte relacionamento, cursos correlatos e ainda parcerias de pós-

graduação lato e strictu sensu.  

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), em terceiro lugar (11,65%), 

fica a apenas 40,9 km do campus Bom Sucesso e 149,4 km de Barbacena. 

Salienta-se que uma das autoras do Campus Bom Sucesso tem histórico de 

formação em graduação, Mestrado e Doutorado na UFLA, com quem tem feito 

parcerias de publicações.   

A Universidade Federal de Minas Gerais tem publicações com vários  

campi do IF Sudeste MG (10,90%), com exceção de São João Del Rei, 

Manhuaçu e Bom Sucesso.  

 

4.1.23.1  Redes de cooperação entre instituições 
 

Conforme a tabela 10, as instituições que mais interagiram com o 

Instituto Federal do Sudeste MG foram a Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

com 78 publicações em coautoria, o equivalente a 29,32% das publicações. Em 

seguida, desponta a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com 59 

registros, correspondendo a 22,18% das publicações. Em terceiro lugar, 

destaca-se a Universidade Federal de Lavras (UFLA), com 31 registros, 
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equivalente a 11,65% dos registros. Em seguida, a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), que representa 10,90% das publicações, com 28 

trabalhos conjuntos e a Universidade Federal Fluminense (UFF) 5,26%, com 14 

trabalhos.  

 

Tabela 10 - Instituições com maior número de laços 

 

Fontes: dados da análise, 2019. 

 

Salienta-se que as instituições acima possuem forte relacionamento 

com o IF Sudeste MG pelas diversas parcerias em programas de Mestrado e 

Doutorado. A proximidade geográfica de algumas também é um fator que 

contribui para que as parcerias aconteçam.  

Ainda na tabela Tabela 10 - Instituições com maior número de laços, 

as instituições que publicaram artigos em coautoria com o Instituto Federal do 

Sudeste MG são em sua maioria instituições de ensino renomadas no país.  

A figura 48 ilustra a rede completa de cooperação entre as 19 

instituições com maior número de laços e as mais prolíficas das 111 que se 

associaram para a realização de pesquisas no período. Ressalta-se que, para 

uma melhor visualização, apresentaram-se apenas as instituições com seis ou 

mais laços. 
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Figura 48 - Rede de cooperação das Instituições mais prolíficas 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

Observa-se a presença de redes, representada pelos laços entre USP 

e UNIFESP, uma dupla díade, sendo que, inclui um laço fraco entre UNB e UFG 

e UNB e UFRGS. A UFV mantém laço com a UFES, UFMG, EPAMIG e UFMT. 

Essas instituições estabelecem ligações com diversas outras 

instituições, tanto brasileiras quanto estrangeiras, direta e indiretamente, e, 

portanto, podem ser caracterizadas como detentoras de conhecimento, visto que 

as informações são nelas centralizadas. 
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4.1.24  Internacionalização da pesquisa 

 
A figura 49 apresenta a matriz de correlação dos 12 países diferentes 

de origem dos autores, estando todos os registros vinculados ao Brasil.  

 

Figura 49 - Matriz de correlação de países dos pesquisadores 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme se observa pelos mapas de correlação e de cluster (figuras 

50 e 51), o Brasil interage mais com a Espanha e Estados Unidos da América, 

onde observa-se a tríade formada pelos mesmos, havendo um forte elo entre os 

dois últimos.  

 

Figura 50 - Mapa de correlação de países dos pesquisadores 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
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Figura 51 - Mapa de Cluster de países dos pesquisadores 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

A publicação de artigos técnico-científicos em parceria entre 

instituições pode ser um indicador para medir a cooperação internacional. No 

entanto, é importante ter consciência de que parcerias nacionais e 

internacionais, implicam um compartilhamento formal ou informal de recursos, 

infraestruturas e contratos, nem sempre presentes em casos de publicações 

conjuntas. 

O número de publicações é baixo, 33 publicações, o que equivale a 

12,40% do total, sinal de que ainda há muito trabalho a ser feito para que se 

concretize uma real internacionalização da pesquisa, bem como uma 

diversificação de parceiros. 
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4.2  Análise patentométrica  

 

4.2.1  Evolução de depósitos de patentes ao longo do tempo 

 

Quanto às patentes, o primeiro pedido de depósito é de 2012 e só foi 

publicada a primeira patente em 2015 (figura 52), quando a instituição passou a 

contar com uma atuação maior do NITTEC - Núcleo de Inovação e Transferência 

de Tecnologia do IF Sudeste MG, que passou a atuar na promoção da proteção 

das invenções geradas no âmbito da instituição, sendo regulamentada por 

portaria-R nº 785/2016 de 22 de agosto de 2016 a obrigatoriedade de solicitação 

de proteção à propriedade intelectual via NITTEC.  

 

Figura 52 - Patentes depositadas por ano 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: dados da análise, 2019.  

 

As 05 (cinco) patentes publicadas em 2018 foram solicitadas em 2015 

e 2016. A solicitação da patente publicada em 2019 foi efetuada em 2017. 

 

 

4.2.2  Tipologia das patentes 
  

 
A patente de invenção (PI)  é aquela que atenda aos requisitos de 

novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação/utilização  industrial. 

O modelo de utilidade (MU) é o objeto de uso prático, ou parte deste, 

suscetível de aplicação/utilização industrial, que apresente nova forma ou 

disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu 

uso ou em sua fabricação. 
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Conforme a tabela 11, dentre as patentes depositadas pelo IF 

Sudeste MG, 50% são do tipo PI (Patente de Invenção) e 50% MU (modelo de 

utilidade). 

 

Tabela 11 - Tipologia das patentes depositadas pelo IF Sudeste MG 

Número  Título Tipo Nº do depósito 

1 Salada de Fruta Probiótica Minimamente 
Processada; Processo de Obtenção e Uso de 
Probióticos em Saladas de Frutas Minimamente 

Processadas. 

Modelo de 
Utilidade - MU 

BR102012018923-A2 

2 Equipamento e processo para monitoramento em 
tempo real da locomoção de equídeos 

Patente de 
Invenção - PI 

BR102015007363-A2 

3 Vegetais Minimamente Processados Probióticos, 
Processo para Obtenção e Uso de Probióticos em 
Vegetais Minimamente Processados  

Patente de 
Invenção - PI 

BR102016000014-A2 

4 Dispositivo de Pesagem para Animais da Raça 

Girolando 

Modelo de 

Utilidade - MU 

BR2020160227718U2 

5  Aparelho de Musculação com Sistema de Carga 
Variável de Progressão Contínua 

Modelo de 
Utilidade - MU 

BR2020150251724-
U2 

5 Mini-Implante Ortodôntico com Cabeça 
Substituível 

Modelo de 
Utilidade - MU 

BR202016014962-U2 

7 Sistema de Segurança para Proteção das Mãos 

do Operador da Serra Circular de Bancada 

Patente de 

Invenção - PI 

BR202016017992-U2 

8 Máquina para tatuagem com centro de massa 
variável 

Patente de 
Invenção - PI 

BR202017016739-U2 

 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 

 

4.2.3  Patentes por grande área do conhecimento 

 

Quanto à classificação dentro da grande área do conhecimento, das 

08 (oito) patentes, 02 (duas) são da área de Ciências Agrárias (25%), 02 (duas) 

de Engenharias (25%), 02 (duas) de Ciências Biológicas (25%), 01 (uma) de 

Ciências da Saúde (12,5%) e 01 (uma) de Ciências Sociais Aplicadas (12,5%), 

conforme figura 53. 

Não foram contempladas as áreas de Ciências Exatas e da Terra e 

Ciências Humanas.  
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Figura 53 - Patentes por grande área do conhecimento 

 

Fonte: dados da análise (2019) 

  

4.2.4  Patentes por área da pesquisa classificada pela Web of Science 

 

Para as patentes, foram destacadas pela WoS as 10 áreas de 

pesquisa (figura 54), salientando que uma patente pode pertencer a mais de uma 

área de pesquisa.  

  

Figura 54 - Patentes por área da pesquisa 

 

Fonte: dados da análise (2019) 
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Ciências dos materiais (22,22%) conta com 4 registros, Ciências da 

Vida (16,67%) com 3 registros, Química, Engenharia e Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos contribuem com 11% (02 registros cada), Biotecnologia aplicada à 

microbiologia, Ciência da Computação, Telecomunicações, Ciência dos 

Esportes e Ciência Veterinária com 01 (um) registro, equivalente a 5,5% cada. 

 

4.2.5  Código da Classificação Internacional de Patentes (CIP) atribuídos 
às patentes do IF Sudeste MG 

 

A Classificação Internacional de Patentes fornece um sistema 

hierárquico de símbolos independentes de idiomas para a classificação 

de patentes e modelos de utilidade de acordo com as diferentes áreas de 

tecnologia a que pertencem e serve para classificar o conteúdo técnico de um 

documento de patente ou outra invenção.  

Conforme a tabela 12, para as 08 (oito) patentes consultadas, foram 

encontrados 12 códigos CIP , valendo lembrar que a patente pode receber mais 

de uma classificação: 

 

Tabela 12 - Código da (CIP) utilizados nas Patentes do IF Sudeste MG 

Código da Classificação Internacional de Patentes  

Código Descrição 

A23-007/04 Alimentos 

A23B-007/155 Congelamento; descongelamento subsequente; refrigeração 

A23L-001/03 
Alimentos, produtos alimentares ou bebidas não alcóolicas; sua preparação ou 
tratamento 

A23L-001/212 Por congelamento 

A23L 19/00 Preparação de frutas ou vegetais 

A23L 29/00 
Alimentos ou gêneros alimentícios que contenham aditivos; preparação ou 
tratamento dos mesmos. 

A61B-005/103 Diagnóstico, cirurgia, identificação 

A61C-008/00 Odontologia; aparelhos ou métodos para higiene oral ou dental.  

A61M-037/00 

Dispositivos para introdução de meios no organismo (ou introdução ao médico ) 
(introdução de mídia nos copos); seringas médicas por exemplo, enemata; 
irrigadores 

A63B 23/02 
Aparelhos de exercício especialmente adaptados para partes específicas do corpo, 
para abdômen, coluna vertebral, tronco ou ombros.  

B27G-019/02 

Dispositivos de segurança ou dispositivos especialmente adaptados para serra de 
madeira; Dispositivos auxiliares que facilitam a operação correta de serra de 
madeira, para serras circulares 

G01G 17/08 
Aparelhos ou métodos para pesar material de forma ou propriedade especial; para 
pesagem de animais 

 

Fonte: elaborada pela autora após consulta ao site do WIPO (2019) 
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Efetuou-se consulta ao bando de dados do WIPO (World Intellectual 

Property Organization) e obteve-se a informação sobre o significado de cada 

código CIP atribuído ao documento. Desses, 83,33% referem-se ao código A, 

que corresponde a necessidades humanas; 8,33% ao código B, que se refere a 

operações de tratamento e transporte e 8,34% ao código G, referente a Física.   

Foi possível evidenciar duas importantes características das 

atividades de inovação. Primeiro, foi elucidado de forma mais detalhada os 

campos de conhecimento da CIP nos quais o IF Sudeste MG está inserido e 

segundo, foram mapeadas as áreas tecnológicas baseadas na CIP em que o IF 

Sudeste MG protege suas invenções. Por fim, foram realizadas as conclusões 

pertinentes.  

O resultado de tal procedimento pode auxiliar a munir os gestores do 

NITTEC e demais envolvidos com Ciência e Tecnologia com informações que 

podem subsidiar suas estratégias de transferência de tecnologia. Isso porque se 

oferta uma classificação dos campos tecnológicos onde a instituição tem mais 

atuação e, portanto, destaque em capacitações de produção de conhecimento. 

Ou seja, as informações das potencialidades da universidade em termos de 

propriedade intelectual são pertinentes para o processo de construção de uma 

estratégia de transferência de tecnologia 

 

4.2.6    Códigos da Derwent World Patent index atribuídos às patentes do 

IF Sudeste MG 

 

A Derwent World Patent Index (DWPI) é um banco de dados que 

contém os pedidos e concessões de patentes tendo como fonte 44 autoridades 

mundiais emissoras de patentes. Os Códigos da Derwent World Patent index 

(DWPI) são atribuídos às patentes por indexadores do Derwent. Eles são usados 

para indicar os aspectos técnicos de inovação de uma invenção, assim como 

suas aplicações.  
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Tabela 13 - Códigos da DWPI utilizados nas Patentes do IF Sudeste MG 

Código Manual do Derwent patentes 

Código Descrição 

D03-A04 Preservação de legumes, f rutas ou cogumelos 

D03-H01T2A Probióticos 

D03-P Produtos de f ruta 

D05-A04D Alimentos fermentados 

P31-A05 Dispositivos de diagnóstico  

P32-A01 Odontologia  

P32-A40A Implantável Incluindo stents para inserção nos vasos sanguíneos. 
P34-A99 
 

Outros tipos de equipamento de esterilização; seringas e dispositivos de 
introdução; remoção. 

P63-A03 
 
 

Corte; Serra (Inclui serras circulares, serras de gangue, serras alternadas,  
serras de f ita, serras de corrente, etc.) Fios de serra, tiras de serras trançadas, 
serras de cilindro. 

P63-T02 
 

 

Lâminas de serra;  elementos de corte Inclui lâminas de serra correntes, f ios 
e cilindros dentados para todos os tipos de serras elétricas e manuais.  
Também inclui arranjos de tensionamento da lâmina de serra. Blocos 

cortadores. 

P63-T99 
Outros detalhes construtivos de sistemas de trabalho; conservação de 
madeira 

S03-A01B Fotometria usando detectores de radiação elétrica. 

S03-C04A Instrumentação Científ ica; prospecção óptica 

S03-C06 
 

Instrumentação Científ ica; Biotecnologia (incluindo genética de plantas e 
vacinas veterinárias) detectando a presença de pessoa ou objeto 

S05-D01 Sistemas de medição e gravação 

T01-J06A Sistemas informáticos de processamento de dados para uso médico  

T01-J30D Processamento de computador para esportes e equipamento de treinamento  

T01-M06A1 Computador portátil; laptop 

W04-X01 Sistema de gravação e áudio visual 
 

Fonte: dados da análise (2019) 

 

Conforme a tabela 13, dentre as 08 patentes, o código P, considerado 

como código geral para aplicações técnicas de patentes é equivalente a 36,85% 

do total. O código D para aplicações em alimentos, detergentes, tratamento de 

água e biotecnologia e o código S para instrumentação, medição e teste 

equivalem a 21,05% do total cada. Já o código T, utilizado para computação e 

controle foi usado em 15,79% e o código W para comunicações em 5,26%. 

 

4.2.7  Termos mais utilizados nas patentes 

  

Dos 119 termos coletados dos IPC e código manual do Derwent 

Innovations Index, foram considerados aqueles que obtiveram frequência acima 

de 2. Os mais utilizados nos documentos de patentes são “Conservação”, 

“Dispositivos”, “Fruta”, “Madeira” “Produtos”, “Sistema” e “Trabalho” com 04 
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ocorrências cada, conforme o quadro 6 e nuvem de termos ilustrada pela figura 

55:  

 

Quadro 6 - Palavras-chaves dos inventores por ocorrências em patentes 

Registros Termo Registros Termos 
4 Conservação  2 Amadurecimento 

4 Dispositivos  2 Científ ica 
4 Fruta 2 Computador 

4 Madeira 2 Corte 

4 Produtos  2 Diagnóstico 
4 Sistema 2 Elétrica 

4 Trabalho 2 Enlatamento 

3 Alimentos 2 Exercícios 

3 Aparelhos 2 Físico 

3 Equipamentos 2 Gravação 
3 ferramentas   2 Higiene 

3 Lâmina 2 Instrumentação 

3 Legumes 2 Máquinas 
3 Serra 2 Odontologia 
3 Tratamento 2 Processamento 

2 Alimentícios   
 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Figura 55 - Nuvem de termos dos documentos de patentes 

 

Fonte: Dados da análise 
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4.2.8  Patentes por campus do IF Sudeste MG 

 

De acordo com a tabela 14, dentre as 08 patentes, o campus Rio 

Pomba é responsável por 62,5% (05 patentes) e o campus Juiz de Fora pelos 

demais 37,5% (03 patentes). Não há participação dos demais campi. 

 

Tabela 14 - Patentes por campus do IF Sudeste MG 
 

Nº  Título Campus No. do depósito 

1 Salada de Fruta Probiótica Minimamente 
Processada; Processo de Obtenção e Uso 

de Probióticos em Saladas de Frutas 
Minimamente Processadas. 

Rio Pomba BR102012018923-A2 

2 Equipamento e processo para 
monitoramento em tempo real da 

locomoção de equídeos 

Rio Pomba BR102015007363-A2 

3 Vegetais Minimamente Processados 
Probióticos, Processo para Obtenção e Uso 
de Probióticos em Vegetais Minimamente 

Processados  

Rio Pomba BR102016000014-A2 

4 Dispositivo de Pesagem para Animais da 
Raça Girolando 

Rio Pomba BR2020160227718U2 

5  Aparelho de Musculação com Sistema de 
Carga Variável de Progressão Contínua 

Rio Pomba BR2020150251724-U2 

5 Mini-Implante Ortodôntico com Cabeça 

Substituível 

Juiz de Fora BR202016014962-U2 

7 Sistema de Segurança para Proteção das 
Mãos do Operador da Serra Circular de 
Bancada 

Juiz de Fora BR202016017992-U2 

8 Máquina para tatuagem com centro de 

massa variável 

Juiz de Fora BR202017016739-U2 

 

Fonte: Base de dados do INPI, 2019. 

 

A tecnologia com patente requerida intitulada “Aparelho de 

Musculação com Sistema de Carga Variável de Progressão Contínua” despertou 

interesse de uma empresa privada, que apresentou uma proposta de 

continuidade do projeto, propondo adequações visando sua transferência e 

posterior comercialização. Esta parceria vem sendo conduzida com o auxílio de 

uma das fundações de apoio credenciadas ao IF Sudeste MG. 
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4.2.9  Inventores com maior número de patentes 
 

Para as patentes, dentre os 21 inventores envolvidos do IF Sudeste 

MG, 10 são do campus Rio Pomba e 01(um) do campus Barbacena para a 

produção de 05 (cinco) patentes.  

 

Tabela 15 - Inventores com patentes depositadas no INPI por campus 

   1 2 3 

    Registros 10 10 1 

  

R
eg

is
tr

o
s 

Coocorrência de registros 

R
io

 P
o

m
b

a 

Ju
iz

 d
e 

F
o

ra
 

B
ar

b
ac

en
a 

1 02 Martins, Eliane Mauricio Furtado 02   
2 01 Martins, Maurílio Lopes 02   

3 01 Aguiar, Wesley Pereira de  01  
4 01 Baldo,  Denison  01  

5 01 Bastos, Flávia de Souza   01  
6 01 Cappelle, Edilson Rezende   01 

7 01 Cuco, José Luiz  01  
8 01 Del Vecchio, Sara  01  
9 01 Ferreira, Carlos Martins 01   

10 01 Guedes, Eduardo Seabra  01  
11 01 Maurício, Dênis Ribeiro  01  

12 01 Mello Neto, Ignácio Vieira de  01  
13 01 Oliveira, Diana Carla Fernandes  01   

14 01 Pena, Heberth Costa 01   
15 01 Pulinho, Ramos Tales  01  

16 01 Ramos, Afonso Mota 01   
17 01 Ribeiro, Daniel Braga  01  

18 01 Santiago Neto, R. Batista 01   
19 01 Silva, Márcia Gomes Ribeiro da  01   
20 01 Valverde, Israel Pereira 01   

 

Fonte: dados da análise, 2019. 
 
 

O campus Juiz de Fora apresenta 10 inventores para 03 (três) 

patentes depositadas.  

O esforço do campus Rio Pomba de publicação conjunta tem 

resultado em frutos, a exemplo das 05 patentes dentre as 08 que o campus 

publicou, aliado ao maior número de publicações dentre os demais. 

Salienta-se que os 02 autores do Campus Rio Pomba que possuem 

patente registrada, figuram como 1º. e 5º. lugares no Ranking de publicações, 

evidenciando a transformação do seu trabalho científico em produção 

tecnológica.  
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4.2.10   Relacionamento com cotitulares na produção de patentes 

 

Tabela 16 - Relacionamento com cotitulares na produção de patentes 

Número  Título Depositante Cotitular 

1 Salada de Fruta Probiótica Minimamente Processada; 
Processo de Obtenção e Uso de Probióticos em Saladas de 
Frutas Minimamente Processadas. 

IF Sudeste MG Universidade Federal 
de Viçosa 

2 Equipamento e processo para monitoramento em tempo real 
da locomoção de equídeos 

IF Sudeste MG FAPEMIG 

3 Vegetais Minimamente Processados Probióticos, Processo 
para Obtenção e Uso de Probióticos em Vegetais 
Minimamente Processados  

IF Sudeste MG Universidade Federal 
de Viçosa 

4 Dispositivo de Pesagem para Animais da Raça Girolando FAPEMIG  IF Sudeste MG 

5  Aparelho de Musculação com Sistema de Carga Variável de 
Progressão Contínua 

IF Sudeste MG --- 

5 Mini-Implante Ortodôntico com Cabeça Substituível IF Sudeste MG --- 

7 Sistema de Segurança para Proteção das Mãos do Operador 
da Serra Circular de Bancada 

IF Sudeste MG Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

8 Máquina para tatuagem com centro de massa variável IF Sudeste MG --- 
 

Fonte: dados da análise, 2019. 

 
 

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais figura como 

depositante em 07(sete) das 08(oito) patentes (87,5%) e em uma delas figura 

como cotitular (12,5%), onde a depositante é a Fundação de Amparo à Pesquisa 

de Minas Gerais (FAPEMIG), que se refere a um Dispositivo de pesagem para 

animais da raça girolando.  

A FAPEMIG figura também como cotitular em 01(uma) patente 

(12,5%): Equipamento e processo para monitoramento em tempo real da 

locomoção de equídeos. 

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) é cotitular em 02 (duas) 

patentes (25%): Salada de fruta probiótica minimamente processada, processo 

de obtenção e uso de probióticos em saladas de frutas minimamente 

processadas e na invenção Vegetais Minimamente Processados Probióticos, 

Processo para Obtenção e Uso de Probióticos em Vegetais Minimamente 

Processados. 

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) figura como cotitular 

em 02 (duas)  patentes (25%): Mini-Implante Ortodôntico com Cabeça 

Substituível e Sistema de Segurança para Proteção das Mãos do Operador da 

Serra Circular de Bancada. 

Percebe-se que o relacionamento de divisão da titularidade se dá com 

as Fundações e Universidades, ainda sem a presença de empresas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todo o resultado apresentado, que derivou da análise de 266 

publicações na Web o Science e 08 (oito) patentes depositadas no INPI no 

período de 2009 a 2019, trouxe a percepção e confirmação de que uma análise 

da literatura em conjunto com as buscas de documentos em bases de dados 

foram fundamentais para compreender o contexto no qual se inserem os 

desenvolvimentos da pesquisa científica e tecnológica da Instituição. 

Entende-se que os indicadores obtidos na pesquisa, além de atender 

às demandas de avaliação institucional e de pesquisadores individuais, podem 

ser profícuos como artifícios gerenciais, à medida que são entendidos e 

incorporados à instituição, e possibilitam o autoconhecimento e monitoramento 

da pesquisa desenvolvida. 

O método Research profiling (perfil de Pesquisa) permitiu responder 

quem constitui a comunidade acadêmica envolvida e como essa se relaciona, o 

que tem sido estudado, quais as áreas do conhecimento exploradas, onde os 

resultado são publicados, relação com outras organizações e instituições 

financiadoras, como se dá a rede de cooperação e os esforços de 

internacionalização da pesquisa além da transformação do conhecimento 

científico em produção tecnológica, através da analise de patentes.  

O objetivo geral, mapear o perfil da produção científica e tecnológica 

dos pesquisadores do IF Sudeste MG por meios de métodos bibliométricos e 

técnicas de mineração de dados, tendo como objeto de estudo os artigos 

publicados na Web of Science as patentes depositadas no INPI no período de 

2009 a 2019, foi atendido, conforme relatado na análise de resultados. 

Percebeu-se que as parcerias de publicação têm reflexo positivo e 

mais expressivo na produtividade científica e tecnológica. As colaborações 

técnicas, de infraestrutura, laboratórios e outras devem ser incentivadas. 

Quanto à produção por grande área do conhecimento, o destaque à 

Agrárias se explica, provavelmente, pelo fato de serem o campus Barbacena 

centenário (1910) e Rio Pomba cinquentenário (1962), ambos com foco na 

referida área, havendo preocupação com o meio ambiente, principalmente na 

questão dos estudos dos impactos provenientes das agroindústrias e da 
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produção agropecuária em geral. Além disso, o campus Rio Pomba oferece 

03  programas de mestrado profissional em Educação Tecnológica, Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e Nutrição e Produção Animal. O campus Manhuaçu 

também tem a sua colaboração, pois é voltado à cafeicultura.  

Engenharia se destaca como área de pesquisa e segunda linha de 

pesquisa, além de figurar como destaque nas patentes depositadas. Observou-

se que é um tema que se encontra na centralidade e possui vínculos com todas 

as áreas (excetuando-se humanas). Para os gestores, pode ser um indicativo de 

que essa é uma área estratégica, tendo em vista a sua aplicabilidade desde a 

ampliação de infraestrutura para melhoria na qualidade de vida e serviços 

prestados pela sociedade até a solução de problemas de caráter econômico e 

social. Portanto, deve ser incentiva a relação com as demais áreas e sua 

composição em equipes multidisciplinares.  

 Em relação às patentes, é necessário maior orientação e 

direcionamento dos pesquisadores em não fazerem publicação das descobertas 

sem antes verificar o seu potencial de patenteamento. Observa-se que as 

patentes são fontes de informações representativas e que podem ser 

amplamente exploradas pelo setor de Ciência e Tecnologia e utilizada pelos 

gestores como parâmetro para tomadas de decisões. 

A pesquisa demonstrou que diversos pesquisadores estão 

interligados, o que possibilitaria uma pesquisa genealógica para o 

reconhecimento de conexões entre os mesmos. A genealogia intelectual é útil 

para indivíduos e organizações examinarem as condições atuais de 

conhecimento em uma instituição e para esclarecer o papel intelectual de 

indivíduos, organizações e documentos no contexto em que se situam.  

O grande número de one-timers justifica ações que estimulem os 

pesquisadores a desenvolverem outros estudos, o que possibilitaria seus 

amadurecimentos como pesquisadores em linhas relacionadas a sua área de 

atuação, bem como o contato com outros pesquisadores, incentivando a 

realização de parcerias, consequentemente, alavancando a produção 

acadêmica da instituição.  

Percebe-se que o número de pesquisadores que costumam publicar 

com docentes da mesma Instituição ainda é pequeno. Apenas 12 trabalhos 

contam somente com pesquisadores do IF Sudeste MG. Em geral as parcerias 
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são firmadas com autores de outras instituições. Alguns campi encontram-se 

próximos geograficamente e não se relacionam, o que reforça ainda mais a 

importância dessa pesquisa para observar quais linhas de pesquisa são 

semelhantes, bem como servir de aporte para que a gestão da instituição possa 

utilizar tais informações para tomada de decisões acerca dos investimentos em 

ciência e tecnologia.   

É preciso incentivar o contato dos pesquisadores, o compartilhamento 

de recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos (instalações, laboratórios). A 

pesquisa em colaboração tem maior visibilidade, levando em conta o número de 

citações de recebem e o trabalho compartilhado proporciona economia de tempo 

e de recursos financeiros e materiais. 

A pesquisa possibilitou diagnosticar as Instituições que fomentam e 

financiam a pesquisa, destacando-se CNPq, FAPEMIG, CAPES, havendo 

financiamento com recurso próprio. Apesar de contar com maior número de 

agências financiadoras e maior número de pesquisadores, o campus Juiz de 

Fora não lidera as publicações e produção de patentes. Essa é uma situação a 

ser investigada e considerada quando da alocação de recursos financeiros.  

As parcerias de mestrados e doutorados, a proximidade geográfica 

demonstraram ser pontos que influenciam na produtividade. O fato de haver 

autorias interinstitucionais indica que as parcerias possibilitam a troca e 

compartilhamento de conhecimento e equipamentos, auxiliando o 

desenvolvimento das produções. Elas são responsáveis pela estruturação do 

espaço tecnológico, pois por meio dessas publicações, há a oportunidade de 

ampliar os recursos, o que possibilita desenvolver as produções tecnológicas 

com maior qualidade. Essas instituições estabelecem ligações com diversas 

outras, tanto brasileiras quanto estrangeiras, direta e indiretamente, e, portanto, 

podem ser caracterizadas como detentoras de conhecimento, visto que as 

informações são nelas centralizadas. 

A publicação de artigos técnico-científicos em parceria entre 

instituições pode ser um indicador para medir a cooperação internacional. No 

entanto, é importante ter consciência de que parcerias nacionais e 

internacionais, implicam um compartilhamento formal ou informal de recursos, 

infraestruturas e contratos, nem sempre presentes em casos de publicações 

conjuntas. 
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A pesquisa não permitiu identificar de forma conclusiva a influência da 

participação em eventos científicos na produção científica e tecnológica, mas a 

deve ser incentivada, pois permite ao pesquisador evoluir com seu trabalho, 

receber o feedback do moderador da apresentação ou dos participantes 

presente, o que pode ajudar a identificar falhas ou possibilidades que ele ainda 

não conseguiu visualizar, observar a pesquisa de outros pesquisadores em 

eventos científicos e o uso de diversas teorias de base, técnicas diferentes de 

análise de dados, abordagens diferentes do mesmo tema entre outras coisas, 

além da oportunidade de fazer contatos e identificar pesquisadores com 

interesses e objetivos comuns aos seus.  

Quanto aos esforços de internacionalização da pesquisa, o número 

de publicações é baixo (12,40% do total),  sinal de que ainda há muito trabalho 

a ser feito para que se concretize uma real internacionalização da pesquisa, bem 

como uma diversificação de parceiros. 

Por fim, no que diz respeito à produção tecnológica, apesar de em 

pequeno número, a produção dos pesquisadores demonstra que estão 

contribuindo para que a instituição atinja um de seus objetivos - contribuir no 

atendimento das necessidades da sociedade. O número de patentes 

depositadas, apesar de pequeno, indica que o conhecimento científico está 

gerando frutos. A exemplo, a tecnologia com patente requerida do campus Juiz 

de Fora, intitulada “Aparelho de Musculação com Sistema de Carga Variável de 

Progressão Contínua”,  uma inovação destinada a academias de ginástica ao ar 

livre, locais fechados e até centros de fisioterapia, despertou interesse de uma 

empresa privada, que apresentou uma proposta de continuidade do projeto, 

propondo adequações visando sua transferência e posterior comercialização. 

Esta parceria vem sendo conduzida com o auxílio de uma das fundações de 

apoio credenciadas ao IF Sudeste MG, o que é um resultado que deve ser 

divulgado à sociedade, demonstrando o potencial da Instituição. 

A interação entre os atores da instituição indica que a pesquisa 

acadêmica e a pesquisa que resulta em inovação tecnológica, além de fomentar 

o capital intelectual, auxiliam no bom desenvolvimento de atividades nas quais o 

compartilhamento de recursos e conhecimento é o principal ativo da produção 

tecnológica. 
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Nesse contexto, é importante mencionar que o presente trabalho não 

procurou ser exaustivo na identificação de tecnologias, bem como as análises 

realizadas mostram o quão amplas são as possibilidades de utilização dos dados 

encontrados. Foram apresentadas algumas das possibilidades oferecidas com a 

mineração de dados, mas há, inúmeros outros desdobramentos possíveis, como 

por exemplo a geração de um sub-dataset de um departamento, programa, tema 

ou grupo de pesquisa específico para uma análise num nível mais aprofundado.  

Em estudos futuros seria interessante contemplar outros repositórios, 

além do WOS e o DWPI, possibilitando uma pesquisa comparativa entre ambos. 

Aplicando o mesmo filtro de busca nas diferentes bases de dados resultaria em 

conjuntos de dados distintos, enriquecendo a análise dos mesmos. De maneira 

análoga, esse cenário pode ser aplicado às ferramentas de processamento e 

visualização de dados utilizados. Processar e analisar o mesmo conjunto de 

dados por aplicações distintas permitirá obter resultados complementares entre 

si, tornando as informações obtidas mais robustas. 

A compreensão metodológica promoveu o aprendizado para análises 

críticas quando da realização de outros estudos que eventualmente venham a 

empregar tratamento automático de dados. Acredito que tais análises têm valor 

potencial para uma ampla gama de profissionais interessados em ciência e 

tecnologia para a identificação de trabalhos relevantes fora de seu domínio 

normal de consulta e rede. Para os planejadores e gerentes estratégicos, a 

metodologia pode ajudar a avaliar os líderes em uma área e determinar se 

devem prosseguir nela. Análises similares podem ajudar os recém-chegados, 

como estudantes, a entender o que está envolvido no desenvolvimento de um 

campo técnico, auxiliar pesquisadores experientes a ganhar novas perspectivas 

que podem revelar lacunas, sugerir novas oportunidades para aplicar seus 

pontos fortes e propor possíveis vínculos, além de sua extensão normal de 

interesses.  

A mineração de dados não fornece a palavra final, ao contrário, 

oferece um ponto de vista diferente que pode instigar investigações mais 

detalhadas e pode se tornar uma ferramenta para sanar os constantes desafios 

em termos da melhor utilização dos recursos orçamentários. Essa conclusão 

está alinhada diretamente aos propósitos do mestrado profissional, por proverum 
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aprendizado que poderá ser refletido no dia-a-dia profissional da pesquisadora, 

Bibliotecária lotada no campus Juiz de Fora. 

O trabalho atende ainda a sua intenção de contribuir com estudos que 

correlacionam a produção científica e tecnológica com o gerenciamento da 

ciência e tecnologia e abriu margem ao questionamento sobre quando o 

patenteamento deve ocorrer. Especialistas recomendam que ainda no 

planejamento de um projeto, e ao longo de seu desenvolvimento, os 

pesquisadores verifiquem se os seus possíveis resultados atendem a três 

exigências básicas de um pedido de patente: se podem ser considerados uma 

novidade (se não estão compreendidos no chamado estado da técnica, que 

consiste em tudo o que é acessível ao público antes da data de depósito), se se 

enquadram como uma atividade inventiva (não se pode patentear o óbvio, a 

patente deve ser resultado de um esforço de pesquisa) e se podem de alguma 

forma ser reproduzidos industrialmente. 

Como desdobramentos da pesquisa, trabalhos futuros e outros 

levantamentos semelhantes poderão ser feitos para análise da produção 

científica de setores, programas de pós-graduação Lato e Strictu Sensu, 

departamentos, grupos de estudo e grupos específicos de pesquisadores ou 

mesmo servir de subsídio para análise de candidatos para bancas avaliadoras. 

Sugere-se a realização de estudo com dados coletados da produção dos 

Currículos da Plataforma Lattes, dentre outros, o que poderá promover a 

compreensão contínua das questões que envolvem a produção científica e da 

disseminação do conhecimento produzido pela instituição. 

Vale lembrar ainda, que para a produção tecnológica, outras 

produções podem ser estudadas, como desenhos industriais, marcas, 

programas de computador, transferência e licenciamento de tecnologias.  

Com base nos indicadores elaborados na pesquisa, sugere-se como 

Artefato Tecnológico a criação de um OBSERVATÓRIO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA PARA O IF SUDESTE MG. O suporte é uma plataforma 

informacional virtual,  conforme apresentado no APÊNDICE A. 

Essa ferramenta, exemplificada nesse trabalho em formato de site,  

deverá ser permanentemente atualizada e estar à disposição da sociedade, seja 

da academia, setor produtivo ou empreendedores que enfrentam desafios de 

desenvolvimento e investimento e na interação desses vários segmentos, cujo 
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objetivo é ampliar o olhar sobre a pesquisa e permitir o mapeamento e avaliação 

de resultados que vão além da produção científica e dos avanços do 

conhecimento na instituição.  

Um espaço que possa dar visibilidade às produções, promover 

parcerias estratégicas e auxiliar na formulação de políticas públicas para o setor 

de ciência, tecnologia e inovação da instituição, assegurando agilidade, 

transparência e eficácia aos processos de gestão.  Dever figurar como um 

instrumento auxiliar de gestão que possa facilitar a todo interlocutor ou 

interessado que trabalhe ou queira trabalhar com ciência e tecnologia obter os 

principais dados, estatísticas, informações e indicadores referentes à C&T dentro 

do IF Sudeste MG.  

Em sua estrutura, o observatório contará com análises sobre as 

pesquisas realizadas, de forma a partilhar o conhecimento, gerando e agregando 

conteúdo acessível e transparente para que a intenção dos esforços da 

instituição seja melhor compreendida e se transforme em benefícios para a 

comunidade, em forma de políticas públicas e prestação de serviços.  

O observatório contará com boletins estatísticos periódicos, com 

temas específicos e Indicadores quantitativos de ciência e tecnologia 

atualizados, segundo as principais dimensões de interesse. Entre esses temas, 

podem ser mencionados: os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento; a 

formação de recursos humanos para pesquisa e inovação, a produção e o 

impacto de publicações científicas e a atividade de patenteamento da instituição 

e inovação tecnológica; informações sobre banco de dados dos pesquisadores 

e os links de acesso ao seu currículo e grupos de pesquisa na Plataforma Lattes; 

informações sobre os projetos e as instituições financiadoras; informações sobre 

as instituições colaboradoras (universidades, Institutos de pesquisa, empresas, 

etc.), órgãos de fomento e outras informações relevantes que democratizem, 

facilite o acesso e encoraja seu uso por analistas externos.  

Com essas informações disponíveis, será possível contribuir 

sobremaneira com a instituição: fornecer relatórios periódicos das pesquisas 

produzidas; fornecer dados para Relatório de Gestão e PDI da Instituição; dar 

suporte às avaliações externas e internas; instrumentar políticas ou 

planejamento de ações para ampliar produção científica e tecnológica; fornecer 

subsídios para o apoio ao processo decisório dos gestores; justificar e auxiliar 
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na obtenção de recursos para novas pesquisas; monitorar os processos de 

produção, difusão e uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos; fornecer 

panorama do que está sendo investigado pelos pesquisadores nas áreas de 

conhecimento específicas; permitir ao IF Sudeste MG conhecer aspectos 

importantes sobre sua população e a própria instituição; criar mecanismos para 

ajudar os pesquisadores na atualização de seus currículos; vincular a 

atualização dos currículos à liberação de recursos diversos; servir de espaço de 

consulta e divulgação à comunidade;  

A existência de uma base de dados na qual seja possível tangibilizar 

o conhecimento produzido, pode ser um estímulo, uma vitrine atrativa, um 

espaço em que seus colaboradores queiram figurar e apresentar o produto do 

seu trabalho e no qual outros interessados nas mesmas áreas ou linhas de 

pesquisa possam fazer contato com seus pares, inclusive para publicações 

coletivas futuras além de propiciar maior interação entre as pessoas, onde o que 

é “feito” será “visto”. Sugere-se seja também um espaço de consulta, tendo em 

vista os critérios de avaliação e a exigência de informações prestadas pelos 

órgãos de fomento no momento de submissão de projetos. Uma ferramenta 

assim pode ajudar a tornar mais visível as pesquisas existentes e incentivar  

novas pesquisas, consequentemente aumentando a produção acadêmica, 

trazendo impactos positivos para a qualidade do ensino, pesquisa e extensão do 

IF Sudeste MG.  

Acredito que o conhecimento não é terminal, e sim construído a partir 

da interação entre a comunidade acadêmica e precisa ser publicizado. Assim, o 

legado ultrapassará as barreiras acadêmicas e será desfrutado em plenitude 

pela sociedade. 
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