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RESUMO 

 

Título:  

Mapeamento da Produção Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro. 

 

Objetivo do trabalho:  

As instituições de ensino podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social de sua 

localidade e arredores. A produção científica e tecnológica permite externalizar parte do trabalho 

executado e construído ao longo do tempo. Uma maneira de mensurar o conhecimento 

transformado em tecnologia é através da quantidade de patentes da instituição, e o conhecimento 

científico, por meio das publicações científicas. Conhecer suas competências e identificar suas 

possibilidades permite à instituição explorar da melhor maneira seu potencial, refletindo em seus 

resultados. Assim, o objetivo dessa pesquisa é traçar o perfil científico e tecnológico do IFRJ por 

meio de um panorama da produção patento-cientométrica do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, gerado pelo mapeamento dos artigos científicos 

publicados e das patentes depositadas pela instituição. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema:  

Foi realizado um estudo bibliométrico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro - IFRJ, por meio das patentes depositadas no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI e das publicações da instituição na base de dados Web of Science – WoS. Trata-

se de uma pesquisa de natureza aplicada, que tem como propósito gerar conhecimentos para 

aplicação prática. O método refere-se à extração e limpeza dos dados das bases utilizando 

técnicas bibliométricas. Os resultados foram analisados com auxílio do software Vantage point e 

do UCINET para gerar redes que apresentaram panorama da instituição no período de 2008 até 

2019. 

 

Resultados:  

A partir da análise dos dados foi possível observar reduzido número de produção tecnológica, 

porém um crescimento no último ano analisado, o que pode indicar uma mudança de paradigma. 

São ao todo 28 depósitos de patente no INPI, sendo 5 publicados e nenhum concedido. Em 

relação às publicações científicas, a instituição possui um total de, 653 registros na WoS, e atua 

em áreas diversificadas com maior número de publicações nas áreas de Ciências Exatas e da 

Terra, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Portanto, o panorama apresentado como 

resultado permite demonstrar como se configura a produção de conhecimento no IFRJ e seus 

possíveis desdobramentos, podendo ilustrar novas possibilidades à instituição, incluindo maior 

envolvimento com a indústria e comunicação com a sociedade. 

 

Implicações práticas:  

Este estudo proporciona à instituição uma visão geral de sua produção ampliando suas 

possibilidades de abrangência, melhor utilização dos recursos, parcerias internas e externas, e 

maior atuação na sociedade. A apresentação da realidade do cenário de produção científica e 

tecnológica amplia a compreensão das possibilidades de crescimento e de atuação da instituição. 

O estudo também contribui para promover desenvolvimento econômico e social, aperfeiçoar os 

investimentos em pesquisa, direcionando a elaboração de políticas públicas. 



 

 

Originalidade e contribuições:  

Este trabalho tem importância, pois a instituição não possui um repositório com sua produção 

organizada, dificultando visão geral de suas possibilidades de contribuição e parcerias. A 

originalidade do tema se deve ao assunto não ser explorado na instituição objeto da pesquisa. Os 

resultados encontrados possuem aderência por estarem alinhados com a linha de pesquisa LACT 

3: Competitividade, inovação e Empreendedorismo, no sentido de propor aos gestores 

possibilidades de inovar e aprimorar a competitividade agregando valor ao ensino, pesquisa e 

extensão executados pela instituição. A temática também dialoga com a LACT 1 - "Estratégia, 

Governo e Desenvolvimento", cujo objetivo é construir um espaço de reflexão sobre a ação 

estratégica em uma instituição pública, seus desdobramentos e seu impacto no desenvolvimento 

da sociedade contemporânea. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  

A principal produção da pesquisa constitui-se de informações que serão úteis para a estruturação 

de um observatório, ou plataforma de dados que apresente o panorama das áreas de atuação da 

instituição e da sua produção disponível. Quanto à aplicabilidade, este trabalho apresenta um 

estudo replicável em outras instituições dentro ou fora da Rede, ampliando os esforços para a 

construção de um portfólio do que é produzido nas instituições de ensino e das demandas da 

sociedade otimizando a utilização os recursos e somando forças. Quando à inovação, o estudo 

traz os dados da instituição com disposição e acessibilidade não disponibilizados anteriormente. 

Quanto à complexidade, o estudo é multidisciplinar e a metodologia permite reprodução em 

instituições permitindo construção de panorama geral da rede de ensino, o que pode contribuir 

para gestão dos recursos na rede, comunicação interna e externa, somando forças e 

desencadeando desenvolvimento em diversas áreas. 

 

Palavras-chave:  
Bibliometria; Ciência; Tecnologia; Patente; IFRJ. 
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ABSTRACT 

 

Title: Mapping of Scientific and Technological Production of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio de Janeiro. 

 

Objective of the study:  
Educational institutions can contribute to the economic and social development of their locality 

and surroundings. Scientific and technological production allows to outsource part of the work 

performed and built over time. One way to measure knowledge transformed into technology is 

through the number of patents linked to the institution, and scientific knowledge, through 

scientific articles and publications. Knowing its competences and identifying its possibilities 

allows the institution to better exploit its potential, reflecting on its results. Thus, the objective of 

this research is to present an overview of the patento-scientometric production of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro, by means of a mapping of 

published scientific articles and deposited patents, linked to the institution. 

 

Procedures / Method for solving the problem:  

From the analysis of the data it was possible to observe a reduced number of technological 

production, but a growth in the last year analyzed, which may indicate a paradigm shift. In 

relation to scientific publications, it was possible to identify that the institution has a total of 28 

patent deposits at the INPI, 4 of which were granted and 672 registrations at WoS, and operates 

in diversified areas with a greater number of publications in the areas of Exact Sciences and 

Earth, Biological Sciences and Health Sciences. Therefore, the panorama presented as a result, 

allows to understand how the production of knowledge is configured in the IFRJ and its possible 

consequences, being able to illustrate new possibilities to the institution, including greater 

involvement with the industry and communication with the society. 

 

Results:  

From the analysis of the data it was possible to observe a reduced number of technological 

production, but a growth in the last year analyzed, which may indicate a paradigm shift. In 

relation to scientific publications, it was possible to identify that the institution has a total of 28 

patent deposits at the INPI, 5 published and none granted; 653 registrations at WoS, and operates 

in diversified areas with a greater number of publications in the areas of Exact Sciences and 

Earth, Biological Sciences and Health Sciences. Therefore, the panorama presented as a result, 

allows to understand how the production of knowledge is configured in the IFRJ and its possible 

consequences, being able to illustrate new possibilities to the institution, including greater 

involvement with the industry and communication with the society. 

 

Practical implications:  

This study provides the institution with an overview of its production, expanding its scope, better 

use of resources, internal and external partnerships, and greater participation in society. The 

presentation of the reality of the scientific and technological production scenario broadens the 

understanding of the institution's growth and performance possibilities. The study can also 

contribute to promoting economic and social development, improving investments in research, 

directing the development of public policies. 
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Originality and contributions:  
This work is important, as the institution does not have a repository with its organized 

production, making it difficult to see its possibilities of contribution and partnerships. The 

originality of the theme is due to the fact that it is not explored in the institution object of the 

research. It’s have adherence because they are aligned with the LACT 3 research line: 

Competitiveness, innovation and Entrepreneurship, in order to offer managers possibilities to 

innovate and improve competitiveness, adding value to the teaching, research and extension 

carried out by institution. The theme also dialogues with LACT 1 - "Strategy, Government and 

Development", whose objective is to build a space for reflection on strategic action in a public 

institution, its developments and its impact on the development of contemporary society. 

 

Technical / Technological Production:  
The main product generated in this research consists of information that will be useful for the 

structuring of an observatory, or data platform that presents the panorama of the areas of activity 

of the institution and its available production. As for applicability, this work presents a 

replicable study in other institutions inside or outside the Network, expanding efforts to build a 

portfolio of what is produced in educational institutions and the demands of society, optimizing 

the use of resources and adding strength. With regard to innovation, the study brings the 

institution's data with disposition and accessibility not previously available. As for complexity, 

the study is multidisciplinary and the methodology allows reproduction in institutions allowing 

the construction of a general panorama of the education network, which can contribute to the 

management of resources on the network, internal and external communication, adding forces 

and triggering development in several areas. 

 

Keywords: 

Bibliometry; Science; Technology; Patent; IFRJ. 
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1 INTRODUÇÃO 

Informações sobre ciência, tecnologia e Inovação (CT&I) permitem apresentar um 

panorama do que os pesquisadores investigam em diversas áreas do conhecimento, e a partir 

dessas informações, podem ser gerados indicadores quantitativos e qualitativos sobre a 

produção científica e tecnológica. Esses indicadores contribuem para a gestão da informação 

científica e tecnológica (ICT), auxiliando na formulação de estratégias e no mapeamento do 

cenário existente nas instituições de ensino. 

Essas instituições produzem informações nas mais diversas áreas do conhecimento, e 

podem contribuir para a formulação de políticas institucionais em CT&I, integrando 

indicadores, dando suporte à gestão de pesquisa e tecnologia gerada, trazendo benefícios à 

sociedade em forma de políticas públicas, ou maior visibilidade do que é produzido. 

No Brasil a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada 

em 2008, pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, configura um marco na 

ampliação, interiorização e diversificação da educação profissional e tecnológica.  

Os indicadores de pesquisa, pós-graduação e inovação da Rede Federal cresceram 

exponencialmente, demonstrando que a Rede retorna o investimento apresentando 

oportunidades, conhecimento e desenvolvimento tecnológico para a população do Brasil, 

desde nível técnico até a pós-graduação (PEREIRA; NETO, 2017). 

 Os Institutos Federais, também criados por esta lei, são equiparados às 

Universidades Federais para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, 

avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior. Devem capacitar 

pessoas a produzir ciência e tecnologia e são espaços para realizar pesquisas e projetos 

envolvendo a sociedade, recursos, agências de fomento, entre outros atores, que podem ser 

ajustados e utilizados de maneira que torne possível auxiliar o desenvolvimento global 

(BRASIL, 2008).   

 Eles podem assumir as atribuições teorizadas por Fava-de-Moraes (2000) em 

relação às universidades, que são: participação na formação de pessoas qualificadas e 

contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do país, sobretudo quando estão 

fundamentadas na política científica e tecnológica em sintonia com a relação instituição de 

ensino, Estado, empresas e outros setores sociais.  

Tais atribuições também podem ser observadas na missão dos Institutos: contribuir 
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para o crescimento socioeconômico local e regional e promover justiça social, equidade, 

desenvolvimento sustentável, inclusão social, visando à criação de soluções técnicas e novas 

tecnologias, tendo que emitir respostas rápidas, de maneira eficaz, para acompanhar a alta 

demanda pela formação desse tipo de profissional, difusão de conhecimentos científicos e 

apoio aos arranjos produtivos locais (PACHECO, 2010).  

Pode-se notar que faz parte da missão dos IF’s a difusão do conhecimento científico 

e o apoio aos arranjos produtivos locais, que segundo Santos e Noronha (2013) é essencial 

para promover o ciclo virtuoso e sustentável do desenvolvimento econômico, social e 

cultural do país.  

Schumpeter (1984), Zawislak e Dagnino (1997), Pelaez e Szmrecsanyi (2006), 

ressaltam a importância do alinhamento entre conhecimento científico e capacidade de 

inovação tecnológica, assim como sua devida transferência e aplicação das tecnologias nas 

empresas que se encontram num ambiente competitivo, no qual as que conseguem inovar, 

investir em tecnologia e informação e tendem a ter maior chance de sobrevivência. 

Segundo Perucchi e Mueller (2016), a monitoração das atividades de pesquisa 

desenvolvidas por professores/pesquisadores, além de fornecer indicadores importantes para 

o aprimoramento da gestão dos Institutos, permite que a sociedade conheça o que a 

instituição produz e que o Governo Federal tenha subsídios para desenvolver políticas e 

estratégias que estimulem pesquisas de utilidade para o próprio Governo, sociedade e 

empresas. 

Tendo em vista tal cenário, para mensurar a produtividade, avaliar e montar 

diagnósticos do que é produzido de CT&I, podem ser utilizadas técnicas quantitativas de 

medição, dentre as quais a bibliometria que segundo Araújo e Alvarenga (2011), permite 

avaliar o resultado da atividade intelectual de pesquisadores. 

Seus resultados fornecem subsídios para a implementação ou alimentação de 

Observatórios científicos e tecnológicos (OCT), que permitem o desenvolvimento de 

atividades variadas, dentre elas: estudos, pesquisas, projetos, produção de relatórios 

socioeconômicos, banco de dados informacionais, estudos de caso de boas práticas e 

organização de cursos, produzir fóruns, seminários e congressos (HELLMANN, 2014). 

Os Institutos Federais possuem políticas de incentivo à produção científica e 

tecnológica e, na articulação com outras políticas sociais, devem constituir Observatórios de 
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Políticas Públicas, e torná-los objetos de sua intervenção através das ações de ensino, 

pesquisa e extensão em parceria com as forças sociais da região. Neste sentido, são espaços 

fundamentais na construção dos caminhos, visando o desenvolvimento local e regional 

(PACHECO, 2010). 

No contexto do IFRJ, um observatório pode aumentar sua visibilidade, funcionando 

também como instrumento de gestão, pois além da importância interna, uma gestão eficaz 

do que é produzido na instituição pode contribuir para a formação de políticas públicas e na 

maneira que o Estado investe em produção de ciência e tecnologia, afetando as condições 

para o desempenho de inovação do país, sendo que o Brasil necessita de aprimoramento, 

pois além da falta de políticas públicas, o ambiente econômico não estimula a inovação 

(NEGRI, 2017).  

Em busca de apresentar o mapeamento da produção científica e tecnológica do IFRJ, 

o presente trabalho está estruturado em: (1) introdução, que apresenta uma visão geral e o 

contexto do que será abordado; 2) revisão de literatura (3) metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho; (4) resultados, (5) análise dos resultados e, por fim, (6) 

conclusões e considerações finais. 

A partir da introdução apresentada sobre a Rede Federal e os Institutos Federais, e o 

contexto da realidade investigada na subseção 1.1, a questão de pesquisa é apresentada na 

subseção 1.2, os objetivos na subseção 1.3 e justificativa na 1.4. 

1.1 REALIDADE INVESTIGADA 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), 

formou-se a partir de um marco na ampliação, interiorização e diversificação da educação 

profissional e tecnológica no Brasil. Considerando a necessidade de oferecer educação 

profissional e tecnológica para atender a demanda de desenvolvimento socioeconômico do 

país, foi feita em dezembro de 2008, uma reestruturação na educação profissional, 

transformando 31 centros federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades 

descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 

escolas vinculadas a universidades de todo Brasil, em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e classificando-os como Universidade Tecnológica, cujo 

compromisso é orientar suas ações baseados nos princípios da indissociabilidade entre 
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ensino, pesquisa e extensão (PACHECO, 2010).  

 Atualmente, a rede possui 38 Institutos Federais, 02 Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefet), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 22 escolas 

técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II, resultando em um total 

de 661 unidades distribuídas entre as 27 unidades federadas do país (BRASIL, 2019).  

O IFRJ faz parte da RFEPCT e foi criado por meio da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, que transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química 

de Nilópolis (CEFETQ) e o Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP-UFF), respectivamente 

em campus Rio de Janeiro e campus Pinheiral. Trata-se de uma instituição de Educação 

Básica e Superior, pluridisciplinar e multicampi que tem como especialidade a oferta de 

educação profissional e tecnológica em modalidades diversas, na pesquisa, na inovação e na 

extensão (IFRJ, 2019a). 

De acordo com a Plataforma Nilo Peçanha, a instituição possui 16.422 matrículas 

ativas em 2020 e 15 campi em funcionamento, conforme descrito no Quadro 1, em diversos 

pontos do Estado do Rio, e a Reitoria na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Quadro 1- Relação de Municípios que possuem campus do IFRJ 

Municípios que possuem campus do IFRJ 

Arraial do 

Cabo 
Belford Roxo Duque de Caxias 

Engenheiro Paulo 

de Frontin 
Mesquita 

Nilópolis Niterói Paracambi Pinheiral Realengo 

Resende 
Rio de 

Janeiro 
São Gonçalo 

São João de 

Meriti 

Volta 

Redonda 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

O Artigo 7º na Seção III da Lei 11.892 de 2008 trata dos objetivos dos IF’s, dentre os 

quais está a realização de pesquisas aplicadas, a fim de estimular o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, de modo que a comunidade usufrua dos seus benefícios; 

promoção de atividades de extensão, articulando com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, a fim de produzir, desenvolver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos; 

estímulo e apoio aos processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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emancipação do cidadão; em nível superior, ministrar cursos de tecnologia, licenciatura, 

bacharelado e engenharia para atender diferentes setores da economia; na pós-graduação 

lato sensu formar especialistas, e na stricto sensu promover bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, visando gerar inovação tecnológica (BRASIL, 2008). 

A Lei nº. 13.005, de junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE e 

nele contém vinte metas que Instituições como os IF’s precisam cumprir. A meta 11 indica 

que as matrículas da educação profissional técnica de nível médio devem triplicar, mantendo 

qualidade e que pelo menos metade dessa expansão seja na rede pública. Os IF’s se 

enquadram neste perfil, e por estarem em diversos lugares do Brasil, possuem alcance 

relevante dentro desta meta. Devem considerar sua responsabilidade na ordenação territorial, 

na manutenção de vínculos com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, e 

também com a interiorização da educação profissional (BRASIL, 2014).  

A fim de demonstrar a amplitude de abrangência da instituição, os quadros 2, 3 e 4 

descrevem os cursos oferecidos nas diversas modalidades.  

O Quadro 2 apresenta a distribuição dos cursos de nível técnico do IFRJ, sendo os 

campi Duque de Caxias, Pinheiral e Rio de Janeiro os que possuem maior número de cursos, 

em comparação aos outros que estão em onze municípios. 

 

Quadro 2 - Cursos técnicos por município/campus 

CAMPUS 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 

MÉDIO CURSOS INTEGRADOS 

Arraial do Cabo 

Informática 

Meio Ambiente 

Manutenção e Suporte em Informática 

Belford Roxo Produção em moda 

Duque de Caxias 

Química 

Petróleo e Gás 

Manutenção e Suporte em Informática 

Petróleo e Gás 

Plásticos 

Segurança do Trabalho 

Eng. Paulo de Frontin Informática para Internet 

Nilópolis 
Controle Ambiental 

Química 

Niterói Administração 
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Paracambi 
Eletrotécnica 

Mecânica 

Pinheiral 

Agroindústria 

Agropecuária 

Meio Ambiente 

Informática 

Administração 

Paisagismo 

Realengo Agente Comunitário de Saúde 

Resende 
Segurança do Trabalho 

Guia de Turismo 

Rio de Janeiro 

Alimentos 

Biotecnologia 

Farmácia 

Manutenção e suporte em informática 

Meio Ambiente 

Química 

São Gonçalo 

Administração 

Química 

Segurança do Trabalho 

São João de Meriti 
Administração 

Informática para Internet 

Volta redonda 

Automação Industrial 

Eletrotécnica 

Metrologia 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O Quadro 3 apresenta a relação de cursos de graduação e o número cai para sete 

campi, que oferecem um total de dezenove cursos de especialidades diversas, sendo nove 

licenciaturas, cinco de tecnologia, seis bacharelados e uma engenharia. 

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Paracambi/manual_eletrotecnica_2019.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Paracambi/manual_mecanica_2019.pdf
http://portal.ifrj.edu.br/cursos-tecnicos/integrados/alimentos
http://portal.ifrj.edu.br/cursos-tecnicos/integrados/biotecnologia
http://portal.ifrj.edu.br/cursos-tecnicos/integrados/farmacia
http://portal.ifrj.edu.br/cursos-tecnicos/integrados/meio-ambiente
http://portal.ifrj.edu.br/cursos-tecnicos/integrados/quimica
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Quadro 3- Cursos de Graduação por município/campus 

CAMPUS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Arraial do Cabo Tecnologia em Redes de Computadores 

Duque de Caxias Licenciatura em Química 

Engenheiro Paulo de Frontin Tecnologia em Jogos Digitais 

Nilópolis 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Física 

Licenciatura em Química 

Bacharelado em Produção Cultural 

Bacharelado em Química 

Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial 

Paracambi 
Licenciatura em Matemática 

Engenharia Mecânica 

Pinheiral 
Licenciatura em Computação 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Realengo 

Bacharelado em Farmácia 

Bacharelado em Fisioterapia 

Terapia Ocupacional 

Rio de Janeiro 

Bacharelado em Ciências Biológicas com 

Habilitação em Biotecnologia 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental 

Curso Superior de Tecnologia em Processos 

Químicos 

Volta Redonda 
Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Física 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu são todos de Especialização, oferecem 

capacitação técnica em uma área específica e estão distribuídos por doze campi conforme 

demonstra o Quadro 4. 

https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/bacharelado-producao-cultural
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/bacharelado-quimica
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/curso-superior-tecnologia-gestao-producao-industrial
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/bacharelado-ciencias-biologicas
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/bacharelado-ciencias-biologicas
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/curso-superior-tecnologia-gestao-ambiental
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/curso-superior-tecnologia-gestao-ambiental
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/curso-superior-tecnologia-processos-quimicos
https://portal.ifrj.edu.br/cursos-graduacao/curso-superior-tecnologia-processos-quimicos
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Quadro 4 - Cursos Lato Sensu por município/ campus 

CAMPUS   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Arraial do Cabo 

Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras 

Especialização em Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino 

Duque de Caxias Especialização em Educação Física Escolar 

Engenheiro Paulo de 

Frontin 

Especialização em Gestão de Projetos e Negócios em 

Tecnologia da Informação 

Mesquita Especialização em Educação e Divulgação Científica 

Nilópolis 

Especialização em Educação de Jovens e Adultos 

Especialização em Estudos Linguísticos e Literários 

Especialização em Gestão Ambiental 

Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação 

Niterói 

Especialização em Educação e Novas Tecnologias 

Especialização em Gestão de Projetos Ambientais 

Especialização em Gestão de Serviços 

Paracambi Especialização em Educação e Diversidade 

Pinheiral 

Especialização em Desenvolvimento Regional e 

Sustentabilidade 

Especialização em Educação em Direitos Humanos 

Rio de Janeiro 

Especialização em Ensino de Ciências – Ênfase Biologia e 

Química 

Especialização em Gestão da Segurança de Alimentos e 

Qualidade Nutricional 

São Gonçalo 
Especialização em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e 

Afro-brasileiras 

São João de Meriti 

Especialização em Gestão de Negócios 

Especialização em Práticas de Letramento 

Volta Redonda 

Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Especialização em Automação Industrial e Robótica 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A modalidade Stricto Sensu está representada no Quadro 5 está distribuído somente 

em três campi, sendo eles Nilópolis, que possui mestrado e doutorado; Rio de Janeiro e 

Volta Redonda que possuem mestrado. 
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Quadro 5 - Curso Stricto Sensu por campus 

CAMPUS Programa de pós-graduação Stricto Sensu 

Nilópolis 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Doutorado Profissional em Ensino de Ciências 

Rio de Janeiro 
Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

Volta Redonda Mestrado Profissional em ensino de Física 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A Rede de Institutos Federais deve dentre outras ações, desenvolver programas de 

extensão e de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a pesquisa aplicada, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico, assim 

como, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais 

(IFRS, 2019). Em março de 2009, foi criado o Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), com objetivo de 

valorizar, fortalecer e consolidar as instituições. Dentre seus objetivos, está o de promover 

ações estratégicas para fortalecer a internacionalização das instituições e estreitamento de 

relações com outros países, além de consolidação de cooperações técnicas. Para tal, em 

parceria com as Bibliotecas da rede, foram reunidas produções diversas de autoria de seus 

professores, pesquisadores e estudantes, de 14 Institutos federais representados no Quadro 6, 

e criados repositórios online visando difundir e facilitar o acesso às publicações (CONIF, 

2015).  
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Quadro 6 - Institutos Federais que possuem repositórios online 

IFBA Instituto Federal da Bahia  

IFC Instituto Federal Catarinense  

IFG Instituto Federal de Goiás  

IF Goiano Instituto Federal Goiano  

IFES Instituto Federal do Espírito Santo  

IFMA Instituto Federal do Maranhão  

IFPA Instituto Federal do Pará  

IFPB Instituto Federal da Paraíba  

IFPI Instituto Federal do Piauí  

IFRN Instituto Federal do Rio Grande do Norte  

IFRS Instituto Federal do Rio Grande do Sul  

IFSP Instituto Federal de São Paulo  

IFSP Instituto Federal de Sergipe 

IF Sul de 

Minas 
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais  

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Dentro da Rede Federal existem também nove polos de Inovação que atuam a partir 

do desenvolvimento de pesquisa aplicada, com objetivo de ampliar a competitividade e a 

produtividade do parque industrial nacional. Os projetos são executados por estudantes, 

professores, profissionais da indústria e pesquisadores do Brasil e do exterior e os 

laboratórios funcionam em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (Embrapii), e os Institutos Federais e seus devidos segmentos conforme 

representado no Quadro 7 (CONIF, 2020). 

  

http://www.portal.ifba.edu.br/prodin/biblioteca-online/sib
http://editora.ifc.edu.br/
http://repositorio.ifg.edu.br/
http://www.ifgoiano.edu.br/periodicos
http://ojs.ifes.edu.br/
http://portal.ifma.edu.br/periodicos/
http://www.biblioteca.ifpa.edu.br/
http://repositorio.ifpb.edu.br/
http://libra.ifpi.edu.br/area-do-estudante/biblioteca/periodicos-eletronicos
http://memoria.ifrn.edu.br/recent-submissions
https://periodicos.ifrs.edu.br/
http://www.ojs.ifsp.edu.br/
http://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.ifsuldeminas.edu.br%2Fportal-de-publicacoes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV2BFPAuX3HOIoRJUDrJA_4jgNAA


25 

 

 

Quadro 7 - Polos de Inovação e segmentos de atuação 

IFBA Instituto Federal da Bahia  Equipamentos médicos 

IFC Instituto Federal Catarinense  

Sistemas embarcados e mobilidade 

digital 

IFES 
Instituto Federal do Espírito 

Santo  

Metalurgia e materiais 

IF Fluminense Instituto Federal Fluminense 
Monitoramento e instrumentação 

para o meio ambiente 

IF Goiano Instituto Federal Goiano  Tecnologias agroindustriais 

IFMG 
Instituto Federal de Minas 

Gerais 
Sistemas automotivos inteligentes 

IFPB Instituto Federal da Paraíba  Manufaturas 

IFSC 
Instituto Federal de Santa 

Catarina 
Sistemas inteligentes de energia 

IF Sul de Minas 
Instituto Federal do Sul de 

Minas Gerais  

Agroindústria do café 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Embora esteja em construção uma vitrine tecnológica da instituição em sua página 

da Web, para divulgar as tecnologias que o IFRJ desenvolve, seu capital intelectual e 

infraestrutura, ele ainda não está entre os que possuem um repositório consolidado de suas 

publicações e produções, fato que dificulta análises e reforça a necessidade da realização de 

um levantamento do histórico de sua produção científica visando apresentar o perfil da 

instituição. A Diretoria de Pesquisa Básica e Aplicada (DPESQ) em conjunto com a Pró-

Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPPI) tem procurado, por meio de seus 

programas e projetos, fomentar uma “cultura de pesquisa” e melhoraria das condições 

necessárias para o desenvolvimento e a consolidação da pesquisa e da pós-graduação (IFRJ, 

2019b). 

Deste modo, com a finalidade de mapear suas competências, o IFRJ implantou em 

2019, a Agência de inovação, que tem como função prezar pela manutenção da política de 

inovação institucional, proteger a Propriedade Intelectual, incentivar Transferência de 

Tecnologia e disseminar a Cultura de Inovação por meio de eventos e capacitação (IFRJ, 

2020).  

http://www.portal.ifba.edu.br/prodin/biblioteca-online/sib
http://editora.ifc.edu.br/
http://ojs.ifes.edu.br/
http://ojs.ifes.edu.br/
http://www.ifgoiano.edu.br/periodicos
http://repositorio.ifpb.edu.br/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.ifsuldeminas.edu.br%2Fportal-de-publicacoes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV2BFPAuX3HOIoRJUDrJA_4jgNAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.ifsuldeminas.edu.br%2Fportal-de-publicacoes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV2BFPAuX3HOIoRJUDrJA_4jgNAA
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nesta subseção está apresentada a questão de pesquisa, que é responder: Quais são 

os atributos científicos e tecnológicos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia?  

Para tal, são apresentados os objetivos na subseção 1.3. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é traçar o perfil científico e tecnológico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

1- Realizar um mapeamento patento-cientométrico do IFRJ. 

2- Demonstrar a evolução de publicações e patentes do IFRJ. 

3- Apresentar dados para estruturar um Observatório científico e Tecnológico de 

origem acadêmica. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Trabalhos sobre a produtividade de uma instituição constituem importantes fontes de 

informação para a gestão de políticas em Ciência e Tecnologia (BRAMBILLA; STUMPF, 

2012). Assumpção et al. (2010) destacam a relevância da pesquisa de mapeamento dos 

conhecimentos e tecnologias em desenvolvimento pelos pesquisadores no âmbito das 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT), como meio de obtenção de informações 

estratégicas para que os núcleos de inovação tecnológica (NIT) cumpram com missões.  

A escolha do IFRJ é fundamentada, pois além de ser uma instituição de ensino 

pública, utilizando de recursos públicos, destinada a produzir e disseminar conhecimento 

dentro da RFEPCT, o IFRJ possui uma rede ampla, com um total de 15 campi, 151 cursos, 

16.422 matrículas, 1.112 docentes e 881 Técnicos administrativos, 160 laboratórios de 

ensino e pesquisa, 400 projetos de pesquisa, iniciação científica e extensão (PNP, 2019).  

Dentre suas ofertas, estão cursos de qualificação, técnicos, de tecnologia, 

bacharelados, licenciaturas, especialização Lato Sensu, Mestrado Profissional e acadêmico e 

Doutorado, e atua nos eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos 

Industriais; Desenvolvimento Educacional; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; 
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Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção cultural e Design; Produção Industrial; 

Recursos Naturais; Segurança; Turismo Hospitalidade e Lazer (PNP, 2019).  

Em 2016, foram contabilizados 73 grupos de pesquisa e 448 pesquisadores 

cadastrados, ocupando a 16ª posição no ranking dos grupos de pesquisa de 41 instituições da 

RFEPCT analisadas (ESTEVAM; SOUZA, 2017). 

Ao apontar competências e o alcance do IFRJ, trabalhos como este, podem contribuir 

para o aumento da visibilidade da instituição e seus resultados, otimizando o investimento 

público.  

Portanto, a temática desta pesquisa se justifica, pois, os resultados trazem benefícios 

à comunidade do IFRJ, proporcionando uma visão geral de sua produção através dos dados 

coletados e tratados, em forma de indicadores, o que permite otimizar a utilização do seu 

potencial, reconhecer possíveis redes internas e externas, além da beneficiar a sociedade em 

geral por meio dos resultados decorrentes do melhor aproveitamento do que é produzido 

pela instituição. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fundamentação teórica aborda a gestão da produção científica e tecnológica, e por 

se tratar de estudo dos dados a serem aplicados, são apresentados conceitos sobre mineração 

de dados, indicadores e observatórios. 

2.1 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO BRASIL 

Marques, Sbragia e de Faria (2017), analisaram as perspectivas do Brasil no contexto 

internacional no que se refere aos indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, perfil das 

empresas inovadoras e o papel da gestão no ambiente, e concluíram que apesar de ser um 

país ativo, não possui posição de destaque como inovador, sendo fator determinante a pouca 

interação entre Universidade, Empresa e Governo com objetivo de estimular e promover 

inovação. 

Perucchi e Araújo Júnior (2012) destacam que a comunicação de pesquisas 

desenvolvidas e o estudo delas são parte fundamental no desenvolvimento da ciência. E 

Salomon (1996) ressalta que o processo de criação, expansão, consolidação e êxito na 
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ciência passa por três etapas: institucionalização, profissionalização e industrialização. 

Segundo o autor, a interdependência entre ciência e tecnologia é crescente, modificando o 

papel do pesquisador e tornando- o indispensável para a indústria, assim como o processo de 

inovação tecnológica mais dependente da metodologia da ciência. 

Artigos científicos e patentes são, respectivamente, meios de divulgação de 

conhecimento científico e tecnológico (MUELLER; PERUCCHI, 2014).  

 No grupo denominado por BRICKS, que reúne países classificados como 

emergentes quanto ao desenvolvimento econômico, formado por Brasil, Rússia, Índia, China 

e Corea do Sul, que o Brasil segue em último lugar ao se tratar de pedidos de propriedade 

intelectual em 2013. No ranking global de em periódicos científicos indexados pela 

Thompson Reuters em 2009, o Brasil figura em 13º lugar, antes de países como Rússia, 

Taiwan e Suécia, resultando em contraste com a quantidade de artigos publicados em 

relação à produção de patentes, consequentemente afetando a competitividade e o 

desenvolvimento de inovação no país (THIMOTEO, 2013). 

 A produção científica é um importante meio para mensurar informações e 

conhecimentos gerados pelas instituições. Em concordância com a afirmação, Witter (1996, 

p. 8) aponta que: 

 

É a forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no 

saber-fazer-poder-ciência; é a base para o desenvolvimento e a superação da 

dependência entre países e entre regiões de um mesmo país; é o veículo para a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um país; é a forma de se fazer 

presente não só hoje, mas também amanhã. (WITTER, 1996, p.8).  

 

 Kunsch (1992) defende que a universidade deve ser centro de produção 

sistematizada de conhecimento e direcione suas pesquisas para aperfeiçoar a vida social, 

revigorando através da comunicação os programas de natureza científica e cultural, 

difundindo ao público saberes e progressos, debates e discussões geradas, por exemplo, em 

ciência e tecnologia, ressaltando que com uma produção científica bem elaborada, pode 

manter ou recuperar seu papel nas transformações do Brasil e do mundo. 

Para contabilizar a produção científica, podem ser considerados artigos publicados 

em periódicos, livros ou capítulos publicados ou organizados, e a qualidade acadêmica de 

um cientista é mensurada através do que ele produz, refletindo no avanço da ciência e 

tecnologia. Os resultados da pesquisa científica podem representar a contribuição do 
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pesquisador, levando a estimar sua autoridade, crédito e valor, além de ser utilizada como 

medida de avaliação de seu posicionamento, reconhecimento ou reputação dentro da 

comunidade científica (MUGNAINI, 2006).  

 Castro (2009), afirma que os registros produzidos pela atividade científica são 

materializados nas publicações científicas e as análises de movimentações nas áreas de 

pesquisa são mensuradas através das publicações de Manhiquel (2017) ressalta que a 

qualidade da produção científica só se torna efetiva quando são considerados aspectos 

qualitativos (avaliação por pares) e quantitativos (indicadores bibliométricos).   

Apenas um bom resultado de pesquisa é insuficiente para comercialização, sendo 

necessário demonstrar sua possibilidade de transformação em inovação. Além das 

publicações científicas, a produção tecnológica também promove desenvolvimento e 

estimula a inovação. Em 2009, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

abriu seu escritório no Brasil, com objetivo de dar apoio à implementação de projetos e 

atividades de propriedade intelectual (PI), que está subdividida em direito autoral, 

propriedade industrial, softwares e cultivares. A PI possibilita a criação de vínculos com a 

comunidade técnico-científica contribuindo para a Gestão Tecnológica. 

Dentro da propriedade industrial, que resguarda atividades intelectuais direcionadas 

a atividades industriais, estão inseridas as patentes, que são indicadores relevantes para 

avaliar a capacidade do país de transformar o conhecimento científico em produtos ou 

inovações tecnológicas. “A documentação de patentes é a mais completa entre as fontes de 

pesquisa. Estudos apontam que 70% das informações tecnológicas contidas nestes 

documentos não estão disponíveis em qualquer outro tipo de fonte de informação (INPI, 

2020, n.p).”  

O objetivo da política de patentes de uma universidade é alcançar equilíbrio entre as 

necessidades dos inventores, dos que vão desenvolver a invenção, da instituição, dos 

patrocinadores da pesquisa e do público em geral.  “O registro da patente é condição 

necessária para garantir autonomia no processo de licenciamento, mas insuficiente para o 

sucesso da transferência, que pressupõe a absorção, pela empresa, do conhecimento gerado 

na universidade” (FUJINO; STAL, 2007, p.104). 

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, regulamenta direitos e obrigações relacionados 

à Propriedade Industrial e no Título I trata das patentes, apresentando detalhes referentes à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
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titularidade e sobre o que pode ser patenteável ou não. A lei também apresenta que um 

pedido de patente deve conter: requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenho se 

for o caso; resumo; e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito, 

conforme determinado pelo INPI (BRASIL, 1996). 

Segundo o INPI (2020), são patenteáveis, novas tecnologias de produto ou processo, 

melhorias na utilização ou fabricação de ferramentas e utensílios; e podem ser classificadas 

como Patente de Invenção (PI) ou Patente de Modelo de Utilidade (MU). As PI’s devem 

atender aos requisitos de novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial, já as 

de MU se tratam do objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, 

que apresente forma ou disposição nova, envolvendo ato inventivo que produza melhoria 

funcional no uso ou fabricação. 

No Brasil, a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) define inovação como: “a concepção de 

novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades 

ou características ao produto ou processo que implique em melhorias incrementais e efetivo 

ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado” 

(BRASIL, 2005). Esta mesma lei, foi proposta com objetivo de estabelecer incentivos fiscais 

para estimular a inovação tecnológica. 

O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) gerou 

Planos de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação que foram construídos a partir das 

diretrizes definidas pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 

2016-2022 com a participação da comunidade científica, setor produtivo e órgãos públicos. 

As diretrizes da ENCTI propõem a instauração de um paradigma de inovação colaborativa 

no Brasil, a fim de estimular o estreitamento das relações entre Universidade e Empresa e a 

interação entre os diversos componentes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – SNCTI, e o orienta a buscar soluções para os grandes desafios sociais, 

ambientais e econômicos, contribuindo para a construção das bases do desenvolvimento 

sustentável (ENCTI, 2016). O objetivo é que Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação 

(ICT’s), entidades de gestão pública e empresas, incluindo também fontes de financiamento 

e instrumentos de apoio trabalhem em conjunto para promover inovação através do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

As diretrizes estratégicas são definidas pelos atores políticos que possuem poder 
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decisório advindos dos resultados da democracia representativa (Poderes Executivo e 

Legislativo) e das escolhas entidades de representação setoriais (empresários, trabalhadores 

e pesquisadores). O domínio dos instrumentos que tornarão as decisões dos atores políticos 

viáveis pertence às agências de fomento, e os operadores do Sistema executam as atividades 

planejadas de PD&I (ENCTI, 2016). 

Entre os objetivos estratégicos do MCTIC para o período de 2020 até 2030, estão a 

“promover o acesso universal e ampliar a qualidade dos serviços de comunicação do país; 

estimular a pesquisa e a transformação do conhecimento científico em riqueza para a 

sociedade; e fortalecer o sistema de ciência e tecnologia nacional, entre outros” (BRASIL, 

2020, n.p.). 

A Figura 1 ilustra o mapa estratégico do MCTIC, cujo objetivo é definir e comunicar 

aos servidores, colaboradores e sociedade sobre seu foco e estratégia de atuação. Funciona 

como referencial para gestores na condução eficaz das instituições, destaca visão de futuro, 

missão, valores e objetivos estratégicos, apresenta perspectivas, cada uma com seus 

objetivos estratégicos. 

As perspectivas são: resultados de governo, cujos objetivos vão desde aperfeiçoar a 

capacidade científica do país na dimensão dos desafios da realidade brasileira, até promover 

empreendedorismo, inovação e tecnologias aplicadas a fim de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável; resultados institucionais, que representam a entrega à 

sociedade, com destaque para o estímulo à pesquisa e transformação do conhecimento 

científico em riqueza para a sociedade, o estímulo à divulgação científica a divulgação e a 

popularização da ciência; processos internos, com foco em potencializar a ação integrada 

dos atores de ciência, tecnologia, inovações e comunicações; pessoas e infraestrutura e 

orçamento, que buscam o desenvolvimento de pessoas, promoção da inovação nos 

processos, produtos e serviços, aperfeiçoamento da infraestrutura e garantia de alinhamento 

do orçamento à estratégia do MCTIC.  
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Figura 1- Mapa Estratégico MCTIC 

 

Fonte: MCTIC (2020). 

 

O mapa estratégico de maneira geral destaca a necessidade de investimento e 

gerenciamento das informações e da transferência delas para a sociedade. 

No Brasil o grau de aproveitamento de resultados das pesquisas na geração de 

patentes tem baixo índice (FUJINO, 2006). O país necessita de um consistente arcabouço 

institucional e de políticas de estímulos para a utilização da propriedade intelectual como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social. Para tal, deve suprir carências e as 

deficiências nas legislações e disfunções da área (PERUCCHI; GARCIA, 2012).   

A fim de atender tais necessidades científicas, são implantadas uma série de 

mudanças na legislação brasileira.  A lei da inovação - 10.973, de 2 de dezembro de 2004 

determina que as instituições científicas e tecnológicas (ICT), devem possuir um núcleo de 

inovação tecnológica (NIT), podendo ser interno ou associado à outras instituições, para 

gerenciar sua política de inovação (BRASIL, 2004). Tal lei foi alterada em 2016 pela lei 

13.243, que trata das atribuições do NIT, dentre as quais está: 
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 I – zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 
II – avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 
III – avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 

forma do art. 22; 
IV – opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas 

na instituição; 
V – opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição, passíveis de proteção intelectual; 
VI – acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição. 
VII – desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva 

no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da 

ICT; 
 VIII – desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada 

pela ICT; 
 IX – promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em 

especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º; 
 X – negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.  

(BRASIL, 2004) 

 

O Decreto 5.563/2005 trata da regulamentação da lei da inovação e da criação dos 

NIT’s e foi revogado pelo Decreto 9.283/2018, publicado em 7 de fevereiro de 2018, tem 

como objetivo acompanhar as mudanças geradas pela Lei Federal 13.243, de 2016, o Marco 

Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,  que promove alterações em normas relacionadas 

à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que tem o propósito de criar um ambiente mais 

favorável à PD&I nas universidades, nos institutos públicos e nas empresas. Este decreto 

permite a criação de novos instrumentos de contratação, gestão e fomento e 

desburocratização dos procedimentos referentes à relação entre setores público e privado, 

proporcionando maior segurança jurídica aos envolvidos e permitindo maior aproximação 

da academia com o setor produtivo, além de reafirmar a necessidade do estabelecimento de 

políticas institucionais de inovação e melhor utilização dos recursos públicos. As parcerias 

de longo prazo entre setores público e privado passam a ser regulamentadas e as instituições 

científicas, tecnológicas e de inovação a ter flexibilidade de atuação. Refletindo os 

princípios da EC 85/15, que aumenta a obrigação do poder público de fomentar 

desenvolvimento nas áreas de pesquisa e inovação, Estado, desburocratizando a ação estatal 

por meio de práticas públicas inovadoras. 

Santos, Botelho e Silva (2006) destacam que o Sistema Nacional de Inovação (SNI) 
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é produto da interação do Estado, que deve estabelecer políticas públicas de ciência e 

tecnologia, das universidades e institutos de pesquisa cuja competência é criar e disseminar 

conhecimento e realizar pesquisas, e as empresas, que devem investir no desenvolvimento, 

ou seja, na transformação do conhecimento em produto. 

Geisler (2000) destaca que os produtos e práticas resultantes de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) nas universidades, indústrias e instituições públicas 

podem ser medidos de maneira quantitativa e qualitativa. São apresentados como outputs de 

ciência: publicações, citações, patentes, desempenho, melhorias em produtos e processos; e 

outputs de tecnologia: patentes, produtos, materiais e processos novos, assistência e padrões 

técnicos, contribuições para a produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade.  

Contudo, a evolução da produção científica, tecnológica, e da inovação pode ser 

observada e descrita por meio de dados gerados pela mineração de dados e bibliometria, 

apresentados na seção seguinte. 

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS E BIBLIOMETRIA 

O processo de mineração de dados foi definido por Fayyad et al. (1996), como um 

processo de constatação de padrões, que podem agregar utilidade ao conhecimento e pode 

ser considerado como parte da Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados 

(Knowledge Discovery in Databases - KDD). 

Algumas técnicas de mineração de dados podem ser utilizadas para complementar e 

apoiar o julgamento humano e estão sendo aplicadas na ciência com objetivo de identificar e 

organizar áreas de pesquisa de acordo com especialistas, instituições, bolsas, publicações, 

periódicos, citações, textos e figuras; descoberta de interconexões entre elas; estabelecer a 

importação de pesquisa; apresentar exportação de pesquisas entre campos; examinar 

mudanças dinâmicas, como velocidade de crescimento e diversificação; destacar fatores 

econômicos na produção e disseminação de informações; encontrar e mapear redes 

científicas e sociais; e identificar o impacto do financiamento da pesquisa estratégica e 

aplicada pelo governo e outras agências. Realizam de maneira acelerada conquistas 

anteriormente alcançadas apenas pelo esforço humano e fornecem novos resultados que não 

seriam possíveis sem tal ajuda.  

À medida que o fluxo de informações novas e desorganizadas continua a crescer, as 
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novas ferramentas são cada vez mais fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa 

científica e funcionamento da sociedade moderna (SHIFFRIN; BORNER, 2004). 

A Bibliometria foi definida por Pritchard et al. (1969, p. 348) como “aplicação da 

matemática e métodos estatísticos para livros e outros meios de comunicação”, que também 

propôs o termo bibliometria como nova expressão, anteriormente identificada como 

bibliografia estatística.  

Segundo Spinak (1996), a bibliometria estuda a organização de setores científicos e 

tecnológicos a partir de fontes bibliográficas e de patentes para identificar os atores, suas 

relações e tendências e tem como um de seus desafios mensurar o crescimento do 

conhecimento através do tempo.  

Macias-Chapula (1998), define análise bibliométrica como um método que permite, 

mediante geração de índices, avaliar a produção científica de países, instituições e 

pesquisadores. Considera a quantidade de vezes em que termos aparecem nas publicações 

ou a quantidade de publicações existentes com o termo de busca, sem analisar o conteúdo 

das publicações.  

Com a expansão da ciência e da tecnologia, a necessidade de mensurar os avanços e 

desenvolvimentos atingidos está mais evidente, tornando a medição das taxas de 

produtividade dos centros de pesquisa e dos investigadores individuais fundamentais para 

identificar instituições e áreas com maiores potencialidades e permitir estabelecer 

prioridades na alocação dos recursos públicos (VANTI, 2002). 

Considerando a contabilização dos artigos científicos publicados e das patentes 

registradas, os indicadores bibliométricos podem ser úteis, dentro do sistema de indicadores 

de C&T, para avaliar resultados tangíveis do investimento em pesquisa, além de responder 

em partes, os questionamentos sobre o impacto das pesquisas na comunidade científica, 

utilizando medidas como fator de impacto (MUGNAINI et al., 2004).  

A Bibliometria permite conhecer o impacto das publicações científicas entre os 

pares, possibilita mensurar as atividades de pesquisa de uma instituição e realizar avaliações 

quantitativas e qualitativas das áreas de conhecimento através do número de publicações 

(YOSHIDA, 2010). 

O embasamento da bibliometria se dá por meio de três leis denominadas Bradford, 

Lotka e Zipf (RIBEIRO, 2017). Leis que podem ser utilizadas em conjunto ou 
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individualmente e estão representadas no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Principais leis da bibliometria 

Lei Abrangência Aplicabilidade 

Lei da Dispersão 

(Bradford) 
Periódicos 

Permite mensurar o grau de relevância de 

periódicos que atuam em áreas 

específicas do conhecimento. 

Lei do Quadrado 

Inverso 

(Lotka) 

Autores 

Refere-se à produtividade dos autores. 

Propõe que um número restrito de 

pesquisadores produz muito em 

determinada área de conhecimento, e um 

volume grande de pesquisadores produz 

pouco. 

Lei do Mínimo 

Esforço 

(Zipf) 

Palavras 

Mede a frequência das palavras em 

textos diversos, permitindo gerar uma 

lista ordenada de termos de determinada 

disciplina ou assunto. 

Fonte: Adaptado de Guedes e Borschiver (2005). 

Velho (1986) destaca que o acompanhamento do crescimento da ciência pode 

ocorrer através da organização e sistematização dos indicadores. Para Viotti (2003), os 

indicadores de CT&I são fundamentais e auxiliam a compreender e monitorar processos de 

produção, difusão e utilização da produção científica, tecnológica e da inovação.  

Moreno-Ceja (2010) apresenta o conjunto de indicadores que possibilitam a 

utilização de bibliometria e permitem traçar o perfil da produção científica da instituição, 

dos pesquisadores, podendo ser utilizados de maneira estratégica, como norte para a criação 

de políticas públicas de ciência e tecnologia, e melhor utilização dos recursos destinados à 

pesquisa. 

Sancho et al. (1990) e Davidson Frame e Carpenter (1979), apontam que o cálculo 

do número e distribuição de publicações de grupos, instituições e países e sua distribuição, é 

o indicador bibliométrico mais simples e fundamental em quase todos os sistemas de 

indicadores apresentados no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Indicadores de Produção Científica 

Número e distribuição 

de publicações 

 

Artigos de revistas, relatórios técnicos, patentes, livros, entre 

outros, são diversos tipos de documentos utilizados para 

publicações e permitem quantificar resultados e analisar 

tendências de produção. 

 

Produtividade dos 

autores 

 

Pode ser agrupada em categorias pessoais: inteligência, 

capacidade, perseverança; ou ambiente: influência de colegas, 

prestígio, facilidade de acesso à informação, prestígio da 

instituição pertencente, dotação financeira, entre outros. 

 

Rede de colaboração 

entre instituições 

 

É utilizada para determinar atividades e cooperação científica 

entre instituições e grupos científicos 

Rede de colaboração 

autor e instituição 

 

Estuda grupos de obras que se relacionam e possuem 

abordagens reciprocas. Estudo das citações que um trabalho 

recebe ou faz referente a outro. 

 
Fonte: Adaptado de Sancho et al. (1990). 

A metodologia utilizada nos trabalhos de Fagundes et al. (2015); Ferreira e Motta 

(2016) e Ribeiro (2017) também apresenta seus resultados apoiada em procedimentos de 

pesquisa utilizando técnicas bibliométricas. O primeiro apresenta o perfil da pesquisa 

acadêmica sobre demanda tecnológica, através de levantamento dos artigos do tema, 

identificando principais autores e instituições que abordam o tema, categorias, palavras-

chave, evolução temporal, referências citadas e redes de colaboração; O segundo aborda o 

perfil da Oferta Tecnológica acadêmica por meio de um estudo infométrico de Grupos de 

Pesquisa, identificando a Instituição de Ensino Superior com maior potencial de oferta 

acadêmica de tecnologia na região; e por último, uma análise de quinze anos da produção 

acadêmica dos artigos bibliométricos nos periódicos nacionais da área de Administração, 

Contabilidade e Turismo brasileiros, analisando o perfil e o padrão de crescimento da 

produção acadêmica. 

Assim como nos trabalhos mencionados, além de funcionar como subsídio para 

elaborar estratégias, mapear padrões, tais dados estruturados possibilitam alimentar 

observatórios, que são definidos por Barré et al. (1995) como grupo de interesse para 

construir indicadores confiáveis e relevantes, sobre conquistas e progressos do 

conhecimento e da ciência e tecnologia, apoiados em metodologias de cálculo, conforme 
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demonstrado na próxima seção. 

2.3 OBSERVATÓRIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

 No contexto de uma instituição de ensino, um observatório como ferramenta de 

gestão pode produzir indicadores e ampliar suas possibilidades de atuação, possibilitar 

parcerias entre empresas trazendo benefícios a toda sociedade (KNELLER et al., 2014), 

além do benefício próprio (GOMES et al., 2005).  E segundo Soares, Ferneda e Prado 

(2018), os observatórios ajudam a examinar a realidade de maneira clara, mensurada e 

controlada, de acordo com as intenções definidas da observação.  

Hellmann (2014) realizou um levantamento sobre os Institutos Federais de Educação 

Tecnológica (IFETs) do Brasil e constatou referências a Observatórios em aproximadamente 

20% deles, que possuem diversidades de nomes, pertencimento interno ou externo à 

instituição, e atividades e produtos propostos, não havendo diretriz comum para sua 

constituição. Os títulos são diversos, o vínculo institucional não é padronizado e a 

composição da equipe vai de alunos a diretores, conforme descrito no Quadro 10. 

Quadro 10 - Observatórios dos IFETs 

Nome Vínculo Institucional Equipe 

Observatório 

Socioeconômico e 

Educacional 

Instituto Federal de Alagoas; Pró 

Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional. 

Economista 

Observatório do Mundo 

do Trabalho 

Instituto Federal de Goiás; Pró-

Reitoria de Extensão / Núcleo de 

Observação/Sudeste - Instituto 

Federal Fluminense e Núcleo de 

Observação Centro-Oeste Instituto 

Federal de Goiás. 

Pesquisador Gestor, 

Pesquisador Orientador, 

Assistente em 

Administração, Economista e 

Estagiário 

Observatório Nacional do 

Trabalho e da Educação 

Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal Sul-Rio Grandense. 

Reitoria. 

Pesquisador Gestor, 

Pesquisador Orientador, 

Bolsista 

Observatório Nacional do 

Mundo do Trabalho. 

Instituto Federal de Brasília (IFB); 

Grupo de Pesquisa - CAPS - 

Campus Brasília. 

Professores (2) e Alunos 

pesquisadores. 

Diagnóstico do Município 

de Tubarão e Região. 

Instituto Federal de Santa Catarina, 

PRODIN - PróReitoria de 

Desenvolvimento Institucional, 

Diretoria de Gestão do 

Conhecimento. 

Diretora DGC, Técnicos 

(Assistente, Economista, 

Estatístico). 
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Observatório 

Socioeconômico da 

Região Norte Fluminense. 

Instituto Federal Fluminense, NEE, 

UENF CCH – Centro de Ciências 

do Homem, UFF, UFRRJ, 

UNIVERSO = Consórcio 

Universitário de Pesquisa da Região 

Norte Fluminense. 

Consórcio Universitário de 

Pesquisa da Região Norte 

Fluminense 

Observatório do Mundo 

do Trabalho. 
Instituto Federal de Rondônia. Pró-Reitoria de Extensão. 

Observatório Nacional do 

Mundo do Trabalho e da 

EPT 

REDENET – Consórcio CEFET e 

IFET Norte e Nordeste. Atualmente 

denomina-se Rede Nacional de 

Pesquisa e Inovação em Tecnologias 

Digitais – RENAPI. 

Consórcio Autônomo 

Fonte: Adaptado de Hellmann (2014). 

 

 Existem também, observatórios como os da Fiocruz, o da Rede de Educação 

Profissional e Tecnológica de Minas Gerais, o Observatório do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) e o Regional do Instituto 

Federal do Paraná (IFPR), são exemplos de observatórios dentro e fora da rede federal que 

ilustram a importância da existência e sua contribuição para a gestão de CT&I. 

O Brasil vem incentivando o estabelecimento de redes de pesquisa para tratar de 

questões estratégicas de saúde em resposta às demandas sociais, criando uma necessidade 

urgente de desenvolver indicadores para sua avaliação (FONSECA et al., 2017). Portanto, o 

observatório da Fiocruz atendendo a essa necessidade, apresenta indicadores quantitativos 

relacionados às suas atividades de pesquisa e patenteamento, com base em análises 

bibliométricas e dados de patentes, que são atualizadas a cada semestre. Para sua construção, 

foram consideradas publicações científicas que possuem ao menos um autor afiliado à 

Fiocruz e extraídas das bases Web of Science, Scopus e SciELO, por meio do campo de 

busca “instituição”. Foi realizada harmonização das bases, limpeza dos dados e 

padronização de instituições através do software VantagePoint®. Criou também em 2010, o 

Observatório Juventude, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de mapear, sistematizar, 

analisar e difundir informações sobre juventude, educação, ciência e tecnologia e inclusão 

social, destinado à iniciação científica de jovens do ensino médio, no âmbito do Programa 

de Vocação Científica – Provoc, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – 

Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que possui 25 anos de experiência, estimulando 

jovens a seguirem carreiras científicas. O Observatório visa contribuir na formulação de 
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políticas que incluam o tema de juventude no processo de desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, a fim de fomentar a articulação entre pesquisadores, gestores públicos e 

profissionais da educação (FIOCRUZ, 2020).  

O Observatório da Educação Profissional e Tecnológica de Minas Gerais foi criado 

por uma rede de pesquisadores, cujo objetivo é estudar o impacto da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) nas regiões de influência dos 64 

campi dentro do Estado de Minas Gerais, de modo que possibilite apoiar o planejamento 

estratégico dos setores de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional, além 

de mensurar a contribuição da Rede para o Desenvolvimento Regional, por meio do impacto 

das instituições na transformação do ambiente social e econômico. Sua estrutura de 

funcionamento é em Rede, a partir da atuação de grupos de pesquisadores das seis 

instituições da RFEPCT em Minas Gerais, com Coordenação do Instituto Federal de Minas 

Gerais. A proposta é que se desenvolvam pesquisas cujos resultados possam ser utilizados 

como apoio à tomada de decisão dos gestores destas instituições. Serão desenvolvidos 

estudos voltados a compreender o ambiente interno da Rede, perfil dos servidores, trajetória 

dos egressos, bem como o ambiente externo, incluindo os impactos nos arranjos produtivos, 

culturais e sociais (IFMG, 2020).  

O Observatório do ProfEPT tem como principal objetivo mapear as áreas de 

pesquisa, perfil de professores e elaborar indicadores de pesquisa. Faz parte do Grupo de 

Pesquisa em Mineração da Dados e Imagens (MiDI) do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro (IFTM), campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. O currículo Lattes dos 

professores é utilizado para realizar as estatísticas. Cabe destaque para o objetivo do 

ProfEPT que consiste em proporcionar formação em educação profissional e tecnológica aos 

profissionais da RFEPCT (ObsProfEPT, 2020).  

O Observatório Regional do IFPR utiliza algumas estratégias para desenvolver seus 

projetos, dentre elas: indicadores socioeconômicos, análise do discurso e análise swot. Seus 

estudos englobam as macrorregiões do Paraná e focam em coletar, sistematizar e 

compreender indicadores que viabilizem a análise socioeconômica no contexto das unidades 

do IFPR, de modo que se tornem ferramentas para auxiliar os gestores a otimizar a 

utilização dos recursos públicos e contribuam para o desenvolvimento sustentável local e 

regional, além de disponibilizar os indicadores socioeconômicos das unidades para 
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contribuir para o planejamento institucional local (IFPR, 2020).  

A seção seguinte apresenta a metodologia utilizada para gerar indicadores que 

representem o histórico da produção científica e tecnológica do IFRJ e podem ser utilizados 

como subsídio para alimentar um observatório da instituição, que se implantado poderá 

funcionar como instrumento de gestão estratégica. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada é de natureza aplicada, e tem como propósito gerar 

conhecimentos para aplicação prática, levantando dados, a fim de que sejam dirigidos à 

solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais (GERHARDT, 

2009).  

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, pois estabelece relação entre 

variáveis, utiliza de técnicas padronizadas para coletar dados e exige do investigador 

informações sobre o que deseja pesquisar, descrevendo os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 1987). O principal foco desse tipo de pesquisa é relatar as 

características da população ou fenômeno, e estabelecer relação entre as variáveis (GIL, 

1999).  

A abordagem da pesquisa, no que se refere à de coleta dos dados é quantitativa, pois 

obtém uma medição objetiva e quantifica os resultados, buscando precisão na análise dos 

dados (GODOY, 1995); e qualitativa, pois tal análise é mais indicada para investigações de 

perspectiva interpretativa ou crítica (MERRIAM, 1998).  

Quanto à estrutura, as etapas estão descritas na Figura 2: 
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Figura 2 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

A primeira etapa refere-se ao Planejamento, onde foi definida a base de dados Web 

of Science originalmente produzida pelo Institute for Scientific Information (ISI) e 

atualmente mantida pela Clarivate Analytics, por oferecer acesso gratuito às instituições 

públicas de pesquisa do Brasil (MOTTA; QUINTELLA, 2012), por ter abrangência 

internacional e ser uma das principais bases que fornece informações completas, com maior 

cobertura e abrangência (ANASTASIADIS; ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2009). 

Além de apresentar maior quantidade de resultados, possui parâmetros mais completos para 

análise permitindo que seja mais robusta em relação às outras bases consultadas, descritas 

no Quadro 11. 

Quadro 11 - Bases consultadas: Publicações Científicas 

Base Termo Resultados 

SCOPUS 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro. 
585 

SciELO Citation Index (Web 

of Science) 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro. 

202 

 

ANÁLISE 

Interpretação das Tabelas e Gráficos gerados  

TRATAMENTO- Vantage Point®  e UCINET  

Limpeza dos dados  Elaboração das imagens 

COLETA  

Extração dos arquivos – Base WoS e Plataforma INPI 

PLANEJAMENTO  

Definição da base Definição do termo de busca 
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Web of Science – WoS 

IFRJ OR Instituto Federal do Rio de 

Janeiro (IFRJ) (Organização 

consolidada). 
653 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Em relação às patentes, foi utilizado o site do INPI, uma autarquia federal, criada em 

1970, que a partir do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, passou a estar vinculada ao 

Ministério da Economia, e é responsável por emitir a carta de patente ao titular, seja ele 

pessoa física ou jurídica (INPI, 2020). 

 Foram efetuadas também buscas nas plataformas, Espacenet e PATENTSCOPE, 

bases nas quais patentes brasileiras são depositadas, conforme demonstrado no Quadro 12. 

O INPI foi escolhido, pois seus resultados englobam todas as patentes registradas nas 

demais bases, e apresentam outras informações a serem utilizadas, como por exemplo, data 

de depósito, nome dos inventores e classificação.  

Nesta etapa, também foi definido o termo de busca que engloba a instituição como 

um todo, na WoS foi utilizado “IFRJ OR Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) ” 

(Organização consolidada) e no INPI, “Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia 

do Rio de Janeiro”, pois embora o termo “Instituto Federal do Rio de Janeiro” tenha 

apresentado um número maior de resultados (31 registros), a diferença corresponde a 

depósitos de outra instituição. 

Quadro 12 - Bases consultadas: Patentes 

Base Termo Resultados 

Espacenet 
Instituto Federal do Rio de 

Janeiro 
10 

PATENTSCOPE® 

Instituto Federal de Educação, 

ciência e tecnologia do Rio de 

Janeiro 

4 

INPI 

Instituto Federal de Educação, 

ciência e tecnologia do Rio de 

Janeiro (Nome do depositante) 

28 

Instituto Federal do Rio de 

Janeiro 
31 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Na segunda etapa, foram mapeadas as publicações existentes na base de dados, 

pertencentes ao IFRJ a partir de 2008, quando o Instituto Federal passou a ter esta 
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nomenclatura até 2019, último ano completo até a data de coleta de dados, que aconteceu 

em fevereiro de 2020.  Os dados foram extraídos da base escolhida, o conteúdo convertido 

em arquivo de texto sem formatação (.txt) e copiado no MS Excel para ser representado 

visualmente na etapa seguinte.  

Na terceira etapa, foi realizado tratamento dos dados com auxílio do software de 

mineração Vantagepoint® v.11 (VP), que permitiu organizá-los e limpá-los e juntamente 

com o UCINET e NetDraw elaborar de imagens identificando a produção a ser analisada na 

quarta etapa. 

Na quarta e última etapa, baseado no que foi gerado nas anteriores, foi elaborado um 

panorama da produção científica e das patentes, através da análise bibliométrica dos 

indicadores apresentados nos Quadros 13 e 14. 

Quadro 13 - Panorama científico 

Panorama Científico 

Dimensão Indicadores Fonte Tratamento dos Dados 

 

 

 

 

 

IFRJ 

(1) Ano de publicação;  

(2) Tipo de publicação e documento; 

(3) Publicações por Autor; 

(4) Países parceiros;  

(5) Afiliação/ Instituições parceiras; 

(6) Periódicos; 

(7) Área de conhecimento da WoS 

classificadas nas grandes áreas 

definidas pela coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior (CAPES); 

(8) Redes de colaboração;  

Publicações 

na base 

WoS. 

Bibliometria 

Fonte: Autoria própria baseada em Ferreira (2015). 

 

O Quadro 13 descreve os indicadores utilizados para analisar as publicações 

extraídas da WoS. Juntamente com o VP, foi utilizado o software UCINET (BORGATTI et 

al, 2002) para realizar análise das redes existentes, em conjunto com o NetDraw, que 

permite gerar gráficos baseados nos dados inseridos para elaboração das redes que 

demonstram relações de poder e comunicação entre os nós, apresentadas na análise dos 

resultados. No Quadro 14 estão elencados os indicadores utilizados para elaborar a análise 

das patentes. 
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Quadro 14 - Panorama tecnológico 

Panorama Tecnológico 

Dimensão Indicadores Fonte Tratamento dos Dados 

 

 

 

 

 

IFRJ 

(1) Total de depósitos; 

(2) Data de depósito / publicação / 

concessão;  

(3) Classificação/Área; 

(4) Tipologia; 

(5) Título; 

(6) Resumo;  

(7) Nome do inventor;  

(8) Instituições parceiras. 

(9) Redes de colaboração. 

 

Patentes 

depositadas 

no INPI. 

 

Bibliometria 

Fonte: Autoria própria baseada em Ferreira (2015). 

Por fim, dos 653 resultados referentes às publicações científicas, foram considerados 

648 publicações após eliminar registros incompletos, como 5 que não continham o ano de 

publicação, e das 28 patentes depositadas, após análise dos registros somente 5 tiveram o 

pedido publicado no INPI apresentando detalhes mais completos para análise. 

Foi apresentado o panorama visual de toda a produção científica e tecnológica da 

instituição depositada nas bases escolhidas, através dos indicadores que além de possibilitar 

a identificação do perfil da produção, também podem funcionar como subsídio para 

proposição de um Observatório científico e tecnológico da instituição, que permitiria a 

aproximação de propósitos da instituição, de empresas e da sociedade. 

 Sob tais perspectivas, as análises foram executadas a fim de apresentar o 

mapeamento das publicações científicas e as patentes do IFRJ. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na pesquisa, atendendo ao objetivo 

proposto que consiste em realizar um mapeamento patento-cientométrico do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Buscou-se responder, nas 

seções seguintes, por meio de bibliometria, questões relacionadas às Publicações científicas 

representadas por todo tipo de publicação referente à instituição depositada na WoS, e 

tecnológica representada pelas Patentes, bem como responder à seguinte questão:  qual o 
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perfil da produção acadêmica do IFRJ? 

Após filtro dos dados, foi encontrado um total de 648 registros referentes às 

publicações científicas, um quantitativo de 28 patentes depositadas, 5 publicadas no site do 

INPI e nenhuma concedida. Os dados foram utilizados para descrever as informações 

obtidas, extraídos e transformados em ilustrações representadas por quadros, tabelas e redes.  

A análise dos resultados está dividida nos tópicos 4.1 – Produção científica e 4.2 – 

Produção tecnológica apresentados a seguir.  

4.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 A análise da produção acadêmica do Instituto Federal de Educação, ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro na plataforma WoS permitiu encontrar 648 registros, 

considerando o período de 2008, ano da reestruturação da rede, até 2019, último ano 

completo na data desta pesquisa. 

Nas tabelas apresentadas, a coluna referente a registros significa a quantidade de 

publicações associada ao registro, e a de Instâncias se refere à quantidade de vezes que a 

informação aparece na base. Por exemplo, em relação ao país de origem, em um único artigo 

é possível ter dois ou mais autores brasileiros, fazendo com que o Brasil apareça em duas ou 

mais instâncias. 

Das 648 publicações, 555 estão no idioma Inglês, 91 em Português e 2 em Espanhol. 

As publicações se dividem em Periódicos, Livros em Série e Livros, conforme demonstrado 

na Tabela 1, sendo periódicos a maioria, com 606 registros, 30 Livros em Série e 12 Livros.  

Tabela 1- Tipo de publicação 

Posição Registros Instâncias Tipo de publicação 

1 606 606 Periódico (J) 

2 30 30 Livro em Série (S) 

3 12 12 Livro (B) 
Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

Na busca, foram considerados todos os tipos de documentos depositados na WoS, e a 

Tabela 2 e o Gráfico 1 descrevem o ranking de registros para cada tipo, com destaque para 

os Artigos que são ao todo 527, representando 81,33%, Revisão de livro e correção, ambos 
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com apenas 1 registro, representando 0,15% cada um. 

Tabela 2- Tipo de documento 

Posição Registros Instâncias Tipo de Documento 

1 527 527 Artigo 

2 42 42 Artigos de conferências 

3 33 33 Resumo de reunião 

4 26 26 Crítica 

5 8 8 Material Editorial 

6 6 6 
Artigo; Artigos de 

conferências 

7 4 4 Carta 

8 1 1 Crítica literária 

9 1 1 Correção 
Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

Gráfico 1 - Tipo de documento 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

O gráfico 2 apresenta o volume anual e o acumulado das publicações, demonstrando 

que não houve destaque além do crescimento de 2014 para 2015, período entre ampliação da 

rede que ocorreu entre 2003 e 2016, quando o Ministério da Educação possibilitou a 

construção de mais de 500 novas unidades seguindo o plano de expansão da educação 

profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. 

 

81,33% 

6,48% 
5,09% 

4,01% 
1,23% 

0,93% 0,62% 0,15% 

0,15% 
Artigo

Artigos de conferências

Resumo de reunião

Crítica

Material Editorial

Artigo; Artigos de
conferências



48 

 

 

Gráfico 2 – Volume de publicações acumuladas 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da pesquisa, 2020. 

 

Como resultado, foram identificados 2.568 autores nas publicações da pesquisa, o 

que resultou na rede representada pela figura 3, que apresenta alguns pontos de concentração 

de nós, que se tratam de autores que trabalham agrupados, e alguns nós sem ligação com 

outros, que seriam autores que publicaram isoladamente.  
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Figura 3 - Rede de autores 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da pesquisa (2020). 

A Tabela 3 apresenta a relação dos vinte autores mais produtivos da instituição na 

base WoS, sendo o primeiro colocado, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) no Departamento de Alimentos, Adriano Gomes da 

Cruz, destaque com 33 registros a mais que o segundo, Leandro Alberto Calazans Nogueira, 

que é professor efetivo do curso de graduação em Fisioterapia do IFRJ e do Programa de 

Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UNISUAM. 
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Tabela 3 - Autores mais prolíficos 

Posicão Registros Autores 

1 61 Cruz, Adriano Gomes 

2 28 
Nogueira, Leandro Alberto 

Calazans 

3 25 Carvalho, Marcelo Alex 

4 22 Esmerino, Erick Almeida 

5 21 Jandre Reis, Felipe Jose 

6 18 Monteiro, Alvaro N 

7 17 Bolini, Helena Maria Andre 

8 17 Freitas, Monica Q 

9 16 Meziat, Ney AD 

10 15 Pimentel, Tatiana Colombo 

11 14 Suarez-Kurtz, Guilherme 

12 13 Balthazar, Celso F 

13 12 Granato, Daniel 

14 12 Pereira, Marcos Gervásio 

15 11 Carvalho, Renato Sampaio 

16 11 Oliveira, LF 

17 11 Sant'Ana, Anderson S 

18 11 Souza, Jano Moreira de 

19 11 Tenorio, Thais 

20 11 Thode Filho, Sergio 
Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

Os países identificados estão listados na Tabela 4 e são um total de 36, considerando 

o Brasil, que lidera o ranking por ser país sede da instituição estudada, seguido pelos EUA 

com 43 e Austrália com 15 registros. 

Tabela 4 - Países coautores 

Posição Registros Instâncias País 

 

Posição Registros Instâncias País 

1 648 2141 Brasil 

 

19 2 2 Dinamarca 

2 43 95 EUA 

 

20 2 2 Finlândia 

3 15 26 Austrália 

 

21 2 5 Irã 

4 14 16 Reino Unido 

 

22 2 2 México 

5 13 22 França 

 

23 2 2 Noruega 

6 11 19 Canadá 

 

24 2 2 Rússia 

7 11 15 Portugal 

 

25 2 3 Suíça 

8 10 12 Itália 

 

26 2 2 Tailândia 

9 8 11 Espanha 

 

27 1 1 Costa Rica 

10 6 6 Alemanha 

 

28 1 1 Cuba 

11 5 10 Argentina 

 

29 1 1 Honduras 

12 5 5 Peru 

 

30 1 2 Índia 

13 3 3 Croácia 

 

31 1 1 Irlanda 

14 3 5 Países Baixos 

 

32 1 1 Israel 

15 3 3 Uruguai 

 

33 1 1 Japão 
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16 2 2 China 

 

34 1 1 Paquistão 

17 2 2 Colômbia 

 

35 1 2 Polônia 

18 2 2 República Checa 

 

36 1 1 Sri Lanka 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

A rede apresentada na figura 4 permite visualizar como os países se conectam por 

meio das linhas que os interligam, e a diferença quantitativa da relação de acordo com 

espessura delas, apresentando maior destaque na relação Brasil X EUA, tornando possível 

ressaltar que na América do Norte, em especial EUA e Alasca, estão os principais parceiros 

de produção internacional, em contraste com a América latina que possui regiões sem 

parcerias e outras com poucas representadas pela cor amarela, sendo o Brasil destaque com 

mais registros, por ser a sede do IFRJ. No continente Africano a parceria é inexistente. Tal 

construção pode se explicar, pois a busca de parcerias acontece normalmente com quem está 

em destaque no ramo de atividade e demonstra o quanto o IFRJ e o Brasil carecem de 

cooperação americana para avançar em suas pesquisas. 

Figura 4 - Países Coautores/ Parceiros 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

A figura 5 ressalta os países de todos os autores participantes das publicações, de 
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acordo com quantidade de registros conforme legenda, sendo o Brasil com a cor mais 

escura, e em amarelo os que possuem menos registros, assim como os países em cor cinza, 

com os quais a instituição não produziu até a data de coleta dos dados.  

Na figura 7 estão representados apenas os países dos autores principais de cada 

artigo, reduzindo a quantidade de envolvidos, reforçando as relações apresentadas na figura 

4. 

Figura 5 - Países dos autores e coautores 

Fonte: Autoria Própria/Dados da pesquisa software Vantage Point (2020). 

 

Figura 6 - Países dos primeiros autores 

Fonte: Elaborado através de dados da pesquisa no software Vantage Point (2020) . 
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A tabela 5 apresenta um recorte com as vinte instituições de afiliação, e demonstra o 

alto número de autores ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, seguida 

pela Universidade Federal Fluminense – UFF, dentre outras instituições relevantes que 

produzem ciência no Brasil. O IFRJ está inserido em uma Rede de instituições onde são 

lançados editais próprios e ainda assim entre as instituições parceiras em destaque na Tabela 

5, dentre os Institutos, aparece somente o Instituto Federal do Paraná- IFPR, o que 

demonstra que o IFRJ não utiliza consideravelmente o potencial de parcerias dentro da 

própria rede ou estimula trabalho conjunto. 

Tabela 5 - Instituição de Afiliação dos autores 

Posição Registros Instâncias  Instituição 

1 638 836 
IFRJ - Instituto Federal de Educação Ciência & 

Tecnologia do Rio de Janeiro 

2 316 640 UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro  

3 105 181 UFF - Universidade Federal Fluminense 

4 68 114 UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

5 47 72 UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

6 46 74 FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz 

7 40 65 UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas 

8 35 60 UNISUAM - Centro Universitário Augusto Motta 

9 34 55 USP - Universidade de São Paulo 

10 29 36 INCA - Instituto Nacional de Câncer 

11 23 37 PUC - Pontifica Universidade Católica Rio de Janeiro 

12 22 32 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária 

13 20 33 UF - Universidade do Sul da Flórida 

14 19 21 IFPR - Instituto Federal do Paraná  

15 12 12 Petrobras AS 

16 11 16 
CEFET RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca 

17 11 17 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

18 11 15 UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

19 11 17 UFV - Universidade Federal de Viçosa 

20 9 9 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

  

No emaranhado do total de 402 instituições encontradas nos resultados, conforme 

Figura 7, sendo o IFRJ representado pelo nó verde central, reunindo o maior volume de 

ligações, que representam as parcerias, e as demais instituições representadas pelos nós 
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azuis numa gama de ligações entre elas, formando uma grande rede que produz em 

conjunto, sendo possível visualizar a dimensão da rede.  

Dentre o total de instituições, o Instituto Federal aparece representado apenas por 

sete Institutos da mesma categoria além do IFRJ, são eles: Instituto Federal Catarinense - 

IFC, Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, Instituto Federal Fluminense - IFF, Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro - IFTM, Instituto Federal de Tocantins - IFTO, Instituto 

Federal do Pará – IFPA e Instituto Federal do Paraná – IFPR. Reforçando a necessidade de 

maior comunicação dos IF’s entre sí, inclusive de campus que estão próximos 

geograficamente. 

 

Figura 7 - Instituições Parceiras 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

Do total de 402 revistas, a tabela 6 apresenta um recorte com as 20 que possuem 

maior quantidade de publicações desses registros estão elencadas na Tabela 6. Não há 

destaque de grande relevância, pois a quantidade de registros sofre variação considerável.  

A Revista Journal of dairy Science é a primeira do ranking com 14 publicações e se 

trata do principal jornal de pesquisa geral sobre laticínios com revisão por pares do mundo. 

Representam agências educacionais, industriais e governamentais em mais de 70 países com 
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interesses em bioquímica, criação, economia, engenharia, meio ambiente, ciência de 

alimentos, genética, microbiologia, nutrição, patologia, fisiologia, processamento, saúde 

pública, garantia de qualidade e saneamento. A segunda, Food research International, 

Revista do Instituto Canadense de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CIFST) com 13 

registros, seguida de Revista Eletrônica em Gestão Educação e Tecnologia Ambiental 

editada pela Universidade Federal de Santa Maria, que tem como objetivo divulgar trabalhos 

científicos nos níveis de graduação e pós-graduação (Latu e Stricto Sensu) inseridos nas 

linhas temáticas de Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, com 11 registros. 

Tabela 6 - Principais Revistas 

Posição Registros Instâncias  Revistas 

1 14 14 Journal of Dairy Science 

2 13 13 Food Research International 

3 11 11 Revista Eletrônica em Gestão Educação e Tecnologia Ambiental 

4 10 10 Revista Virtual de Química 

5 9 9 Journal of the Brazilian Chemical Society 

6 9 9 Plos One 

7 9 9 Química Nova 

8 8 8 Lwt-Food Science and Technology 

9 6 6 Physical Review A 

10 6 6 Revista Brasileira de Ensino de Física 

11 5 5 Cancer Research 

12 5 5 Ciência & Saúde Coletiva 

13 5 5 European Journal of Physiotherapy 

14 5 5 Faseb Journal 

15 4 4 Cadernos de Saúde Pública 

16 4 4 Ciência Florestal 

17 4 4 Comprehensive Reviews In Food Science and Food Safety 

18 4 4 Food Chemistry 

19 4 4 Journal of Bodywork and Movement Therapies 

20 4 4 Journal of Medical Microbiology  
Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

Para demonstrar que não existe um periódico com grande destaque na quantidade de 

publicações, o gráfico 3 ilustra essa divisão demonstrando a quantidade de periódicos com a 

quantidade de registros em cada. O primeiro número refere-se à quantidade de publicações 

do IFRJ em determinado periódico, e o número após o ponto e vírgula indica a quantidade 

de periódicos que possuem tal quantidade de publicação da instituição. Ou seja, em 291 

periódicos possui apenas um registro de publicação ligada ao IFRJ, em 61 possuem duas, em 

24, três e assim por diante, sendo que cinco periódicos possuem 8, 10, 11, 13 e 14 
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publicações, sendo os que mais possuem registros juntamente com os três com 9 

publicações. A revista que mais possui registros, conta com 14 e a segunda, 13 publicações 

do IFRJ. 

Gráfico 3 - Número de publicações por periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, dados da pesquisa, (2020). 

 

As publicações extraídas são classificadas em áreas de atuação pela WoS e foram 

distribuídas dentro das nove grandes áreas definidas pela CAPES, conforme Tabela 7, tendo 

como destaque a área Ciências Exatas e da Terra, seguida de Ciências Biológicas e Ciências 

da Saúde com maior quantidade de registros. 

 

Tabela 7 - Áreas de Publicação 
Posição Registros Instâncias Grande área de pesquisa – CAPES 

1 226 276 Ciências Exatas e da Terra 

2 179 228 Ciências Biológicas 

3 150 192 Ciências da Saúde 

4 104 120 Ciências Agrárias 

5 57 60 Engenharias 

6 36 36 Ciências Humanas 

7 27 27 Multidisciplinar 

8 14 14 Ciências Sociais Aplicadas 

9 10 10 Linguística, Letras e Artes 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

A interrelação entre as áreas da CAPES está representada na Figura 7, com destaque 

para o tamanho dos nós, que varia de acordo com a quantidade de registros associados à 

área, e a espessura das linhas que apresentam a ligação entre uma área e outra, ressaltando a 

comunicação da área Ciências Exatas e da Terra com Ciências Biológicas e também com 

1; 291 

2; 61 

3; 24 

4; 12 5; 4 6; 2 9; 3 8,10, 11, 13, 
14; 1 
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Engenharias. Cabe destaque para as áreas de ciências sociais aplicadas; linguística, letras e 

artes que aparecem nas últimas posições do ranking, em contrapartida, ciências exatas e da 

terra lidera com maior número de registros, evidenciando a história do IFRJ que teve sua 

origem a partir do CEFET Química, fazendo com que pelo histórico, a instituição seja mais 

consolidada nessa área. 

 

Figura 8 - Categoria CAPES X Categoria CAPES 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

 

A quantidade de autores por publicação está representada no gráfico 4, sendo 

publicações com 5 autores as que mais ocorrem, seguida por 6 autores. A maioria delas 

possui menos de dez autores e existe uma com 117, que se trata de uma Correction, com 

título “Genome of Rhodnius prolixus, an insect vector of Chagas disease, reveals unique 

adaptations to hematophagy and parasite infection (vol 112, pg 14936, 2015)” e envolve 

autores de 10 países. 
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Gráfico 4 – Número de autores por artigo 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Autoria própria / Dados da Pesquisa (2020) 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da pesquisa (2020). 

A Figura 9 apresenta uma nuvem de palavras gerada pelo VP, que considera as 

palavras-chave indicadas pelos autores nas publicações e o tamanho da palavra varia de 

acordo com a quantidade de vezes que ela aparece. De um total de 1.957 palavras 

analisadas, 502 apareceram somente uma vez; 245 aparecem duas vezes; 150 três vezes; 107 

se dividem entre quatro e seis repetições, sendo que a Palavra Pain, aparece mais vezes e 

com o total de 8 repetições e a palavra chronic pain 7 vezes, não caracterizando destaque 

para nenhuma área específica. 

Figura 9 - Nuvem de Palavras-chave 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 
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4.2 PATENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

A busca da produção tecnológica, representada pelas patentes depositadas pelo IFRJ 

no INPI permitiu encontrar 28 registros, no período de 2008, ano da reestruturação da rede, 

até 2019, último ano completo na data desta pesquisa.  

O gráfico 5 apresenta a evolução do pedido de patentes do IFRJ ao longo dos anos, 

sendo o primeiro depósito realizado em 2014 e como destaque ano de 2019 que teve 

significativo aumento de depósitos. Este salto pode ser tratar de mudanças institucionais, 

visto que nos anos anteriores o número de depósitos variou entre 2 e 1. 

 

Gráfico 5 – Volume de depósitos por ano e acumulado 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 

Das patentes depositadas, cinco tiveram o pedido publicado conforme demonstrado 

na Tabela 8, mas não foram concedidos até a data da pesquisa. 
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Tabela 8 – Depósitos publicados 

Pedido 
Data de 

depósito 

Data de 

Publicação 

do pedido 

Título 

BR 10 2019 000592 0  

11/01/2019 08/10/2019 DETECTOR DE EVOLUÇÃO DA TORRA 

BR 10 2016 005812 0  

16/03/2016 19/09/2017 
MÉTODO PARA A SÍNTESE DE CARVACROL A PARTIR 

DO LIMONENO E SEU USO NA AGRICULTURA 

BR 10 2015 030602 4  

07/12/2015 13/06/2017 

PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE REQUEIJÃO 

CREMOSO REDUZIDO DE SÓDIO ADICIONADO DE 
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 

MICROENCAPSULADO POR SPRAY-CHILLING E 

REQUEIJÃO CREMOSO 

BR 10 2014 007796 0  

31/03/2014 08/12/2015 PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE VERNIZ E VERNIZ 

BR 10 2014 007797 9  

31/03/2014 06/02/2018 

PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DO QUEIJO MINAS 
FRESCAL ADICIONADO DE BACTÉRIAS PROBIÓTICAS 

REDUZIDO DE SÓDIO E ADICIONADO DE ARGININA E 

QUEIJO MINAS FRESCAL PROBIÓTICO REDUZIDO DE 
SÓDIO E ADICIONADO DE ARGININA 

Fonte: Autoria própria, dados INPI, (2020). 

Os pedidos de patentes publicados no INPI pertencem a áreas tecnológicas e são 

classificados nelas.  É utilizada a Classificação Internacional de Patentes (sigla em inglês – 

IPC) e a partir de 2014 também a Classificação Cooperativa de Patentes (sigla em Inglês - 

CPC), o que torna a busca padronizada e eficaz, permitindo localizar com facilidade outros 

pedidos com a mesma finalidade. O IPC divide as áreas tecnológicas em classes de A até H, 

sendo que em cada classe existe uma hierarquia de subclasses, grupos principais e grupos, 

com um total de 70 mil grupos, conforme demonstrado no Quadro 15. Já a CPC é mais 

detalhada, com 200 mil grupos, baseados na IPC, contando as seções apresentadas no 

quadro 15, mais uma Y - Tecnologias emergentes ou tecnologias.  

 

Quadro 15 - Áreas tecnológicas de acordo com o IPC 

A NECESSIDADES HUMANAS 

B OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE. 

C QUÍMICA; METALURGIA 

D TÊXTEIS; PAPEL 

E CONSTRUÇÕES FIXAS 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1499504&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1372757&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1360747&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=972256&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=972259&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
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F 

ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; 

ARMAS; EXPLOSÃO. 

G FÍSICA 

H ELETRICIDADE 

Fonte: INPI (2020). 

Para análise dos pedidos identificados foi utilizada a classificação IPC, conforme 

detalhado no Quadro 16, que apresenta o número do pedido, a classificação e a descrição da 

classificação. 

Quadro 16  – Classificação IPC 

Pedido Classificação IPC 

BR 10 2019 000592 0  G01N 1/00 (1968.09) 
Amostragem; Preparação de espécimes para 

investigação. 

BR 10 2016 005812 0  

A01N 31/08 (1980.01) 

Biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 

reguladores do crescimento de plantas contendo 

compostos orgânicos de oxigênio ou enxofre; / Oxigênio 

ou enxofre ligado diretamente a um sistema de anéis 

aromáticos. 

  C07C 37/60 (1980.01) 

Preparação de compostos tendo grupos hidroxila ou O-

metal ligados a átomo de carbono de anel aromático de 

seis membros; / por reações de oxidação que introduzem 

diretamente um grupo hidroxila em um grupo CH 

pertencente a anel aromático de seis membros, com 

auxílio de oxidantes outros que não o oxigênio 

molecular ou as misturas destes com oxigênio 

molecular.  

A01P 1/00 (2006.01) 
Desinfetantes; Compostos antimicrobianos ou suas 

misturas. 

BR 10 2015 030602 4  A23C 19/076 (1980.01)  

Queijo; Preparações à base de queijo; Preparação dos 

mesmos; / Tratamento do coalho de queijo após a 

separação do soro de leite coalhado; Produtos obtidos 

dos mesmos; / Tipos particulares de queijos; / Queijos 

macios não amadurecidos, p. ex. queijo cottage ou 

cremoso. 

BR 10 2014 007796 0  

C09D 191/00 (1990.01) 

Composições de revestimento à base de óleos, graxas ou 

ceras; Composições de revestimento à base de seus 

derivados. 

C09F 1/00 (1968.09)  
Obtenção, purificação ou modificação química de 

resinas naturais, p. ex. óleo-resinas. 

BR 10 2014 007797 9  

A23C 19/032 (1980.01) 

Queijo; Preparações à base de queijo; Preparação dos 

mesmos; / Preparação do coalho de queijo; / 

caracterizada pelo uso de micro-organismos específicos 

ou enzimas de origem microbiana. 

A23L 33/135 (2016.01) Bactéria ou seus derivados, p. ex. Probióticos. 

A23L 33/175 (2016.01)  Aminoácidos. 

Fonte: Autoria própria, dados INPI (2020). 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1499504&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1372757&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1360747&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=972256&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=972259&SearchParameter=INSTITUTO%20FEDERAL%20DE%20EDUCA%C7%C3O,%20CI%CANCIA%20E%20TECNOLOGIA%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
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A tipologia de patente é subdividida em Patente de invenção (PI) e modelo de 

utilidade (MU). A PI deve atender requisitos de novidade absoluta, atividade inventiva e 

aplicação/utilização industrial; A MU, que deve representar objeto de uso prático, ou parte 

dele, para aplicação/utilização industrial, apresentando nova forma ou disposição que 

proporcione melhoria funcional na utilização ou fabricação. Tal classificação aparece na 

carta de concessão de patente, e como os resultados desta pesquisa não apresentaram 

patentes concedidas ao IFRJ, não foi possível identificar a tipologia das patentes 

depositadas. 

A Tabela 9 aponta os inventores participantes do depósito da patente, demonstrando 

a quantidade de registros cada um tem depositado em nome do IFRJ no INPI. Somente 

Adriano Gomes da Cruz, Marcia Cristina da Silva e Renata Santana Lorenzo Raices 

possuem 2 registros e os demais apenas 1. 

Tabela 9 – Depósito de patentes por inventor 

Posição  Registros Nome do Inventor 

1 2 Adriano Gomes da Cruz 

2 2 Marcia Cristina da Silva 

3 2 Renata Santana Lorenzo Raices 

4 1 Ademário Iris da Silva Junior 

5 1 Aline Lima Damasceno Batista 

6 1 Ana Paula da Silva da Costa 

7 1 Carmen Sílvia Fálvaro Trindade 

8 1 Cintia Patricia Santos da Paixão 

9 1 Fabíola da Silveira Maranhão 

10 1 Fernando Eustáquio de Matos Jr. 

11 1 Jeremias Mota Moraes de Freitas 

12 1 Juliana dos Santos Lopes Marinho 

13 1 Letícia Adão Gomes 

14 1 Luciana Cardoso Nogueira 

15 1 Luiz Rodrigo Nascimento Ricardo 

16 1 Marcelo Fonseca Monteiro de Sena 

17 1 Marcus Vinicius Pinto Pereira Junior 

18 1 Paula de Oliveira Fernandes 

19 1 Ramon da Silva 

20 1 Sergio Thode Filho 

21 1 Taissa Luz Felicio 

22 1 Thiago Serpa Fernandes Corrêa 

23 1 Thuanny Moraes de Almeida 

Fonte: Autoria própria/Dados da Pesquisa (2020). 
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Por meio do currículo Lattes dos inventores com duas patentes foram extraídas 

informações sobre atuação e formação: Adriano Gomes da Cruz, professor associado ao 

Departamento de Alimentos do IFRJ, e atua no ensino, pesquisa e extensão na área de 

Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados, Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas, 

Quimiometria Aplicada a Ciência e Tecnologia de Alimentos; Marcia Cristina da Silva, 

Graduada em Nutrição, Doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e professora do IFRJ, em ensino/pesquisa no curso técnico em Alimentos, 

na Especialização em Gestão da Segurança dos Alimentos e Qualidade Nutricional e no 

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos; e Renata Santana Lorenzo 

Raices, graduada em Engenharia Química pela UERJ, mestre e doutora em Química pela 

UFRJ, professora do IFRJ atuando em ensino/pesquisa nos cursos técnicos, de graduação e 

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

A figura 10 apresenta a rede de inventores, que demonstra o inventor Ademário Íris 

da Silva Junior que publicou isolado de grupos, por ter depositado sozinho, outros dois 

grupos menores referentes a duas patentes e um grupo maior, que permite destaque para três 

inventores (Renata, Marcia e Adriano) que possuem dois depósitos juntos, porém com 

outros inventores diferentes em cada. 

Figura 10 - Redes de colaboração de inventores 

 

Fonte: Autoria própria por meio do UCI/Dados da Pesquisa (2020). 
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Concluindo a análise, a Figura 11 representa a rede de autores que possuem 

publicações na WoS e inventores extraídos dos depósitos no INPI. No centro dela, estão sete 

pesquisadores que possuem as duas opções. Permitem identificar as pessoas que atuam em 

áreas específicas, e podem auxiliar na elaboração da estrutura de um observatório, como 

modelo às demais. 

Figura 11 - Rede de autores e inventores 

 

Fonte: Autoria própria por meio do UCI/Dados da Pesquisa (2020). 

 

A Figura 11 destaca ainda, a diferença entre o volume de publicações científicas e 

publicações tecnológicas- representada pelas patentes, o que reforça o contraste quanto ao 

registro de propriedade intelectual no Brasil, cujo processo ocorre muito lentamente, 

fazendo com que empresas fiquem reticentes ao uso da tecnologia, e pesquisadores não se 

sintam estimulados a negociarem seus inventos. 

O Quadro 17 sintetiza a busca efetuada ao currículo Lattes, com a finalidade de 

explorar de maneira mais amplificada o perfil dos pesquisadores, que permitindo coletar 

indicadores de produção elaborados pelo Conselho Nacional de desenvolvimento 

científico e tecnológico (CNPQ) e o campus de atuação. Cabe ressaltar que a coluna 

referente às produções bibliográficas compreende o somatório dos artigos completos 



65 

 

 

publicados em periódicos; trabalhos e resumos publicados em anais de eventos; livros e 

outros. Foram considerados os sete autores centrais da Figura 11, que possuem 

publicações e patentes, demonstrando o quantitativo de publicações bibliográficas e 

patentes no período de 2008 até 2019 para apresentar o histórico de suas produções 

existentes em outras bases e publicações sem vínculo com o IFRJ. 

 

Quadro 17 – Indicadores de Produção – CNPQ 

Pesquisador 
Produção 

Bibliográfica 
Patentes Afiliação / Campus 

Ademário Íris da Silva 34 1 IFRJ / Maracanã 

Adriano Gomes da Cruz 496 13 IFRJ / Maracanã 

Marcelo Fonseca Monteiro 

de Sena 
4 1 IFRJ /Duque de Caxias 

Marcia Cristina da Silva 127 12 IFRJ / Maracanã 

Renata Santana Lourenço 

Raices 
124 10 IFRJ / Maracanã 

Sérgio Thode Filho 62 1 IFRJ /Duque de Caxias 

Taíssa Luz Felício 4 1 

Nutricionista do Hospital 

Federal Cardoso Fontes 

(Orientanda de Adriano 

Gomes da Cruz no mestrado) 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Foi possível destacar, principalmente dos pesquisadores Adriano Gomes da 

Cruz, Márcia Cristina da Silva e Renata Santana Lourenço Raices, ambos do campus 

Maracanã, que lideram o ranking de patentes do IFRJ com 2 depósitos, sendo que 

Adriano também lidera na quantidade de publicações científicas com 61 resultados na 

WoS, que a produção bibliográfica no CNPQ registrou respectivamente 496, 127 e 124 

publicações no período e 13, 12 e 10 depósitos de patentes na mesma ordem. O campus 

Maracanã aparece mais vezes dentre os pesquisadores em destaque, seguido por Duque 

de Caxias, e uma delas, Taíssa Luz Felício, não é servidora do IFRJ, que teve 

participação por ser orientanda de mestrado do Adriano Gomes da Cruz.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta o panorama por meio dos indicadores gerados, de modo a 

atender a questão de pesquisa que visa responder quais são as competências científicas e 
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tecnológicas dos Institutos Federas de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como objeto o 

IFRJ. Buscou-se responder o questionamento através do comportamento dos indicadores ao 

longo dos anos de 2008 a 2019. 

Em resposta ao objetivo principal deste estudo que consiste em traçar o perfil 

científico e tecnológico do IFRJ, a produção científica foi analisada considerando as 

publicações depositadas em nome da instituição na base de dados WoS, e a produção 

Tecnológica, através das patentes depositadas pela instituição no INPI, e foram atendidos 

objetivos específicos:  1- Realizar um mapeamento patento-cientométrico do IFRJ; 2- 

Demonstrar a evolução de publicações e patentes do IFRJ; 2-Traçar o perfil do IFRJ em 

relação às publicações científicas e tecnológicas; 3- Apresentar dados para estruturar um 

Observatório científico e Tecnológico de origem acadêmica, delineados a seguir. 

No primeiro momento, buscou-se apresentar a realidade da instituição em questão, 

demonstrando o contexto da rede da qual ela faz parte, a localidade dos campi, a variedade 

de cursos ofertados, sua missão e um breve histórico de sua trajetória, para que os resultados 

tivessem conexão com a realidade indicada. 

Em seguida foram apresentadas bases teóricas, conceitos de gestão de ciência e 

tecnologia, demonstrando como as publicações científicas podem representar a produção 

científica, e as patentes, a produção tecnológica de uma instituição. Foram trabalhados 

conceitos sobre mineração de dados e bibliometria e como são utilizados para analisar os 

resultados, além de apresentar a ideia de observatório científico e tecnológico com definição 

e exemplos existentes na Rede, que ilustram a aplicabilidade da pesquisa na gestão da 

instituição e na sociedade em geral. 

Sobre as publicações científicas, os indicadores gerados foram: ano de publicação; 

tipo de publicação e documento, publicações por autor; países parceiros, afiliação/ 

instituições parceiras, periódicos, Área de conhecimento da WoS classificadas nas grandes 

áreas definidas pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) 

e redes de colaboração, apresentados resumidamente no Quadro 18.  
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Quadro 18 - Resumo do Panorama Científico - Primeiras posições em cada indicador 

Total de publicações (2008 - 2019) 648 

Tipo de publicação  Journal 

Tipo de documento Artigo 

Autor mais prolífico Adriano Gomes da Cruz 

País coautor EUA 

Afiliação mais recorrente UFRJ 

Principal Revista Journal of dairy science 

Área de conhecimento CAPES Ciências Exatas e da Terra 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

Foi possível verificar que houve uma evolução ao longo do tempo, principalmente 

nas publicações científicas que cresceram a cada ano, com destaque para o ano de 2015, 

período durante ampliação da rede, que concluiu em 2016. 

Foram identificados além de 527 artigos, que representam 81,33% das publicações e 

outros tipos de documentos, dentre eles: artigos de conferências, resumo de reunião, crítica, 

material editorial, artigo/artigos de conferências, carta, crítica literária, correção. 

De um total de 36 países identificados, o Brasil que é o país sede do IFRJ apresentou 

648 registros e 2141 instâncias, seguido pelos EUA, com 43 e 95, e da Austrália com 15 e 

26. A maioria dos países aparece apenas em uma ou duas publicações, o que demonstra 

pouca interação, e quando considerados apenas os autores principais, a quantidade de países 

se limita ainda mais, destacando a dependência do Brasil em buscar se parceria latino 

americana para avançar nas suas pesquisas. 

As instituições dos autores afiliados correspondem a um total de 402, num universo 

de aproximadamente 2.500 autores, sendo 638 afiliados ao IFRJ, 316 à UFRJ e 105 à UFF, 

que são universidades do Estado do Rio de Janeiro e fazem parte da formação de muitos 

autores. Dentre outras universidades, cabe destaque também para a existência de autores 

afiliados à Fiocruz, INCA, EMBRAPA, Petrobrás. 

As áreas de pesquisa definidas pela CAPES, que apresentam maior número de 

registros são Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, com 

respectivamente 226, 179 e 150 registros de um total de 803, considerando que algumas 

pesquisas aparecem em mais de uma área do conhecimento. Tais resultados evidenciam a 

história do IFRJ que teve sua origem a partir do CEFET Química, contribuindo para que a 

instituição seja mais consolidada nessa área, e as áreas de ciências sociais aplicadas; 
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linguística, letras e artes que aparecem nas últimas posições do ranking se tratam de cursos 

mais novos, que podem por este motivo ainda estarem em projeção. 

A quantidade de autores por publicação mais recorrente é de 5 autores, seguida de 6 

e um somatório de 47 publicações com mais de 10 autores. A palavra-chave que mais se 

repetiu, apareceu 8 vezes e 897 palavras apareceram entre uma e três vezes, de um total de 

1.957 palavras, o que demonstra a falta de predominância de assunto específico nos estudos 

publicados.  

Em destaque, com maior número de publicações, está Adriano Gomes da Cruz, que 

possui 61 registros na WoS e na lista de patentes depositadas possui dois registros. É 

membro do corpo Editorial de periódicos do Jornal of Dairy Science, periódico que 

apresenta maior número de publicações com 14 registros nos resultados desta pesquisa, 

sendo que a maioria dos outros periódicos encontrados possuem apenas 1 registro. O 

segundo autor mais prolífico é Leandro Alberto Calazans com 28 registros, que é professor 

efetivo do curso de graduação em Fisioterapia do IFRJ e do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação da UNISUAM. O terceiro é Marcelo Alex Carvalho com 25 

registros, professor titular do IFRJ e pesquisador do CPQ do INCA, que teve sua formação 

de graduação em Farmácia pela UFF, mestrado em Bioquímica pela UFRJ, doutorado em 

Ciências Biológicas (Biofísica) pela UFRJ, com estágio de formação no Weill Medical 

College, Cornell University e pós-doutorado pelo H. Lee Moffitt Cancer Center & Research 

Institute.  

Através da análise dos autores e sua formação foi possível identificar que as 

instituições parceiras que mais aparecem, são instituições com as quais os pesquisadores ou 

seus orientadores possuem algum vínculo. As Instituições com mais parcerias são a UFRJ 

com 316 registros, seguida da UFF com 105 registros. 

Conforme destacado, as patentes são indicadores relevantes para avaliar a 

capacidade do país de transformar o conhecimento científico em produtos ou inovações 

tecnológicas, portanto foram apresentados indicadores referentes aos depósitos do IFRJ: 

Total de depósitos, data de depósito/publicação/concessão, classificação/área, tipologia, 

título, resumo, nome do inventor, instituições parceiras e redes de colaboração, permitindo 

visualizar como esse tipo de produção é executado na instituição, representados no quadro 

19. 
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Quadro 19 - Resumo do Panorama Tecnológico (Patentes) - Primeiras posições em 

cada indicador 

Total de depósitos (2008 - 2019) 28 

Depósitos publicados no INPI 5 

Classificação IPC mais recorrente Necessidades Humanas 

Inventor Adriano Gomes da Cruz/ Marcia Cristina da Silva / 

Renata Santana Lorenzo Raices 

Instituições parceiras UFF 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Houve um aumento representativo de depósitos no ano de 2019, que passou de um 

acumulado de 8 até 2018, para 28 em 2019. Questões diversas, que vão desde mudanças na 

legislação, até mudanças na política institucional podem ter influenciado tal variação. 

Entretanto, até o ano de 2020 não houve concessão de nenhum dos pedidos depositados, e 

apenas cinco dos depósitos foi publicado no site do INPI, permitindo identificar detalhes 

sobre o pedido, dentre eles título e classificação, que foram utilizados como dados da 

pesquisa.  

Dentre os 5 depósitos publicados, na classificação IPC aparece mais vezes a seção 

A- Necessidades Humanas, seguida da C – Química; Metalurgia; e uma G – Física. Não foi 

possível identificar a tipologia dos depósitos entre PI ou PMU, pois tal classificação aparece 

na carta de concessão de patente que nenhum deles possui. 

Os inventores Adriano Gomes da Cruz, Márcia Cristina da Silva e Renata Santana 

Lorenzo Raices, ambos pertencentes ao campus Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, 

possuem dois depósitos cada e os outros 21 inventores apenas um. A UFF apareceu como 

depositante em conjunto em um dos depósitos, sendo a única instituição parceira nos 

depósitos identificados. 

Foi possível concluir que não é característica da instituição transformar suas 

pesquisas desenvolvidas em patentes, pois há baixo indice de depósito, e nenhuma 

concessão até a data da coleta de dados em 2020, observando um aumento considerável no 

ano de 2019, que pode ser decorrente de mudanças políticas, na legislação e de interesses 

institucionais.  

Cabe ainda a comparação do total de publicações científicas que somam 648 

registros com a quantidade de patentes depositadas, sendo apenas 28, demonstrando que o 
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IFRJ prioriza transformar suas pesquisas em publicações. Este comportamento também é 

observado na ciência brasileira, onde as publicações de artigos científicos historicamente 

apresentam maior quantidade do que patentes depositadas por universidade e instituição de 

ensino.  

Embora a base de dados WoS utilizada na pesquisa para analisar as publicações 

científicas não represente a total realidade da instituição, a pesquisa pode ser utilizada como 

referência para comparação com outros Institutos Federais, ou até mesmo para a realização 

de pesquisa mais detalhada referente ao próprio IFRJ utilizando bases diferentes que 

contemplem outras publicações. 

O IFRJ é uma instituição com aproximadamente 12 anos de vida e representa um 

modelo diferente das Universidades, por englobar o ensino de nível médio.  Muito se tem a 

evoluir como instituição e buscar ampliar seu alcance para a sociedade na forma de 

resultados que agreguem valor aos envolvidos.  Neste sentido, uma política consolidada e 

boa gestão da propriedade intelectual da instituição podem gerar invenções úteis à 

sociedade, viabilizar transferência da tecnologia ao mercado, além de contribuir 

principalmente na formação de qualidade dos alunos. 

Os resultados reforçam o contraste existente no Brasil em relação à quantidade de 

artigos científicos que é muito maior se comparada às patentes depositadas, ressaltando a 

necessidade de estimular o aumento da inovação e facilitar sua chegada ao sistema 

produtivo. 

Contudo, a pesquisa permitiu identificar a necessidade de estruturação e melhor 

entendimento das competências e possibilidades que o IFRJ possui, ressaltando a 

importância de se ter um levantamento transformado em catálogo de seus pesquisadores, 

laboratórios e serviços que podem ser realizados, e funcione como portfólio e vitrine. A 

contribuição desta pesquisa consiste em por meio dos indicadores quantitativos referentes às 

publicações científicas e patentes do IFRJ gerados em análises bibliométricas, fornece 

subsídio para alimentar um observatório da instituição.  

 Como proposição para estudos futuros, sugere-se a utilização dos indicadores, que 

poderão ser atualizados com periodicidade predefinida e novos podem ser gerados de acordo 

com a necessidade, além da utilização de indicadores nacionais para comparar com a 

realidade do país e outros institutos federais, podendo contribuir para o crescimento da 
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inovação. Outra sugestão seria realizar análise de outras produções técnicas não patenteáveis 

do IFRJ, como por exemplo, o desenvolvimento de softwares.  

Como limitação da pesquisa, pode-se considerar a utilização de apenas uma base para 

extrair as publicações, que pode não ser o foco de publicação da maioria dos campi, 

deixando de apresentar outros possíveis autores e áreas de destaque na instituição e em 

relação às patentes, somente os depósitos não apresentam muitos detalhes sobre a patente, o 

que reduz as possibilidades de análise.  
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