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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a avaliação de políticas públicas no campo da comunicação e 

divulgação científica. Seu objetivo é examinar a utilização e alcance do Portal de Periódicos 

da CAPES no âmbito da Universidade Federal do Ceará (UFC), em uma investigação que 

enfoca especificamente os docentes dos cursos de pós-graduação. No Brasil, o acesso e a 

divulgação da produção científica tornaram-se um importante instrumento de política pública 

do Governo Federal, e dentro desta linha de ação, o Portal de Periódicos da CAPES ganha 

forte destaque. Criado no final do ano de 2000, o Portal de Periódicos veio atender às 

instituições de todo o País que não tinham acesso à produção científica nacional e estrangeira, 

por meio de uma base de dados e documentos referenciais em todas as áreas do 

conhecimento. No contexto desta investigação, de natureza descritiva e de abordagem quali-

quantitativa, avalia-se, o Portal de Periódicos da CAPES segundo a metodologia de análise 

desenvolvida pela Information Literacy Competency Standards for Higher Education da 

Association of College and Research Libraries (ACRL), procurando estabelecer uma relação 

dos objetivos propostos e a efetiva utilização desta ferramenta. O universo da pesquisa, com o 

uso de questionário online e entrevista semiestruturada, abrangeu 1.310 docentes dos cursos 

de pós-graduação da UFC, contemplando todos os centros acadêmicos nos três campi situados 

na cidade de Fortaleza. Os resultados apresentados nos dois instrumentos de coleta de dados 

(através das 117 respostas dos questionários e das 10 respostas das entrevistas) mostraram 

consenso quanto ao acesso e uso da ferramenta. A conclusão, que foi possível alcançar, indica 

a necessidade de correções quanto à simplificação da interface do Portal para uma melhor 

interatividade e atratividade na exploração pelos beneficiários, além de ações como a 

educação continuada e a divulgação sistemática no âmbito da Biblioteca Universitária. 

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas – Avaliação. Portal de Periódicos da CAPES. 

Competência em informação. Periódicos eletrônicos. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the evaluation of public policies in the communication and scientific 

dissemination areas. Its goal is to examine the use and scope of the Periodical Portal available 

through CAPES-MEC within the scope of the Federal University of Ceará (UFC), in an 

investigation that focuses specifically on the postgraduate professor. In Brazil, the access to 

and dissemination of scientific production has become an important public policy instrument 

of the Federal Government and within this line of action, the CAPES Periodicals Portal gains 

strong prominence. Created at the end of the year 2000, the Periodicals Portal came to serve 

institutions throughout the whole country. It did not have access to national and foreign 

scientific production, by means of a database and reference documents in all areas of 

knowledge. In the context of the research, of a descriptive and quali-quantitative approach, 

the CAPES Periodicals Portal was evaluated according to the methodology of analysis 

developed by the Information Literacy Competency Standards for Higher Education of the 

Association of College and Research Libraries (ACRL), attempting to stablish a relation from 

proposal goals and the effective use of this tool. The research universe, with the use of online 

questionaries and semistructured interviews, has covered 1310 teachers from UFC pos-

graduate courses, approaching all academic fields in three campi located on Fortaleza city. 

The results exposed in both data collecting tools (through 117 answers from questionaries and 

10 interview answers) presented consensus regarding the access and use of the tool. 

Nevertheless, the conclusion indicates the need for corrections regarding the simplification of 

the Portal interface for a better interactivity and attractiveness in the exploitation by 

beneficiaries, as well as actions such as continuing education and systematic dissemination 

within the scope of the University Library. 

 

Keywords: Public Policies - Evaluation. CAPES Periodicals Portal. Information competence. 

Electronic-journals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento científico e tecnológico de um País depende de um importante 

insumo, que é a informação científica. No Brasil, o acesso à informação científica é um 

grande desafio para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), considerada um marco de excelência 

na Educação Superior e um importante órgão de apoio à pós-graduação no Brasil. A CAPES 

avalia e certifica os cursos de pós-graduação no País, formando quadros de alto nível para o 

ensino acadêmico e a pesquisa, promovendo a cooperação científica e tecnológica e tendo 

como uma de suas importantes atividades, o acesso e divulgação à produção científica. 

Com efeito, a CAPES desempenha papel fundamental na expansão e consolidação 

da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação, 

conquista importante no campo da educação brasileira e da Ciência & Tecnologia. As 

atividades da CAPES podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de ação, cada qual 

desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: 

a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

b) investimentos na formação de recursos de alto nível no País e exterior;  

c) promoção da cooperação científica internacional; e 

d) acesso e divulgação da produção científica. 

Dentro dessa linha de ação da CAPES, o acesso e a divulgação da produção 

científica surgem com o Portal de Periódicos da CAPES, considerado umas das maiores 

iniciativas de acesso à informação científica e tecnológica. Este Portal foi inicialmente 

implantado nas universidades federais estendendo-se depois para as demais universidades que 

mantêm pprogramas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, com o objetivo de 

promover uma intensa alteração tanto no gerenciamento dos acervos quanto nos serviços das 

bibliotecas universitárias modificando os hábitos de pesquisa dos usuários. 

Por via do Portal, a CAPES desenvolve ações para atingir os seguintes objetivos: 

a) promover o acesso ilimitado ao seu conteúdo aos usuários e o compartilhamento das 

pesquisas brasileiras no nível nacional e internacional; b) capacitar o público usuário, sejam 

eles professores, pesquisadores, alunos e funcionários, na utilização do acervo para suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; c) desenvolver e ampliar o conteúdo do Portal pela 

aquisição de títulos, bases de dados e outros tipos de documentos, visando aos interesses da 

comunidade acadêmica brasileira; d) ampliar o número de instituições usuárias do Portal de 
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Periódicos, segundo os critérios de excelência acadêmica e de pesquisa definidos pela Capes e 

pelo Ministério da Educação (CAPES, 2011). 

As políticas públicas são diretrizes estabelecidas para solucionar problemas 

públicos e, com suporte na análise da literatura da área, é possível entender que não existe um 

consenso sobre o conceito de avaliação de políticas públicas, o que pode ser considerado 

como positivo, pois assim é possível o exercício de várias opções de avaliação, de modo que 

os pesquisadores e as instituições não permaneçam atrelados a uma só percepção e modo de 

avaliar tanto políticas públicas quanto programas sociais. 

Cohen e Franco (1998, p. 77) definem avaliação como “[...] uma atividade que 

tem como objetivo maximizar a eficácia dos programas na obtenção de seus fins e a eficiência 

na alocação de recursos para a consecução dos mesmos.” Assim, de acordo com Costa e 

Castanhar (2003), a avaliação mede o desempenho com base em variados critérios, que 

podem se alterar de acordo com os objetivos das ações, dentre os quais estão eficiência, 

eficácia, efetividade, sustentabilidade, satisfação do beneficiário e equidade. 

A anulação de políticas públicas em qualquer área é preocupação para aqueles que 

por ela são servidos e não seria diferente com o Portal de Periódicos, já que em 2015, com os 

impactos dos cortes orçamentários feitos pelo Governo federal, surge a ameaça de não 

renovação do Portal de Periódicos da CAPES. É por demais importante que o seguimento dos 

serviços do Portal continue a se ampliar, seja em quantidade de títulos disponíveis, seja em 

qualidade do serviço. Para isso deve existir um intenso e continuado trabalho no sentido de 

modernização da plataforma, pelo acréscimo de conteúdos, em conformidade com os 

requisitos de usabilidade e acessibilidade que evoluíram, mas que necessitam continuar a 

crescer para atender aos requisitos apontados pela literatura e que a prática requer. Isso 

transformará o Portal numa ferramenta de fácil uso, de referência entre a comunidade de 

ciência e tecnologia, em todas as regiões brasileiras.  

As políticas públicas para a informação científica e tecnológica têm como principal 

propósito oferecer à sociedade acesso ao conhecimento, aquilo que está sendo produzido no 

campo da ciência. Sendo assim, a informação científica permite o crescimento e o 

desenvolvimento das pesquisas, e isto influenciará diretamente na sociedade, na educação e 

qualidade de vida, surgindo a necessidade de criação de políticas públicas que promovam o acesso 

e uso da informação.  

O Portal é de grande importância para os pesquisadores brasileiros, uma vez que, 

oferece uma resposta à disseminação do conhecimento científico por intermédio do acesso às 

informações científicas nacionais e internacionais de alto nível. Criado em 2000, é um dos 
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maiores acervos mundiais nesse setor e é, atualmente, o principal mecanismo de apoio 

bibliográfico às atividades do ensino superior no Brasil. No portal, professores, estudantes, 

pesquisadores e intelectuais em geral têm acesso aos periódicos com estudos científicos das 

mais distintas áreas do conhecimento. 

Os docentes, na qualidade de educadores, podem e devem estimular intensamente 

o acesso e uso da informação, pois são formadores de opinião e também estudiosos que 

necessitam constantemente da informação para desenvolver e ampliar suas atividades 

cotidianas tais como a pesquisa e atualização dos conhecimentos. Eles realizam essas 

pesquisas trazendo inovações e conhecimentos nas diversas áreas do saber. Por outro lado, as 

bibliotecas são os mecanismos institucionais mais adequados para ofertar o acesso e facilitar o 

uso da informação aos diversos usuários. As bibliotecas universitárias, com efeito, deixam de 

ser apenas repositórios de coleções estáticas para se tornarem organizações dinâmicas e 

inovadoras o que ampliam o seu papel na comunidade científica, oferecendo espaços virtuais 

que facilitam o acesso on-line às informações. 

De acordo com Almeida (2006), pesquisas da CAPES mostram que, apesar da 

relevância do Portal de Periódicos ser notória ainda há um grande desequilíbrio entre o 

volume do acervo disponível e a qualidade de uso, bem como no aproveitamento assimétrico 

desses recursos informacionais nas distintas regiões do País. No intuito de enfrentar essa 

assimetria, a CAPES se propôs a lançar recentemente dois desafios: (a) ampliar a visibilidade 

e a utilização do Portal por meio de programas de difusão local nas instituições de ensino 

superior; e (b) implementar uma nova interface com um mecanismo de busca que possibilite a 

pesquisa integrada sobre todos os conteúdos, independentemente da editora responsável. 

O fato de o Portal se consolidar como um dos mais importantes instrumentos para 

sistematizar e divulgar da produção científica no Brasil decorre de um intenso e contínuo 

trabalho desenvolvido pela CAPES desde sua criação e disponibilização à comunidade 

científica (ALMEIDA, 2006). O acesso aos periódicos científicos constituía um grande 

obstáculo para os programas de pós-graduação, em decorrência do alto custo da aquisição de 

diversos títulos e exemplares de periódicos para serem disponibilizados no País. O Consórcio 

Nacional de Periódicos Eletrônicos surgiu como valiosa solução, promovendo maior agilidade 

na comunicação científica, além de democratizar o acesso à informação científica. Esse tipo 

de consórcio tem como proposta operar cooperativamente, visando à racionalização de 

revistas científicas, otimizando assim os recursos de informação necessários para as 

atividades de pesquisa da comunidade cientifica, acadêmica e administrativa, vinculadas às 

instituições consorciadas. 
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As Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs) trouxeram novidades 

aos processos de comunicação e divulgação da ciência, uma vez que a internet expandiu o 

acesso aos resultados de pesquisa e promoveu o uso dessa produção. A mudança de 

paradigma da posse do documento ao acesso à informação tem obrigado os profissionais a se 

adaptarem a esse novo cenário provocado pelas TIC. Consórcio eletrônico de publicações, o 

acesso a estas publicações por parte dos beneficiários e a necessidade de acompanhar as 

mudanças tecnológicas, são fatos que se apresentam com veemência no cotidiano desses 

profissionais. 

Na sociedade da informação, o desenvolvimento das TICs modificou 

consideravelmente as modalidades de produção, dando novo enfoque à organização, às 

relações de trabalho, ao ensino e à pesquisa. A informação científica e tecnológica (ICT), é 

objeto de destaque nessa nova era que se apresenta e, neste sentido, a existência de políticas 

públicas de fomento à ICT tornam-se imprescindíveis, podendo promover a divulgação 

científica e o acesso democrático ao conhecimento produzido. Assim, fatores que promovem 

a interação dos usuários com as informações disponíveis, tais como acessibilidade e 

usabilidade, necessitam ser estudados sob o ponto de vista das políticas públicas. Neste caso, 

o Portal de Periódicos CAPES, é um valioso instrumento de análise para subsidiar a tomada 

de decisões nas políticas informacionais, nos ambientes acadêmicos de ensino e pesquisa. 

Com os avanços tecnológicos, as bibliotecas universitárias tiveram que 

acompanhar as mudanças constituindo uma nova dinâmica e procurando oferecer aos 

usuários, soluções rápidas e eficientes no acesso às informações. O surgimento das novas 

tecnologias de informação fez com que a otimização da produção, acesso e disseminação da 

informação, modificassem o conceito tradicional de informação bibliográfica baseada em 

documentos impressos. A mudança do formato impresso para o eletrônico enseja 

modificações em todos os envolvidos na produção, disseminação e utilização de informações. 

O periódico científico, como principal canal de comunicação, não ficou livre das 

modificações ocasionadas por sua disponibilização em meio eletrônico. 

De acordo com Almeida (2006), a comunicação científica é vital para o avanço e 

o desenvolvimento da ciência, pois é por seu intermédio que ocorre a disseminação, a 

interação da comunidade científica e a legitimação pelos pares, consolidando assim a geração 

de novos conhecimentos. Nesse contexto, Caribé (2015), ressalta que o termo comunicação 

científica é um termo genérico, possuindo vários outros termos subordinados a este (difusão 

científica, divulgação científica, popularização da ciência, disseminação científica), 

relacionados às atividades desenvolvidas por diferentes pessoas e instituições, com o objetivo 
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de levar a informação científica a determinado grupo social. Bueno (2010) corrobora que, a 

despeito de apresentarem características distintas, essas modalidades de difusão de 

informações científicas e tecnológicas podem ser vistas, em boa medida, como 

complementares. 

A divulgação científica refere-se ao processo de veiculação de informações 

científicas, tecnológicas ou associadas a inovações que têm como audiência o cidadão 

comum, a pessoa não especializada, o leigo. Bueno (2010).  Ela se apresenta ainda como uma 

atividade necessária, relevante e, até obrigatória para que se constitua uma ponte decisiva 

entre ciência e sociedade. Dessa forma, para esses autores, a divulgação científica constitui-se 

no processo de transmissão de informações científicas e tecnológicas, em linguagem 

acessível. 

Como salienta Meadows (1999), a introdução do periódico significou a 

formalização do processo de comunicação cientifica, tornando-se o canal formal de 

divulgação permitindo que as pesquisas fiquem disponíveis por longos períodos de tempo 

para um grande público. A informação, o conhecimento e a divulgação científica 

desempenham papel relevante no aumento da produção científica dos Países. Nesse sentido, 

os consórcios eletrônicos de periódicos, assumem importante papel em direção à valorização 

da divulgação cientifica, legitimando o papel crescente que o Portal deve assumir no Brasil e 

almejando, cada vez mais, melhorar sua posição no ranking da produção científica mundial.  

O motivo da escolha desse objeto de estudo se dá tendo em vista o fato dessa 

grande biblioteca virtual constituir instrumento imprescindível de apoio à pesquisa situando à 

disposição conteúdo atualizado sobre as descobertas científico-tecnológicas mundiais de todas 

as áreas do conhecimento, incluindo as principais revistas e periódicos científicos 

internacionais. 

É importante registrar aqui a disparidade nas estatísticas de uso, por exemplo, 

entre as regiões Sul e Nordeste do Brasil. No ano de 2016, de acordo com as últimas 

estatísticas fornecidas pela CAPES (2016b), o número de acessos na Região Sul foi de 

25.203.849, enquanto, na Região Nordeste, obteve-se 9.757.727 acessos. É certo que a 

produção científica brasileira está intensivamente concentrada nas regiões Sul e Sudeste. A 

desigualdade regional na produção científica está estreitamente associada às acentuadas 

disparidades na distribuição dos recursos científicos e tecnológicos. Em 2009, por exemplo, 

somente sete universidades, localizadas nas regiões Sudeste e Sul do País, foram responsáveis 

por cerca de 60% dos trabalhos publicados em periódicos internacionais (HADDAD; MENA-

CHALCO; SIDONE, 2016, p. 22).  
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A UFC é uma das mais de 500 instituições de ensino superior e pesquisa que 

oferece acesso ao conteúdo do Portal de maneira irrestrita aos seus usuários, sob 

responsabilidade da Biblioteca Universitária, além da promoção do acesso remoto, exterior a 

esta biblioteca. Após mais de 16 anos de funcionamento do Portal de Periódicos da CAPES na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), observa-se, no entanto que poucos estudos foram 

feitos na Instituição no intuito de avaliar sistematicamente essa biblioteca virtual na percepção 

dos docentes. 

Para que o recurso do Portal seja incrementado, é necessário que haja formação de 

seus usuários para utilizá-lo de maneira adequada e efetiva, no entanto, a responsabilidade 

pelo desenvolvimento da competência informacional dos docentes vai além das ações 

promovidas pelas bibliotecas. A utilização de uma fonte de informação da importância do 

Portal de Periódicos da CAPES, de modo competente e efetivo remete à ideia de aproveitar ao 

máximo seus recursos, o que demanda não só aprender mecanicamente a utilizar sua interface, 

como também identificar a necessidade de informação, de maneira geral, o conhecimento dos 

instrumentos de busca disponíveis, a formulação da estratégia de busca e a avaliação da 

informação recuperada. 

Em função disto, propusemo-nos realizar um estudo para avaliar seu uso efetivo 

no âmbito da UFC, demonstrando resultado real de ganhos ou perdas para a comunidade 

acadêmica, e mostrando a importância da biblioteca na divulgação deste serviço eletrônico, 

uma vez que o seu paradigma funcional mudara, pois a orientação dada à comunidade deixou 

de ser em relação à posse do documento, e sim possibilidade ao seu acesso. 

Pesquisas sobre o Portal da CAPES são relevantes porque trazem à tona 

informações sobre quem usa e como é usada esta ferramenta. Assim esta pesquisa tem por 

objetivo conhecer como se desenvolve a competência informacional dos docentes dos cursos 

de pós-graduação da UFC com relação ao uso do Portal. 

A análise do comportamento informacional dos docentes usuários do Portal, 

mediante os padrões de competência informacional da Association of College and Research 

Libraries (ARCL), poderá contribuir para identificar capacidades e habilidades individuais 

que possam ser acionadas nas situações práticas do trabalho com a informação. Este estudo 

poderá contribuir ainda para o aperfeiçoamento dessa ferramenta tão importante hoje para o 

avanço da ciência no Brasil, avaliando também, indiretamente as principais mudanças 

ocorridas no modo como os professores da UFC usam e buscam os recursos eletrônicos. 

Ressaltamos, ainda, que os principais motivos que justificam esta pesquisa são os 

investimentos crescentes do Governo no Portal, a relevância informacional que ele atingiu 
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junto à comunidade científica brasileira, os números consideráveis de acessos, o esforço do 

Governo Federal para oferecer o que há de melhor na literatura científica mundial para os 

pesquisadores brasileiros e, finalmente, a insuficiência de estudos sobre o Portal na UFC. 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar e avaliar a utilização do Portal de 

Periódicos da CAPES pelos docentes dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal 

do Ceará.  

Os objetivos específicos da pesquisa são:  

• Identificar e caracterizar o público-alvo da pesquisa; 

• Descrever os procedimentos utilizados na busca e uso de informações pelos docentes 

de pós-graduação da UFC; e 

• Avaliar a qualidade de acesso e uso de informações no Portal de Periódicos da CAPES 

de modo eficaz e eficiente tendo como parâmetro de análise os indicadores de 

competência do padrão 2 concebidos pela ACRL. 

 

O trabalho se classifica como uma pesquisa de abordagem descritiva e qualitativa 

que se utilizará do estudo de caso para a pesquisa de campo. Evidencia-se o fato de que a 

temática explorada é importante para a área de Avaliação de Políticas Públicas e os resultados 

desta pesquisa poderão contribuir para a melhoria e o desenvolvimento desse importante 

instrumento de política pública. 

O fato de ser uma pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que tenciona pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Mediante este tipo de estudo, será 

possível fazer as relações necessárias entre o que é relatado e o que está estabelecido no 

documento da American Librarie Association (ALA) intitulado “Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education”. 

Dentre os métodos qualitativos, a metodologia de estudo de caso foi escolhida, 

pois através desse método, pretendemos contextualizar, analisar e interpretar os dados. O 

estudo de caso parece apropriado para esta investigação, pois é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento 

amplo e detalhado (GIL, 1995). Além disso, é usado com muita frequência na pesquisa social, 

uma vez que pode ser realizado por um só investigador, ou por um grupo pequeno. De acordo 

com Yin (2001, p.19), 

 
Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 
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pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 
 

A metodologia utilizada neste trabalho busca compreender se os professores de 

pós-graduação da UFC acessam a informação, efetiva e eficientemente, ao utilizar o Portal de 

Periódicos da CAPES em suas pesquisas, considerando o padrão 2 e seus indicadores de 

competência da Information Literacy Competency Standards for Higher Education da ACRL 

(Ver apêndice C) e descrever os procedimentos que eles utilizam na busca e uso de 

informações para as suas pesquisas. 

Com esta finalidade, realizamos um levantamento do público-alvo da pesquisa e 

elaboramos um questionário com perguntas abertas e fechadas a partir da plataforma do 

Google Form. Esse questionário foi enviado por e-mail aos docentes dos cursos de pós-

graduação da UFC. Participaram efetivamente desse processo 117 professores de quase todas 

as unidades acadêmicas, dentre elas: Centro de Ciências, Centro de Ciências Agrárias, Centro 

de Humanidades, Centro de Tecnologia, Faculdade de Educação, Faculdade de Direito, 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem, Faculdade de Medicina e Instituto de Cultura e Arte. Realizamos, 

ainda, no intuito de complementar as informações dos questionários e enriquecer o estudo, 

entrevistas semiestruturadas com dez docentes. A estrutura do questionário e das entrevistas 

encontra-se nos apêndices A e B, enquanto os resultados da pesquisa são descritos no capítulo 

5 desta dissertação. 

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi estruturado em seis partes 

além da introdução e da conclusão, sobre os quais expomos suscintamente a seguir os 

respectivos conteúdos.  

No capítulo 2, que tem como título “Comunicação e Divulgação Científica” está 

o referencial teórico, subdividido em quatro tópicos, nos quais expusemos os principais 

conceitos de comunicação e divulgação cientifica e das variadas modalidades de produção e 

disseminação do conhecimento no Brasil. Enfoca, ainda, as políticas de Ciência e Tecnologia, 

destacando os principais órgãos de incentivo à Informação em Ciência e Tecnologia no País.  

O capítulo 3 expõe o histórico de criação do Programa de Apoio à Aquisição de 

Periódicos (PAAP), descrevendo a sua implementação e evolução até a concepção do Portal 

de Periódicos da CAPES e a sua estatística de utilização. Foi concedida ênfase, ainda, nesse 

capítulo ao periódico científico eletrônico, discorrendo sobre a definição de seu conceito e 

objetivando mostrar a transição do suporte impresso para o meio eletrônico, assim como os 

pontos positivos desse processo. Inserido nesse segmento, o tópico Indicadores de 
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competência informacional da ACRL se manifesta com o intuito de ressaltar a importância do 

comportamento informacional das pessoas na busca da informação, ou seja, os aspectos que 

favorecem a sua interação, seu contexto com o sistema de informação, no caso, o Portal de 

Periódicos da CAPES, trazendo ainda, os indicadores que serão utilizados para avaliar os 

beneficiários desse Programa. 

Com relação ao capítulo 4, caracterizamos a Universidade Federal do Ceará, 

inserido nesse conjunto o Sistema de Bibliotecas da UFC e os indicadores de produção 

cientifica da Instituição com a finalidade de conhecermos e avaliarmos o desempenho desse 

trabalho pelos docentes no âmbito da Instituição, sob exame.  

O capítulo 5 cuida da descrição das etapas agregadas aos procedimentos 

metodológicos, onde serão apontados a caracterização da pesquisa, o perfil dos potenciais 

usuários do Periódico da CAPES, os instrumentos e procedimentos de coleta de dados e de 

análise desses indicadores. Por fim, são discutidos os resultados das respostas dos docentes, 

por via dos questionários aplicados e das entrevistas semiestruturadas. 
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2 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICAS 

 

Neste capítulo são desenvolvidos os pontos teóricos e conceituais fundamentais 

que embasam este trabalho: os conceitos de comunicação e divulgação científica, bem como a 

institucionalização da ciência no Brasil, enfatizando as políticas públicas destinadas à ciência 

e tecnologia no País. 

 

2.1 O que são comunicação e divulgação científica? 

 

A ciência se relaciona com a sociedade de maneira dinâmica e interativa 

determinando mudanças e direcionando a sociedade em busca de outros caminhos. Por ter 

manifesta influência na comunicação científica, é imprescindível acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento da ciência. A natureza do sistema de comunicação, portanto, é vital para o 

conhecimento e aplicação da ciência. 

As atividades de pesquisa hoje vivem o seu ápice, diferente de antigamente, pois a 

ciência não tinha ligação com o progresso técnico. Hoje ela busca, principalmente, participar 

do desenvolvimento, econômico, social e tecnológico. Mais do que nunca, recorre à educação 

formal e informal, pois, contando com a evolução dos meios de comunicação e das 

tecnologias de informação, a ciência estimula e orienta a evolução humana, interfere na 

identidade dos povos e das nações, estabelece as verdades fundamentais de cada época. 

(TARGINO, 1999). Ainda de acordo com Targino (1999), é fundamental que se acompanhe o 

desenvolvimento da ciência, pois esta causa sensível influencia na comunicação científica que 

é a essência do avanço cientifico. 

A comunicação científica é indispensável à atividade científica, pois permite 

somar os esforços individuais dos membros das comunidades científicas. É decisiva para o 

desenvolvimento da ciência e para a atualização dos profissionais das diversas áreas do 

conhecimento. Em razão da diversidade de conceituações encontradas para a expressão 

‘comunicação científica’, atribui-se a John Bernal nos anos de 1940, a definição mais 

abrangente para conceituar a dicção. De acordo com Caribé (2015, p. 90), 

 

Ele incorpora as atividades associadas à produção, disseminação e uso da 

informação, desde o momento da concepção da ideia pelo cientista até a 

informação referente aos resultados alcançados ser aceita como constituinte 

do estoque universal de conhecimento pelos pares. 
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Bueno (2010) exprime uma análise conceitual dos termos comunicação científica 

e divulgação científica. O autor acentua que, apesar de terem predicados em comum, são 

bastante diferentes em suas práticas. A comunicação científica se propõe, basicamente, à 

disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar 

conhecidos, na comunidade científica, os avanços obtidos (resultados de pesquisas, relatos de 

experiências etc.) em áreas específicas ou a elaboração de teorias ou refinamento daquelas em 

curso. A divulgação científica, assim sendo, cumpre função primordial: democratizar o acesso 

ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização científica 

(BUENO, 2010). 

Meadows (1999) ressalta a importância da comunicação para a formulação do 

conhecimento científico, ao salientar que a comunicação está no próprio coração da ciência, 

sendo ela tão vital quanto a própria pesquisa. O autor enfatiza, ainda, que todo esforço é 

desperdiçado se não forem divulgados os resultados das buscas. Assim sendo, a comunicação 

científica constitui parte efetiva de criação do conhecimento científico. 

Existem vários conceitos básicos encontrados na literatura sobre as dicções 

comunicação e divulgação cientifica. De efeito, esses conceitos não estão bem definidos, 

claros, ou seja, eles se confundem. De acordo com Caribé (2015, p.89), observa-se uma 

variedade deles, como é mostrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Conceitos relacionados aos resultados do processo de comunicação científica 

CONCEITO SIGNIFICADO 

Compreensão pública da 

ciência 

Significa todas as formas de expansão da comunidade cientifica, bem 

como por outros em seu favor (escritores de ciências, museus etc.) ao 

público em ampla escala, com o objetivo de aperfeiçoar esse 

entendimento. 

Educação científica Inclusão, ao longo do ensino formal, de conteúdos ligados à ciência e 

tecnologia, com ênfase nos princípios, incluindo aplicações práticas e 

sociais da ciência. 

Alfabetização científica O indivíduo pode ser considerado cientificamente alfabetizado 

quando: compreende a natureza do conhecimento científico; aplica 

apropriadamente os conceitos, princípios, leis, teorias; utiliza 

processos da ciência para solucionar problemas, tomar decisões e 

promover seu próprio entendimento do universo etc. 

Comunicação pública da 

ciência 

Envolve a soma das atividades que possuem conteúdos científicos 

elaborados em linguagem acessível ao público leigo. 

Cultura científica Engloba todo o fenômeno da divulgação científica e da inserção dos 

temas da ciência e da tecnologia no dia a dia da sociedade 

Fonte: Adaptado de Caribé (2015). 
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Conforme Garvey e Griffith (1979 apud TARGINO, 2000), a comunicação 

científica agrupa as atividades associadas à produção, disseminação e uso da informação, 

desde o momento em que o operador da ciência organiza uma ideia para pesquisar até que os 

resultados sejam aceitos como parte integrante do acervo universal de conhecimentos. Assim 

a comunicação científica abrange tanto a de teor interno, interessada aos cientistas, quanto a 

de conteúdo externo, destinada a sociedade em geral. Corroborando, Oliveira e Noronha 

(2005) consideram que a comunicação científica está envolvida, tanto nas atividades de 

produção, quanto da disseminação e uso da informação, constituindo um fenômeno que se 

inicia na concepção de uma ideia a ser pesquisada até o momento em que os resultados dessa 

pesquisa sejam aceitos pela comunidade científica, ou seja, da produção à divulgação do 

conhecimento.  

Cabe destacar, ainda, o fato de que os termos divulgação, popularização, 

vulgarização e comunicação pública da ciência são considerados similares. O objetivo deles s 

é enviar informações específicas a determinado grupo social. A divulgação científica objetiva 

produzir como resultado a percepção pública da ciência (CARIBÉ, 2015). 

Os conceitos sobre comunicação e divulgação científica necessitam ser 

entendidos, haja vista as suas analogias e diferenças. Segundo Bueno (2010), é necessário 

compreender as adequadas definições desses vocábulos, pois ignorá-los implica continuar 

incorrendo em equívocos importantes e que, no Brasil, respondem pela exclusão da 

divulgação científica na elaboração de políticas públicas voltadas para a alfabetização 

científica e democratização do conhecimento científico.  

 

2.2 A divulgação científica e a institucionalização da ciência no Brasil 

 

A ciência no Brasil exprime três fases distintas de desenvolvimento: período 

colonial, que vai até 1808, quadro inicial de institucionalização até 1934; e a ciência 

institucionalizada, até nossos dias. Nos anos de 1930 foram criadas Universidades, 

Faculdades e Institutos de pesquisas, imprimindo um caráter modernista à sociedade 

brasileira.  

Historicamente, segundo Alfonso-Goldfarb e Ferraz (2002), a imagem 

institucional da ciência brasileira era composta por instituições frágeis e burocratizadas e por 

uma pobre cultura bacharelesca, pois não havia, por parte do Governo, apoio e ajuda 

financeira para esse fim. Os brasileiros, à parte algumas raras exceções, se contentavam em 

receber de segunda mão o conhecimento da história natural de seu próprio País e raramente se 
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dedicaram, em seu benefício, a suplementar e corrigir o trabalho dos naturalistas estrangeiros, 

muitos dos quais são, obviamente, incompletos e equivocados (ALFONSO-GOLDFARB; 

FERRAZ, 2002). Características estruturais da sociedade brasileira são a dependência externa 

e o relacionamento subordinado com os Países desenvolvidos em termos de mercado, capital, 

ciência e tecnologia. 

No que se refere à história da institucionalização da ciência no Brasil, sucede 

desde os anos 1980, o surgimento de tendências historiográficas, as quais denotam uma série 

de informações sobre a atividade científica, identificando a ocorrência dessas desde o período 

colonial. Há certa concordância de que a transferência da Corte Portuguesa é um marco para a 

história da ciência no Brasil, haja vista muitas instituições científicas e culturais terem sido 

criadas nesse período (WELTMAN, 2008). 

A vinda da Família Real ao Brasil em 1808 é um marco para a história da ciência 

no País, haja vista o fato de que muitas instituições científicas e culturais foram criadas nesse 

período. Estudos sobre ciência e divulgação científica se intensificaram. Apesar de o quadro 

colonial ser pouco promissor, um plano para a institucionalização da ciência começa a se 

desenhar no período do Brasil já independente. Sob o domínio de Pedro II, modificaram-se as 

antigas ou apareceram outras instituições dedicadas a dar força a empreendimentos do então 

novo País que se integrasse ao panorama da ciência internacional. O interesse do Imperador 

pela ciência conduziu-o a apoiar atividades e instituições científicas. Assim o período 

republicano foi marcado pela criação de várias instituições de pesquisa (SANT’ANNA, 

1978). 

De acordo com Weltman (2008), nos últimos anos do século XIX, as ideias 

cientificistas passaram a ser difundidas no Brasil, as quais, o positivismo, de Auguste Comte e 

as várias teorias evolucionistas. O pensamento positivista teve grande influência da 

intelectualidade brasileira. Nos últimos anos do século XIX e início do século XX, afloraram 

no País importantes e conceituadas escolas de nível superior e Instituições de pesquisa que até 

hoje são referência na área, como por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz. 

Em 1948, nasceu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

fundada para lutar pela afirmação da ciência e dos cientistas do Brasil. A continuidade da 

institucionalização da ciência nacional, que, no período republicano, adquire outras feições, 

com a profissionalização e especialização dos intelectuais, tem como marco importante a 

fundação da SBPC, entidade criada sob a égide da afirmação da ciência e do papel dos 

cientistas no País.  
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No Brasil, educação e ciência são em termos financeiros, patrocinados e 

sustentados pelo Estado. Ser reconhecido nessas áreas significa ser reconhecido pelo Estado, 

ou pelos vários Governos. Com efeito, a SBPC assumiu o relacionamento entre a comunidade 

científica e o Estado no Brasil pode ser traçado por meio da história dessa instituição 

(FERNANDES, 1990). A SBPC representou a luta da comunidade científica por participação 

no processo de tomada de decisão do Estado em assuntos relacionados à ciência, educação e 

tecnologia.  Assim foi um dos mais importantes canais de debate na sociedade civil. Hoje ela 

exerce papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e 

tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no País. 

Outro passo importantíssimo para a institucionalização das atividades de pesquisa 

no Brasil foi a criação do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPQ), em 1951. 

Segundo Sant’Anna (1978), o objetivo principal desse órgão era “[...] promover o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em todos os domínios do 

conhecimento”. Isso significou a entrada do Governo brasileiro como patrocinador direto de 

pesquisas. A orientação da política científica adotada nos programas do CNPQ era claramente 

nacionalista e teve um importante significado ante as pressões que recebia o Governo, com 

vistas a estabelecer rígida vinculação do desenvolvimento brasileiro à orientação dos Países 

estrangeiros. 

As deficiências no quadro da ciência nacional parecem trazer os mesmos tópicos, 

ou seja, excesso de burocracia, cultura bacharelesca, falta de adaptação das teorias científicas 

aos assuntos pátrios, iniciativas isoladas, falhas na avaliação e financiamento dos trabalhos. 

(ANDERSON, 1989 apud ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 2002). Talvez um projeto 

que tenta integrar os quatro componentes necessários à definitiva institucionalização da 

ciência no Brasil (ensino, pesquisa, divulgação e aplicação) tenha começado a se exibir nesses 

últimos anos, rompendo com certos preconceitos sobre a mentalidade científica brasileira, 

incapacidade de investimento governamental etc. Importante é registrar, por exemplo, o fato 

de que laboratórios e cientistas brasileiros aparecem hoje associados ao Projeto Genoma, um 

dos grandes focos da ciência na atualidade. 

 

Quem sabe, finalmente, estejamos delineando contornos mais bem definidos 

de um projeto que integre esses quatro componentes para a 

institucionalização da ciência no Brasil. Terminaria, assim, a longa série de 

tentativas, sem grandes resultados, pelas quais historicamente o Brasil 

passou desde sua época colonial. (ALFONSO-GOLDFARB; FERRAZ, 

2002, p. 12). 
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2.3 O debate acerca da divulgação científica  

 

A força de maior importância que hoje origina o poder na sociedade, e que se 

impõe, é o poder da aplicação do conhecimento. O conhecimento é infinito, não se acaba. À 

proporção que os setores de serviços e de informações crescem, surge outra configuração de 

capital que deixa de ser tangível para ser representado pelo conhecimento, ou seja, capital 

intangível. 

A disseminação do computador, nas últimas décadas, foi uma das mais 

importantes mudanças ocorridas desde a invenção do tipo móvel, no século XV, ou até 

mesmo a invenção da escrita. Logo em seguida, surgiu a disseminação de redes e meios de 

comunicação para transmitir o conhecimento e seus precursores, os dados e a informação. 

Novos conhecimentos tecnológicos e organizacionais foram implementados para acelerar a 

pesquisa científica e o desenvolvimento. De efeito, o conhecimento vem sendo reestruturado 

de maneira profunda e, a cada dia, nos tornamos mais dependentes dele. 

A ordem mundial em curso favorece os interesses políticos e econômicos que 

buscam guiar a mudança social por meio do controle da comunicação e da informação. 

(MELO; SATHLER 2005).  Informação e comunicação permanecem como as duas categorias 

básicas capazes de definir as relações comunicativas entre seres humanos. Ainda de acordo 

com Melo e Sathler (2005, p.31), “Comunicação é a razão de ser das relações humanas”. 

Assim o fato de ter direitos à comunicação está entre os direitos humanos mais necessários e 

fundamentais. As pessoas e as sociedades não podem se conformar em ser meros 

espectadores, mas devem buscar um papel participativo e de liderança. 

Numa sociedade inserida nas relações de poder, reproduzindo de modo preciso, 

porém acrítico, o conteúdo das pesquisas, é necessário refletir sobre a atribuição da 

comunicação científica, na divulgação do conhecimento. Democratizar o saber passa, 

portanto, não apenas por sua disseminação, mas por uma visão crítica e educativa, que 

possibilite refletir sobre as práticas de produção científica e sua apropriação pela sociedade 

(CALDAS, 2010).  

Com origem nas mudanças tecnológicas que ocorreram na última metade do 

século XX, causadas principalmente pelo advento da tecnologia da informação e das novas 

modalidades de comunicação, a Ciência e Tecnologia (C&T) passaram a ser fundamentais e 

determinantes para o desenvolvimento econômico e social de qualquer País, com 

consequências diretas para o mercado de trabalho e a demanda pela qualificação de 

profissionais. 
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Essas grandes transformações ocorridas na última década do século XX 

revolucionaram, juntamente com as redes cibernéticas, o terreno da economia às 

comunicações, passando a ser uma realidade predominante na sociedade da informação. O 

conceito sobre sociedade da informação se tornou parte do discurso político, econômico e 

cultural no contexto internacional. Segundo Melo e Sathler (2005 p. 65), esse conceito se 

refere às seguintes características: 

 

Crescente importância dos produtos de informação e serviços de informação; 

os crescentes volumes de informação gerada, coletada, armazenada e 

disponibilizada; o papel essencial da tecnologia da informação como espinha 

dorsal de muitos serviços sociais e como motor da produtividade econômica 

e a entrada do processamento de informação nas transações comerciais e 

financeiras. 

 

O Programa Sociedade da Informação no Brasil, lançado em 1999 pelo Governo 

Federal, pretende estabelecer as bases para uma inserção competitiva do País na sociedade 

global da informação e tem por finalidade integrar e coordenar o desenvolvimento e a 

atualização de serviços avançados de computação, comunicação e informação e suas 

aplicações. O programa também pretende estimular a pesquisa e a educação, assegurando que 

o Brasil tenha condições de competir no mercado mundial (SILVEIRA, 2000). O chamado 

“Livro Verde”1, ao abordar sobre o Programa Sociedade da Informação no Brasil, assinala: 

 
A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda 

mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a 

considere um novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, 

com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, 

uma vez que a estrutura e dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, 

em alguma maneira, afetadas pela infraestrutura de informações disponível. 

É também acentuada sua dimensão político-econômica, decorrente da 

contribuição da infra-estrutura de informações para que as regiões sejam 

mais ou menos atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Sua 

importância assemelha-se a uma boa estrada de rodagem para o sucesso 

econômico das localidades. Tem ainda marcante dimensão social, em virtude 

de seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias 

entre pessoas e aumentar o seu nível de informação. (TAKAHASHI, 2000, 

p.5). 

 

Mais do que sociedade da informação, é importante ressaltar que a nossa 

sociedade se destaca igualmente por ser subordinada da informação e, por conseguinte, 

                                            
1 Organizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), quando da criação do Programa Sociedade da Informação do 

Brasil (TAKAHASHI, 2000). 
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computadorizada. Muito conhecimento foi democratizado no último século em virtude do 

emprego das tecnologias de informação. 

Ao longo da história da ciência, afloraram inúmeras experiências realizadas pela 

comunidade científica para produzir esquemas que possam melhor estruturar a divulgação das 

informações científicas, de modo que ela seja disponibilizada rápida e eficazmente. É 

necessário ainda que os resultados científicos e tecnológicos sejam divulgados além da 

academia e alcancem a sociedade, realizando, assim, a popularização da ciência. Nesse 

sentido, a pesquisa científica e tecnológica deverá ouvir mais a sociedade e, por outro lado, a 

sociedade deverá acompanhar mais esse desenvolvimento, por meio da sua divulgação para 

um público amplo. 

Martins (2006) corrobora, ao exprimir a ideia de que, outro aspecto a ser apontado 

é que o surgimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), com a chegada do 

século XX, acelerou o crescimento dos periódicos científicos, permitindo a otimização da 

produção, acesso e disseminação da informação. Com efeito, a ciência ganhou espaço e com 

ela a produção do conhecimento. O acesso via Internet, a novos recursos informacionais, tem 

tornou-se uma realidade cada vez mais ocorrente no dia a dia dos pesquisadores e da 

sociedade em geral. A internet, na qualidade de protagonista dessa realidade, permitiu que 

milhares de novos usuários da informação navegassem na ampla rede, expandindo o acesso à 

comunicação e à informação.  

O mundo acadêmico, e o conhecimento científico legitimado pelo sistema formal 

de comunicação da ciência, representado pelo periódico científico, passam a conviver com 

uma modalidade comunicação e informação diferente, suplantando o convencional 

(VALERIO; PINHEIRO, 2008). De acordo com Lévy (2000), é inconcebível negar que, 

desde as últimas décadas do século XX, o mundo está consumido pelas tecnologias da 

comunicação. São novos meios de acesso à informação, como navegação hipertextual, 

procura de informações através de motores de busca, administradores de software, entre 

outros, alterando as tecnologias intelectuais, as quais, segundo Lévy (1999), ampliam, 

exteriorizam e modificam funções cognitivas humanas, como, por exemplo, a memória, a 

imaginação, a percepção e os raciocínios. 

Essas modificações reforçam a aproximação entre a comunicação e a divulgação 

científica. De tal modo é expresso um novo espaço, denominado ciberespaço, com uma 

grande quantidade de informação de ciência disponibilizada na Internet, gerada pelos 

produtores de comunicação e divulgação científica, seja comunicação por correio eletrônico, 
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salas ou grupos de discussão, ou pelos próprios periódicos científicos, gerados no meio 

virtual, ou mesmo com suas versões eletrônicas.  

O trabalho científico só atinge sua finalidade maior depois de publicado. As 

agências de fomento à pesquisa hoje são indispensáveis para que se possa desenvolver, 

finalizar e publicar os trabalhos científicos. As principais agências de fomento ligadas à 

pesquisa e ao desenvolvimento no País são a CAPES, CNPq e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Embora não haja uma linha direta de apoio à 

publicação científica, praticamente todas as ações da CAPES contribuem para a concretização 

de trabalhos científicos e suas publicações. O CNPq tem duas atividades básicas: o fomento à 

pesquisa e a formação de recursos humanos. Disponibiliza aos pesquisadores auxílio à 

divulgação e publicação científicas. 

Inserido na linha de ação de acesso e divulgação da produção científica da 

CAPES, chamamos atenção para a importância do Portal de Periódicos que integra a política 

de democratização ao acesso à informação científica desenvolvida pelo Governo brasileiro. 

Dentre algumas vantagens que esse instrumento para divulgação científica oferece ao público, 

podemos citar a facilidade de acesso à informação científica, o acesso ao conhecimento 

atualizado e a inserção internacional do conhecimento científico. 

As bibliotecas digitais surgiram com a proposta de democratização do 

conhecimento e universalização da informação e fazer com que o bem restrito se torne o 

produto comum. Nesse âmbito elas facilitam o acesso ao conhecimento produzido nas 

Universidades e centros de pesquisa, disseminando e democratizando a informação. 

Parece bastante claro o fato de que caminhamos para uma grande convergência 

das atuais redes de informação (virtuais, digitais, abertas etc.). A rápida emergência de uma 

sociedade focaliza a atenção sobre uma faixa inteira de assuntos políticos ligados às 

transformações. A privacidade na era do computador, transmissão por satélite de informações, 

cruzando fronteiras nacionais, o protecionismo dos dados, copyright, a liberdade de 

informações. Estas são apenas as pontas visíveis dos novos problemas que enfrentamos. 

Acima deles há questões mais profundas, com implicações em longo prazo para a democracia 

(TOFFLER, 1993). 

Para termos a compreensão das perspectivas da democracia, precisamos 

compreender o novo papel das informações na vida política. 
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2.4 Comunicação e divulgação científicas como políticas públicas 

 

Ciência e Tecnologia estão cada vez mais impregnadas na nossa cultura, fazendo 

com que surja outo modelo de sociedade e dando um novo significado ao modo de viver. O 

conhecimento científico, antes concentrado somente para as elites, hoje está sendo cada vez 

mais popularizado com a finalidade de levar às pessoas melhor qualidade de vida, ou seja, o 

bem-estar da população e o direito de se tornar um elemento social ativo, para assim chegar 

ao pleno exercício da cidadania. Em consequência, o Estado passou não somente a apoiar e 

financiar efetivamente as atividades de pesquisa científico-tecnológica, mas também a 

participar da formulação de metas e da elaboração de uma política científica planejada, cujos 

resultados devessem beneficiar a toda a comunidade nacional (SANT’ANNA, 1978). 

Sob essa perspectiva, a divulgação científica se faz importante e necessária. Suas 

potencialidades a destacam como instrumento reflexivo sobre as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade. Responsabiliza-se por promover uma alfabetização científica/ 

tecnológica sob o aspecto crítico e fomentar a inserção política dos cidadãos nas tomadas de 

decisão. Hoje, a divulgação científica adquire uma importância ímpar na constituição de uma 

sociedade democrática e que resitua a C&T ao seu favor. 

De acordo com Anandakrishnan (1985 apud ALBAGLI, 1996), o papel da 

divulgação científica vem evoluiu ao longo do tempo, acompanha o próprio desenvolvimento 

da ciência e tecnologia. Segundo esse autor, a divulgação científica assim, sinaliza para a 

concretização de variados objetivos, dentre eles: 

a) Educacional, ou seja, a ampliação do conhecimento e da compreensão do 

público leigo a respeito do processo científico e sua lógica. Neste caso, trata-se 

de transmitir informação científica tanto com um caráter prático, com o 

objetivo de esclarecer os indivíduos sobre o desvendamento e a solução de 

problemas relacionados a fenômenos já cientificamente estudados, quanto com 

um caráter cultural, visando a estimular-lhes a curiosidade científica enquanto 

atributo humano […]; 

b) Cívico, isto é, o desenvolvimento de uma opinião pública informada sobre os 

impactos do desenvolvimento científico e tecnológico sobre a sociedade, 

particularmente em áreas críticas do processo de tomada de decisões [...]; 

c) Mobilização popular, quer dizer, ampliação da possibilidade e da qualidade de 

participação da sociedade na formulação de políticas públicas e na escolha de 

opções tecnológicas (por exemplo, no debate relativo às alternativas 
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energéticas). Trata-se de transmitir informação científica que instrumentalize 

os agentes a intervir melhor no processo decisório. 

Apenas nos últimos anos teve início no Brasil um movimento para que as políticas 

públicas destinadas à popularização da ciência e tecnologia fossem efetivadas. A divulgação 

científica no Brasil tem pelo menos dois séculos de história e foi somente após a Segunda 

Guerra Mundial que aconteceu uma modificação radical na relação entre ciência e sociedade. 

Segundo Moreira (2008) nas duas últimas décadas é observado um crescimento expressivo do 

significado social e cultural da ciência como atividade humana, tendo em vista, por exemplo, 

a criação de centros e museus de ciência, surgimento de revistas e websites, maior cobertura 

de jornais sobre temas de ciência, publicação crescente de livros e organização de 

conferências populares e outros eventos que despertam interesse em audiências diversificadas 

por todo o País. 

É expressiva a quantidade de cidadãos brasileiros sem acesso à educação 

científica e à informação qualificada sobre C&T. Apesar do crescimento significativo nos 

últimos anos, um número muito pequeno de brasileiros, cerca de 4% da população de mais de 

16 anos, frequenta algum centro ou museu de ciências a cada ano. Em alguns Países europeus, 

a visitação a museus chega a atingir 30% da população (MOREIRA, 2008). 

Estudos mostram que o Brasil, nos últimos anos, se empenha em ampliar 

substancialmente sua produção científica. De igual maneira como existe uma assimetria entre 

a produção científica nacional e sua divulgação para a sociedade, observa-se, no entanto, uma 

ausência de sintonia entre o discurso dos cientistas em relação aos governantes e das agências 

de fomento no que diz respeito ao apoio às pesquisas da área de Divulgação Científica. 

Embora os indicadores nacionais e internacionais apontem para um crescimento relevante da 

produção acadêmica brasileira na área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), o 

aproveitamento dessa produção para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do 

País ainda é considerado baixo. 

A concretização de uma cultura objetivando a valorização da ciência é condição 

importante para a própria evolução do Brasil. Por ser elemento fundamental para a atuação 

das pessoas nas diversas esferas sociais, a informação é associada ao exercício da cidadania, 

recebendo, por conseguinte, uma atenção especial pelo Estado. Em busca do bem-estar social, 

valorizam-se as políticas públicas que garantam a promoção do acesso e uso da informação 

(Políticas Públicas de Informação), no entendimento de que “[...] para cumprir seus deveres e 

reivindicar seus direitos, sejam eles civis, políticos e sociais, o cidadão precisa conhecer e 

reconhecê-los e isto é informação.” (TARGINO, 1991, p. 155). É dever de o Estado destinar 
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especial atenção à inclusão dos segmentos sociais menos favorecidos e de baixa renda à 

sociedade da informação. 

É importante ressaltar que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

devem ser utilizadas com vistas a colaborar com uma sociedade mais justa e com inserção 

social. Isso pressupõe formação para a cidadania, fato significativo de que as tecnologias de 

informação e comunicação devem ser utilizadas também para a democratização dos processos 

sociais, a fim de fomentar a transparência de políticas e ações de Governo e para incentivar a 

mobilização dos cidadãos e sua participação ativa nas instâncias cabíveis (TAKAHASHI, 

2000). 

De acordo com Takahashi (2000, p. 56),  

 

Na maioria dos programas e propostas dos Governos, a universalização do 

acesso aos serviços de Internet tem sido complementada por ações focadas 

em pelo menos três grandes frentes: educação pública, informação para a 

cidadania e incentivo à montagem de centros de serviço de acesso público à 

Internet. 

 

As ações de incentivo à Informação em Ciência e Tecnologia (ICT) dependem do 

desenvolvimento econômico e social dos Países. De tal sorte, para esse avanço se fazer 

realidade, contudo, é preciso os Governos gerarem meios para instigar a comunidade 

acadêmica, com amparo na criação de políticas públicas de promoção à ICT, a fim de gerar a 

produção de pesquisas científicas, sua divulgação por meio de canais disseminadores do 

conhecimento e seu acesso e uso, de maneira democrática e igualitária. 

Diversas instituições contribuem para a realização das políticas públicas nacionais 

de informação científica e, consequentemente para o progresso da ciência. Podemos citar, por 

exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criado pelo Decreto 

91.146, em 15 de março de 1985. Sua área de atuação está constituída no Decreto nº 5.886, de 

06 de setembro de 2006. Como órgão da Administração Direta, o MCTI tem como 

competências os seguintes temas: política nacional de pesquisa científica, tecnológica e 

inovação; planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e 

tecnologia; política de desenvolvimento de informática e automação; política nacional de 

biossegurança; política espacial; política nuclear e controle da exportação de bens e serviços 

sensíveis (BRASIL, 2016). Impõe-se o fato de que foram incluídos nesse Ministério, duas 

outras respeitáveis agências de fomento do País, a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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O CNPq, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem 

como principais atribuições promover a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. Criado em 1951, cumpre papel primordial na 

formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Sua atuação contribui 

para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e 

pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional (BRASIL, 2016). No 

mesmo ano da concepção do CNPQ, em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, foi 

criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

complementando assim as ações do CNPQ, com o objetivo de "[...] assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do País". (CAPES, 

2016b). O Decreto nº 29.741, instituidor da CAPES, no que concerne aos objetivos, 

propunha:  

 

Assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 

privados que visam o desenvolvimento econômico e social do País. E 

oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as 

oportunidades de aperfeiçoamentos. (BRASIL, 1951, p. 1). 

 

Nesse âmbito, podemos citar, ainda, O Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD) que foi criado em 27 de fevereiro de 1954, por decreto presidencial 

mediante uma proposta entre o CNPq e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Suas ações se 

destinam ao desenvolvimento e à estruturação de sistemas de informação para a produção, 

integração e socialização do conhecimento. Em 1976, o IBBD recebeu o nome de Instituto 

Brasileiro de Informação e Documentação (IBICT) e continuou a servir o País com 

informações científicas e tecnológicas de qualidade.  

A formação de quadros para atuar no campo da ciência e da informação em 

atividades de ensino e pesquisa é uma vocação do IBICT desde sua criação. No art. 1º do 

decreto de criação do IBBD, é indicada a sua finalidade: a) promover a criação e o 

desenvolvimento dos serviços especializados de bibliografia e documentação; b) estimular o 

intercâmbio entre bibliotecas e centros de documentação no âmbito nacional e internacional; e 

c) incentivar e coordenar o melhor aproveitamento dos recursos bibliográficos e 

documentários do País, tendo em vista, em particular, sua utilização na informação científica 

e tecnológica destinada aos pesquisadores.  
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Nessa conjuntura, podemos entender que, atualmente, o Governo brasileiro 

investe nas políticas públicas de acesso à informação científica e tecnológica, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento do País, por meio da disseminação e do crescimento da 

produção científica nacional e internacional. Em sua trajetória de atuação uma das 

preocupações da CAPES é a incessante atualização dos acervos de periódicos das Instituições 

de Ensino Superior (IES) do Brasil até culminar na criação do Portal de Periódicos da 

CAPES. 
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3 O PORTAL DE PERÍODICOS DA CAPES 

 

Este capítulo tem como finalidade descrever o periódico científico eletrônico 

como o principal canal de comunicação e o histórico de criação e implementação do Portal e 

suas estatísticas de uso. Com o intuito de ressaltar a importância do comportamento 

informacional das pessoas na busca da informação no Portal de Periódicos da Capes, 

apresentamos ainda um tópico sobre a competência informacional e padrões de competência 

em informação. 

 

3.1 Periódicos científicos: o público na perspectiva da internet 

 

As revistas científicas constituem os principais meios de comunicação e 

divulgação dos avanços da Ciência, como instrumentos de diálogo das comunidades nas 

diversas áreas. Nas últimas décadas do século XX, ocorreu uma crise na publicação de 

periódicos, desencadeada pelo aumento abusivo nos custos das assinaturas, o que trouxe risco 

de incapacidade de manutenção das coleções em muitas bibliotecas universitárias e de 

institutos de pesquisa (KURAMOTO, 2006).  

Uma das opções à crise dessa publicação foi o modelo Open Access, surgido nos 

anos de 1990 no Laboratório Nacional de Los Alamos, EUA, que desenvolveu e implantou 

um repositório digital nas áreas de Ciência da Computação, Física e Matemática. Além de 

consistir numa resposta à crise, o repositório de Los Alamos representou também uma 

conquista com relação ao tempo de espera para a publicação dos resultados de pesquisa 

(KURAMOTO, 2006). 

Oliveira (2008) expressa definições de periódico eletrônico baseadas nas ideias de 

renomados autores: 

a) publicação cujo meio primário de envio para assinantes é através de arquivo de 

computador; 

b) publicação eletrônica com texto completo, que pode incluir imagens, e 

pretende ser publicado indefinidamente; 

c) periódico criado para o meio eletrônico e disponível apenas nesse formato; 

d) periódicos acadêmicos que são disponibilizados através da internet e suas 

tecnologias associadas;  

e) aquele que possui artigos com texto integral disponibilizado via rede, com 

acesso on-line, e que pode ou não existir em versão impressa ou em qualquer 
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outro tipo de suporte; •um material informativo científico, que foi transformado 

ou criado para padrões passíveis de publicação da web, e nela disponibilizada; 

f) quaisquer publicações que tenham a intenção de disponibilizar artigos 

científicos de maneira subsequente ou continuada (não interrompida, em 

intervalos regulares ou não) e que adotam alguma modalidade de procedimento 

de controle de qualidade (não necessariamente avaliação prévia) em meio 

eletrônico. 

Sendo assim, com base nessas definições, entende-se por periódico científico 

eletrônico aquela publicação que aspira a ser continuada indefinidamente, que denote 

procedimentos de controle de qualidade dos trabalhos publicados aceitos internacionalmente, 

e que disponibilize o texto completo do artigo através de acesso online, podendo ter ou não 

uma versão impressa ou em outro tipo de suporte (OLIVEIRA, 2008). 

Como já ressaltado, a internet foi um grande avanço para a recuperação da 

informação permitindo o acesso a uma grandeza de bases de dados e acervos de bibliotecas, 

possibilitando ainda a recuperação da informação sobre os mais diversos assuntos. A 

recuperação da informação em sistemas informatizados introduziu uma flexibilidade nas 

buscas, o que superou os sistemas tradicionais, ou seja, manuais, oferecendo uma variedade 

de recursos. Desse jeito, acontece um incremento na comunicação entre os pesquisadores, 

propiciando um ambiente facilitador ao acesso e intercâmbio de informações entre os pares. A 

agilidade do ambiente das redes eletrônicas contrasta com o tempo de produção e distribuição 

das publicações cientificas impressas em relação à instantaneidade das publicações 

eletrônicas. 

Nos anos de 1990, com as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), as publicações científicas eletrônicas surgiram e ganharam força de modo inovador, 

eliminando, instantaneamente, os limites geográficos em escala mundial de forma instantânea. 

Houve a compreensão de que todo o acesso ao conhecimento cientifico se tornaria universal. 

Surgiu a esperança não só de acesso ao que era produzido fora, mas também que a produção 

local teria maior destaque e mais visibilidade internacional (MUELLER, 2006). A estrutura 

da internet favoreceu o compartilhamento e a interatividade da comunidade cientifica. As 

características inerentes à rede, como a conectividade de pessoas localizadas em distintos 

espaços geográficos, compartilhamento de informações, comunicação em tempo real, 

facilitam o contato e possibilitam a realização de pesquisas colaborativas de diversas áreas 

estimulando o alargamento das relações interdisciplinares. 



 

38 
 

A relação de dependência entre os conceitos de legitimidade e consenso merecem 

destaque nesse contexto. Zelditch (2001 apud MUELLER 2006) supõe, de saída, que o 

consenso é condição necessária à legitimação é fundamental para todas as teorias de 

legitimidade. Para haver, porém, uma legitimação, deve existir o estabelecimento de um 

consenso entre a sociedade científica. No contexto da legitimação e legitimidade, as políticas 

de informação assumem papel fundamental, pois destas vai depender, e muito, a consolidação 

do periódico científico eletrônico. Não é suficiente que um pesquisador publique suas ideias e 

descobertas, mas estas devem ser avaliadas pela comunidade cientifica e incorporada ao saber 

coletivo para que se torne uma contribuição efetiva ao conhecimento. 

Os periódicos científicos foram e continuam a ser o canal para disseminação de 

pesquisas científicas por excelência, mesmo que, em algumas áreas de Ciências Humanas, o 

livro tenha importância igual ou até maior. O emprego do meio eletrônico na comunicação 

entre pesquisadores já pode ser considerado fato corrente. A própria estrutura da internet 

favorece o compartilhamento e a interatividade entre a comunidade cientifica. As 

características inerentes à rede como a conectividade de pessoas localizadas em distintos 

espaços geográficos, compartilhamento de informações, comunicação em tempo real facilita o 

contato e possibilita a realização de pesquisas colaborativas de diferentes áreas estimulando o 

alargamento das relações interdisciplinares.  

O meio eletrônico veio facilitar também o trabalho de busca dos usuários 

especializados quanto ao conteúdo informacional. Com relação aos tipos de informações que 

podem ser de valia para os pesquisadores, Meadow (1999, p. 34) acentua que, “[...] do ponto 

de vista da comunicação científica, entretanto, o meio eletrônico só se torna de fato 

interessante quando pode processar todos os tipos de informação que interessam aos 

pesquisadores.” 

Acesso aberto, acesso livre ou na designação internacional, open access, significa 

a disponibilização livre e permanente, na internet, de cópias gratuitas, sem restrições de 

acesso, de literatura de caráter científico e/ou acadêmico. O acesso aberto abrange, em 

particular, artigos de revistas científicas, aceitos para publicação pelo processo tradicional de 

revisão por pares, mas engloba também comunicações em conferências, relatórios técnicos, 

dissertações e teses, e ainda documentos de trabalho. O método de revisão pelos pares é um 

dos critérios que assegura a credibilidade das informações publicadas, proporcionando aos 

periódicos científicos o status de principal canal de comunicação formal da ciência. De 

acordo com Mueller (2006, p.27), 
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O movimento para acesso livre ao conhecimento científico pode ser 

considerado como o fato mais interessante e talvez importante de nossa 

época no que se refere à comunicação científica. Ao mesmo tempo, este 

movimento representa enorme desafio para a comunidade científico, à 

medida que, quanto mais amplo o seu sucesso, mais radical será a mudança 

provocada no sistema tradicional e profundamente arraigado de 

comunicação do conhecimento científico. 

 

Segundo Bailey Jr. (2006 apud RODRIGUES; OLIVEIRA, 2012), as principais 

características das revistas em acesso aberto são: a) serem acadêmicas; b) utilizarem 

mecanismos de controle de qualidade, como os de revistas convencionais; c) serem digitais; 

d) serem livremente disponíveis; e) permitirem que os autores mantenham seus direitos 

autorais; e f) utilizarem as licenças Creative Commons ou similar. Os periódicos científicos de 

acesso aberto beneficiam a sociedade como um todo, eliminando as barreiras de preço dos 

periódicos aos leitores e tornando a comunicação entre os pesquisadores mais rápida. 

Segundo Mueller (2006), sem as revistas científicas e os rituais de avaliação que 

elas organizam e sustentam, sem o sistema de avaliação prévia dos pares, não haveria avanço 

da ciência, nem tampouco divulgação ou possibilidade de acesso ao conhecimento científico. 

Dessa forma o movimento de acesso aberto ganha terreno e atrai adeptos importantes. Cada 

dia, no País e no Mundo, a utilização desse tipo de ferramenta vem crescendo de modo a 

comprovar que há de fato uma mudança no paradigma da comunicação científica mundial.  

No Brasil, o excelente desempenho do Portal de Periódicos da CAPES reforça a 

aceitação do meio eletrônico para os periódicos. Além disso, as diversas iniciativas do IBICT 

e do MEC, que incluem acesso aberto e a aceitação pelas agências de fomento (CAPES e 

CNPq) de publicações em periódicos eletrônicos como equivalentes às publicações em 

periódicos tradicionais, também são indicadores expressivos de aceitação e legitimação 

(MUELLER, 2006), 

Na transição para a publicação eletrônica, respaldada nos novos e viáveis aportes 

das tecnologias de informação, deve ser orientada para promover um ambiente que induza à 

melhoria crescente da qualidade da produção científica brasileira, agilize a disseminação da 

informação, aumente a visibilidade da produção científica nacional e ofereça retorno dos 

investimentos públicos para a sociedade. 

 

3.2 Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP):  breve histórico 

 

A Reforma Universitária de 1968 causou expressiva mudança nas bibliotecas 

universitárias, as quais passaram por profundas transformações de âmbito administrativo. No 
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início dos anos 1980, a inclusão da Informação, Ciência e Tecnologia (ICT) nas políticas e, 

principalmente, a existência de profissionais da informação, que lidavam com as bibliotecas 

universitárias, em institutos governamentais de Ciência e Tecnologia (C&T), como o IBICT 

(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) e CNPq, contribuíram para uma 

aproximação entre as bibliotecas universitárias e as políticas governamentais. 

Em 1986, foi implantado o Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias 

(PNBU), junto ao Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de Ensino Superior 

(MEC/SESU), caracterizando-se como micropolítica de informação, tendo como objetivo 

formular diretrizes e ações para o desenvolvimento e eficiência da cooperação entre 

bibliotecas. A concepção do PNBU foi um dos resultados da intensa atuação de planejamento 

iniciada nos anos 1970, resultando num esforço geral para suprir o País de infraestrutura de 

C&T (ciência e tecnologia), de ensino superior, de pesquisa e de sistemas de informação 

qualificados. Este programa fez com que as bibliotecas universitárias tivessem um lugar de 

importância no projeto de Governo, particularmente nas áreas vinculadas à C&T. Após a 

mudança de Governo em 1990, e da convergência de fatores sociais e políticos, o PNBU não 

teve continuidade, por falta de reconhecimento, cumprindo sua formalidade somente até o 

final do Governo Sarney.  

De acordo com Cendón, Souza e Ribeiro (2011 p. 71),  

 

No Brasil, assim como nos Países do mundo nas décadas de 1980 e 1990, as 

coleções das bibliotecas universitárias vinham sendo afetadas pela 

diminuição dos orçamentos do setor público e consequentemente a crise do 

mercado editorial de publicações científicas.  

 

Os programas centralizados para aquisição de periódicos das instituições de 

ensino superior, iniciados em 1987, financiados pela CAPES e outros órgãos, tais como 

CNPQ, SESU e FINEP, passaram por interrupções e redução de recursos, levando, nestas 

instituições, à diminuição no número de assinaturas de periódicos e ao impedimento de 

assinaturas. (CENDÓN; SOUZA; RIBEIRO, 2011). 

A necessidade de se definir uma política do Governo Federal para planejar e 

incentivar o acesso à informação científica surge em 1990, quando o MEC cria o Programa 

Brasileiro de Apoio a Bibliotecas (PROBIB), vinculado à Secretaria de Ensino Superior. 

(ALMEIDA; GUIMARÃES 2013). Ainda nessa década, órgãos como a FINEP, o CNPQ, a 

SESU e a CAPES, se reuniram com o objetivo de apoiar algumas bibliotecas vinculadas a 

cursos de pós-graduação. A CAPES abarcou todos os programas relacionados às bibliotecas 

universitárias, dentre eles a criação do Portal de Periódicos. 
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Consoante informa Fávero (2007), a grande conquista brasileira nos anos 90, para 

o compartilhamento da informação, foi a introdução das redes de comunicação acadêmica no 

País, com o surgimento da Internet, representada pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP), por 

iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPQ e do Plano das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), com o apoio da FAPESP e Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Umas das experiências pioneiras e positivas 

de trabalhos cooperativos em prol do desenvolvimento da pesquisa no nosso País foi o 

Programa de Informação e Comunicação para Ciência e Tecnologia (PROSSIGA), se 

tornando um importante exemplo de repositório de bibliotecas virtuais. 

No período de 1987 a 1991, a CAPES instituiu, nessa perspectiva, o Programa de 

Aquisição Planificada de Periódicos (PAP), destinado às bibliotecas universitárias e tendo 

como objetivo garantir o acesso, no Território Nacional, aos periódicos estrangeiros mais 

importantes nas áreas do conhecimento, para os quais o País mantinha cursos de mestrado e 

doutorado. Tal programa foi suspenso em 1991. Assim, a renovação das assinaturas passou a 

ser responsabilidade das instituições mantenedoras das bibliotecas universitárias, o que 

desencadeou uma crise para as coleções, haja vista a impossibilidade das instituições em 

complementá-las em decorrência dos escassos orçamentos destinados à aquisição de itens 

informacionais.  

Considerando as incalculáveis perdas ao acesso à informação, a CAPES criou, em 

1995, o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), projeto que sinalizava novas 

estratégias para o acesso à informação bibliográfica, atualizando, assim, as coleções das 

bibliotecas das instituições com pós-graduação stricto senso.  

Em 1999, com a finalidade de promover à comunidade científica, acadêmica e 

administrativa de oito instituições consorciadas, a consulta ágil e atualizada, por meio 

eletrônico, a textos completos de revistas científicas internacionais, foi criado em São Paulo, 

com o apoio da FAPESP, o consórcio de periódicos eletrônicos, denominado Programa 

Biblioteca Eletrônica (PROBE), que no seu primeiro ano de atuação já contava com a adesão 

de mais de trinta outras instituições paulistas, configurando-se numa bem-sucedida iniciativa 

de acesso à informação científica. Consolidou-se então, como a primeira biblioteca eletrônica 

brasileira de periódicos científicos internacionais em texto completo.  

Considerando o êxito da iniciativa paulista e pressionada pelo alto custo da 

informação científica e tecnológica (ICT) produzida no exterior, a CAPES resolve adotar o 

modelo do PROBE e investir na versão eletrônica dos periódicos. A opção por assinaturas 

eletrônicas de revistas e bases de dados, no entanto, alterou o orçamento do PAAP, reduzindo 
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os recursos voltados às versões impressas. Assim, apesar do risco, o Consórcio Nacional de 

Periódicos Eletrônicos, formado por 70 instituições de ensino superior do País, foi assinado 

pelo então ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e pelo Presidente da CAPES, Abílio 

Baeta Neves, em 10 de novembro do ano de 2000 (COSTA; RAMALHO, 2010). 

O projeto privilegiava uma transição entre o modelo então existente, sobre a 

compra de revistas em papel, e o futuro, em que a mídia seria preferencialmente eletrônica. 

Sendo assim, de acordo com Almeida (2006), no ano de 2000, a CAPES estreitou as relações 

com a FAPESP no sentido de aproveitar a iniciativa estadual e ampliá-la para o âmbito 

federal. Desta forma, o Portal de Periódicos da CAPES, então, fazendo parte das 

reformulações do PAAP, surgiu no final do ano de 2000 para atender às instituições de todo o 

País que não tinham acesso ao PROBE. Essa iniciativa, dificultada anteriormente por variadas 

limitações financeiras, foi viabilizada pela entrada expressiva dos periódicos científicos 

eletrônicos no mercado brasileiro, em meados do ano 2000.  

O Portal de Periódicos da CAPES passou a englobar a produção científica 

internacional por meio de artigos, revistas internacionais, nacionais, estrangeiras, títulos de 

periódicos, bases de dados referenciais e resumos de documentos em todas as áreas do 

conhecimento, com indicação de fontes relevantes com acesso pela Internet. Em 2002, por 

decisão da FAPESP, o PROBE foi suspenso e as instituições foram absorvidas pelo Portal de 

Periódicos.  

Em 19 de julho de 2001, pela Portaria nº 34, do Ministro da Educação, o PAAP 

foi formalmente criado. Foram também aprovados o regulamento do programa e as normas 

para uso das publicações eletrônicas disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. Esta 

Portaria estabeleceu, ainda, sua estrutura organizacional e funcional, bem como sua estrutura 

de comando, formada por uma Coordenação, um Conselho Consultivo e as Instituições 

Participantes. A CAPES é a instituição que responde pela coordenação geral e operacional do 

Programa bem como pela promoção da integração e cooperação entre as instituições 

participantes (ALMEIDA, 2006). 

Em 2003, o Portal de Periódicos estabeleceu importantes parcerias, com a 

assinatura de convênios com a FINEP, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Consórcio de Periódicos 

Eletrônicos (COPERE), que reúne instituições privadas do Estado de São Paulo. Nesse 

período é importante ressaltar ainda o surgimento da possibilidade de extinção desse 

Programa, em virtude da incompreensão do Governo então atuante que discutia o seu alto 

custo. Assim sendo, esforços de sensibilização sobre a importância do Portal surgiram por 
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parte do MEC e da CAPES, que, por meio da portaria nº 53, de 16 de setembro de 2003, 

criaram uma Comissão de Negociação com o objetivo de, junto aos fornecedores, buscar 

opções para reduzir custos. 

No período de 2008 a 2010 relevantes ações merecem destaque no processo de 

crescimento e evolução do Portal. Dentre essas, podemos citar o Programa de Formação de 

Multiplicadores (Pró-Multiplicar), considerável ampliação do número de instituições 

participantes e implementação do acesso remoto via rede Comunidade Acadêmica Federada 

(CAFe), formada por instituições brasileiras de ensino e pesquisa. 

Nos últimos anos, o Portal foi marcado pelo desenvolvimento de outras soluções e 

serviços para as instituições participantes e para a comunidade acadêmico-científica. Todas as 

melhorias implementadas configuram o resultado da parceria entre a CAPES e a RNP, num 

esforço constante de melhorar os serviços oferecidos aos participantes.  

O Portal de Periódicos continua buscando inovação nos últimos anos. Em 2014 a 

principal melhoria foi a mudança na sua interface que foi modernizada, acrescentando-se a ela 

outros serviços. Importa registrar o fato de que, em mais de 15 anos, o Portal se consolidou 

como um meio fundamental para as atividades de ensino e pesquisa no Brasil, por causa das 

seguintes vantagens: facilidade de acesso à informação científica, acesso ao conhecimento 

atualizado, democratização do acesso à informação e inserção internacional do conhecimento 

científico. 

O Brasil é expresso hoje como um grande consórcio em rede que privilegia cerca 

de 430 instituições públicas e privadas, ligadas ao ensino, pesquisa, planejamento e 

desenvolvimento, para as quais disponibiliza um acervo de mais de 38 mil títulos de 

periódicos. A expansão desse instrumento fez com que ele se solidificasse enquanto um bem 

da comunidade científica e sendo, de início, uma política do Governo federal, torna-se uma 

política de Estado. 

É certo que a CAPES se esforça ao máximo para incrementar as ações referentes 

ao Portal de Periódicos ao longo desses anos. Um fator determinante para a sua 

sustentabilidade foi a inclusão do Portal no PPA (Plano Plurianual de Investimento) a partir 

de 2005. De acordo com Almeida (2013, p. 243), “[...] as buscas alternativas de financiamento 

do Portal é uma perspectiva que se vislumbra na forma de parcerias com outros ministérios ou 

instituições governamentais”. Ainda nas palavras da autora, essa biblioteca virtual é um 

formidável apoio para o Programa Nacional de Pós-Graduação, além de ser um rico 

instrumento para subsidiar o acesso ao conhecimento científico. Entre as inúmeras vantagens 

que o Portal exprime, destacam-se a democratização, a facilidade e acesso à informação 
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científica em distintas regiões do País e a consulta a um grande acervo de periódicos e artigos, 

bases de dados e acesso remoto ao conteúdo desde qualquer lugar do Mundo (ALMEIDA, 

2013). 

 

3.3 O Portal de Periódicos da CAPES e as estatísticas de utilização 

 

A criação do Portal de Periódicos da CAPES2 foi um marco importante para a 

comunidade científica brasileira, permitindo aos pesquisadores o acesso a bases de dados 

científicos e a milhares de revistas científicas mundiais. Por via deste Programa, professores, 

estudantes, pesquisadores e intelectuais em geral têm acesso aos periódicos com estudos 

científicos das mais distintas áreas do conhecimento. O acesso é feito de qualquer terminal 

ligado à Internet com procedência em uma instituição participante. A Figura 5 reproduz a 

página inicial do Portal de Periódicos CAPES 

Segundo Almeida (2010), o Portal de Periódicos nasceu como um meio para 

aperfeiçoar a política de acesso atualizado ao conhecimento científico e, de acordo com a 

autora, 

 

A implantação deste Programa buscou promover crescentemente o acesso 

universal a um acervo amplo e atualizado de textos completos publicados em 

periódicos internacionais e a bases de referência, sem limitações geográficas 

e de horário. Permitiu, finalmente, o preenchimento das então enormes 

lacunas nas coleções das bibliotecas, devido às eternas irregularidades no 

aporte de recursos destinados ao setor. (ALMEIDA, 2010, p. 228). 

 

Essa plataforma é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições 

de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional, conforme a 

Figura 1. Oferece um acervo de cerca de 38 mil títulos de revistas acadêmicas com texto 

completo, 126 bases referenciais e resumos, mais de 250 mil documentos, entre capítulos de 

livros eletrônicos, relatórios e outros tipos de publicações não seriadas e 11 bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 

técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual (CAPES, 2016b). 

  

 

 

 

                                            
2 O endereço URL do site é http://www.periodicos.capes.gov.br.  
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 Figura 1 – Página inicial do Portal de Periódicos da CAPES 

 
 Fonte: CAPES (2016b). 

 

A CAPES é o órgão responsável pela aquisição de grande parte dos periódicos, de 

agentes e distribuidores, para as bibliotecas brasileiras participantes. Até 1999, a iniciativa foi 

objeto de delongas no repasse das verbas por parte da CAPES para as instituições 

conveniadas e com outros entraves gerados por uma crise financeira. Em meados de 2000, no 

entanto, quando começou o surgimento das bibliotecas digitais, a intensiva ocorrência no 

mercado brasileiro das revistas científicas no formato online e a criação de uma infraestrutura 

tecnológica do órgão gerenciador permitiram a sua estabilização e ampliação. É um 

mecanismo bastante democrático que abrange todas as áreas do conhecimento, tendo, assim, a 

maior capilaridade do Mundo. 

Em 2015, o número total de acessos bateu o recorde, superando a marca de 113 

milhões, sendo que a UFC foi responsável por 1.791.366 deles. O Portal está disponível para 

todas as instituições e não apenas para os pesquisadores. As instituições que tencionam 

melhorar seu prestígio e qualidade do ensino na graduação e na pós-graduação devem ter 

acesso a esta biblioteca digital, que já se encontra incorporada na cultura da atividade 

acadêmica. Não se avança hoje na ciência sem o acesso a essa grande biblioteca virtual. 

Podem acessar gratuitamente o Portal de Periódicos as instituições que se 

enquadram em um dos seguintes critérios: 

a) instituições federais de ensino superior; 

b) instituições de pesquisa, com pelo menos um programa de pós-graduação, que 

tenha obtido nota 4 ou superior na avaliação da CAPES; 
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c) instituições públicas de ensino superior estaduais e municipais, com pelo 

menos um programa de pós-graduação, que tenha obtido nota 4 ou superior na 

avaliação da CAPES; 

d) instituições privadas de ensino superior, com pelo menos um doutorado, que 

tenha obtido nota 5 ou superior na avaliação da CAPES; 

e) instituições com programas de pós-graduação recomendados pela CAPES, e 

que atendam aos critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação, 

acessam parcialmente o conteúdo assinado pelo PPC (CAPES, 2016b). 

Ressaltamos que o número total de instituições atendidas em 2014, consoante os 

últimos dados fornecidos pelo GEOCAPES, que é o Sistema de Informações 

Georreferenciadas da CAPES, foi de 424, comparativamente ao ano de 2010, foi de 311 

consultas, representando um aumento considerável, como mostra o gráfico abaixo. 

 

 Gráfico 1 – Evolução do uso do portal pela comunidade, no período de 2001-2014 

 
 Fonte: Capes (2016b). 

 
Tabela 1 – Evolução do número de instituições atendidas no PPC (2001- 2014) 

Ano Nº de Instituições 

2001 72 

2002 98 

2003 99 

2004 133 

2005 162 

2006 183 

2007 188 

2008 194 

2009 311 

2010 311 

2011 326 

2012 407 

2013 423 

2014 424 

Fonte: CAPES (2016b). 
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A tabela a seguir ilustra, ainda, o percentual das instituições que mais utilizam o 

Portal. 

 

Tabela 2 – As maiores instituições usuárias do Portal de Periódicos da CAPES em 2014 

Nº Sigla Nome Completo da Instituição Participação 

% 

1 USP Universidade de São Paulo 18,74% 

2 UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 5,28% 

3 UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 4,25% 

4 UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 4,14% 

5 PUC/RS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 3,83% 

6 UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 3,71% 

7 UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 3,25% 

8 UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 2,67% 

9 UFPR Universidade Federal do Paraná 2,00% 

10 UFSCAR Universidade Federal de São Carlos 1,85% 

11 UNB Universidade de Brasília 1,84% 

12 UFC Universidade Federal do Ceará 1,68% 

13 UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 1,62% 

14 FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 1,62% 

15 UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1,49% 

16 UFBA Universidade Federal da Bahia 1,49% 

17 UFF Universidade Federal Fluminense 1,47% 

18 UFPE Universidade Federal de Pernambuco 1,45% 

19 EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1,45% 

20 UFLA Universidade Federal de Lavras 1,11% 

21 Outras Outras Instituições 35,08% 

Fonte: CAPES (2016b). 

 

Conforme as estatísticas da CAPES, em 2001, ano do início da implantação da 

biblioteca virtual, o acervo do Portal atingiu a marca de 1.882 periódicos com texto completo 

acessados por 72 instituições de ensino e pesquisa de todo o País. Em 2015, o crescimento 

constante do acervo do Portal permaneceu notável. Completado este ano, a biblioteca virtual 

registrava 37.818 periódicos disponíveis, sendo 14.258 títulos de revistas científicas de acesso 

gratuito, seguindo a tendência mundial do open access. Além dos periódicos, estavam 

disponíveis no final de 2015, para os usuários, 127 bases em texto completo, 126 bases de 

dados de referências e resumos, 66 bases de teses e dissertações, 42 obras de referência 

(dicionários, enciclopédias, compêndios etc.), 11 bases de patentes e 31 bases de dados com 

livros, resultando na disponibilidade de cerca de 270.000 documentos eletrônicos, dentre 

capítulos de livros, relatórios, anais, manuais, guias e outros. 
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Tabela 3 – Representatividade dos títulos no Portal de Periódicos, por área 

do conhecimento - 2014 

Área de Conhecimento % 

Multidisciplinar 0,9 % 

Ciências Ambientais 1,0% 

Ciências Agrárias 3,7% 

Engenharias 9,7% 

Ciências Sociais Aplicadas 11,9% 

Ciências Exatas 12,9% 

Ciências Biológicas 13,3% 

Ciências Humanas 18,7% 

Ciências da Saúde 23,5% 

 Fonte: CAPES (2016b). 

 

De acordo com a tabela sequente, em 2015, foram baixados 53.993.517 milhões de 

textos completos, e realizados 59.113.310 milhões de acessos a bases referenciais. 

Comparativamente ao ano de 2010, a Tabela 4 revela um aumento de 67,83% na quantidade 

de acessos efetuados. Os dados estatísticos denotam um crescimento quanto ao número de 

acessos e uso das bases de dados disponibilizadas pelo Portal. 

 

Tabela 4 – Quantidade de acessos às bases referenciais e textos completos 

 

ANO 

NÚMERO DE 

ACESSOS A BASES 

REFERENCIAIS 

NÚMERO DE ACESSOS 

A BASES DE TEXTOS 

COMPLETOS 

TOTAL 

2001 1.308.127 1.769.685 3.077.812 

2002 4.103.181 2.562.897 6.666.078 

2003 9.941.630 7.484.579 17.426.209 

2004 13.761.218 13.065.326 26.826.544 

2005 18.966.104 13.719.219 32.685.323 

2006 32.000.000 15.000.000 47.000.000 

2007 38.538.452 18.058.420 56.596.872 

2008 39.591.556 21.111.922 60.703.478 

2009 41.642.827 23.386.833 65.029.660 

2010 42.025.639 25.367.166 67.392.805 

2011 42.107.835 34.231.457 76.339.292 

2012 45.200.535 39.470.709 84.671.244 

2013 56.524.022 44.420.626 100.944.648 

2014 60.370.430 43.935.623 104.306.053 

2015 59.113.310 53.993.517 113.106.827 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Almeida (2013) salienta que o investimento nas aquisições do Portal foi efetivado 

tendo em vista o crescimento, em torno de 10% ao ano, do sistema de pós-graduação no 
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Brasil. Novas instituições de ensino superior aderiram ao programa por causa da avaliação 

trienal da CAPES. Para isso, surgiu a necessidade de se buscar parcerias para custear o 

programa. Além de reduzir o custo na aquisição dos periódicos, outros benefícios 

considerados por demais importantes para a comunidade acadêmica são os seguintes: 

a) democratizar o acesso à informação científica e tecnológica, contribuindo para 

a redução das disparidades regionais; 

b) oferecer acesso livre e gratuito à informação científica a usuários, autorizados 

nas instituições participantes; 

c) oferecer a melhor e mais completa coleção possível com os recursos 

disponíveis; 

d) incentivar a internacionalização da comunidade acadêmica brasileira; 

e) aumentar a quantidade, a qualidade e a visibilidade da produção científica 

brasileira. 

O avanço da ciência e da tecnologia no Brasil está relacionado ao uso do Portal de 

Periódicos da CAPES, inserindo o Brasil na produção científica mundial. Almeida et al. 

(2010, p. 245) enfatizam que,  

 

É importante trabalhar para a promoção do acesso à informação como forma 

de promover a produção científica. Nesse sentido, o Portal de Periódicos da 

CAPES assume um papel preponderante como Política de Estado, 

garantindo ao País posição crescentemente destacada no ranking da 

produção científica mundial. 

 

A concepção, manutenção e expansão do Portal, sempre bem gerenciado, 

contribuíram para que esse instrumento se consolidasse enquanto patrimônio da comunidade 

cientifica (ALMEIDA, 2013). Nessa realidade de importância, essa grande biblioteca virtual, 

originada de uma política do Governo federal, transformou-se consequentemente numa 

política de Estado. Almeida adverte para a ideia de que, apesar de ser necessária a 

concretização de bastantes melhorias no intuito de incrementar o aperfeiçoamento dos 

serviços oferecidos pelo Portal, este trouxe considerável benefício à comunidade acadêmico-

científica, fornecendo um acervo superior em quantidade e qualidade ao volume de material 

de outras instituições do País. 

Dezesseis anos após a sua implantação o Portal de Periódicos da CAPES expressa 

números que demonstram evolução e expansão. Indicadores como a quantidade de títulos de 

periódicos e bases referenciais, número de acessos e de instituições participantes, e dos 

investimentos feitos, confirmam o crescimento. Importante é enfatizar que, sendo a CAPES a 
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instituição responsável pela manutenção dessa política pública de comunicação e divulgação 

científica, é certo que ela contribuirá sempre para o engrandecimento e sustentabilidade do 

Portal.  

O comportamento dos cientistas é alterado significativamente por transformações 

modernas pertinentes ao acesso à informação. Movida, inicialmente, apenas por especialistas, 

a informação passou a ser buscada e recuperada por distintos usuários finais, primeiro em 

sistemas informatizados de recuperação da informação, depois, via internet. 

Determinada a questão da acessibilidade à informação de maneira satisfatória, em 

aspectos como rapidez, localização e abrangência de conteúdos, surgem outros aspectos, 

como relevância, especificidade e utilidade dos elementos recuperados, determinados de 

acordo com a necessidade informacional do demandante. O expressivo e crescente volume de 

conteúdos disponibilizados na web contribui, em certos casos, para dificultar a ampliação do 

grau de especificidade na recuperação da informação, elemento-chave para garantir sua 

relevância informacional e sua utilidade no desenvolvimento da produção científica. Com 

efeito, se insere aqui o comportamento informacional e a competência em informação, 

conceitos-chave para subsidiar os estudos sobre a utilização e interação dos docentes com o 

Portal. 

 

3.4 Indicadores de Competência em Informação da ACRL 

 

A competência em informação (information literacy), de acordo com definição de 

Hatschbach (2002, p. 14), é a área de estudos que trata das habilidades fundamentais para que 

a pessoa obtenha sucesso na sociedade da informação e das habilidades aplicáveis a todas as 

situações de resolução de um problema ligado à necessidade de informação. Nos anos 90, a 

expressão information literacy foi ampliada por meio da definição da American Library 

Association (ALA) em 1989: 

 
Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de 

reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de 

localizar, avaliar, e usar efetivamente a informação [...]. Resumindo, as 

pessoas competentes em informação são aquelas que aprenderam a aprender. 

Elas sabem como aprender, pois, sabem como a informação é organizada, 

como encontra-la e como usar a informação de forma que outras pessoas 

aprendam a partir dela. (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1989, 

p.1). 
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No Brasil, vários pesquisadores contribuem para o avanço dos estudos sobre 

information literacy ou competência em informação. Dentre estes, podemos citar, Belluzzo 

(2001-2005), Dudziac (2001-2005), Campello (2003) e Hatschbach (2002). Dentre os 

conceitos oferecidos por esses autores, trazemos o de Hatschbach (2002, p. 95): 

 

A competência em informação é uma área de estudos e de práticas que trata 

das habilidades acerca do uso da informação em relação à sua busca, 

localização, avaliação e divulgação, integrando a utilização de novas 

tecnologias e a capacidade de resolução e problemas de informação. 

 

As definições para a Competência Informacional ora transferidas esclarecem quão 

abrangentes e complexos são o papel da informação e a sua assimilação no meio acadêmico. 

Espera-se do pesquisador que ele saiba identificar e buscar recursos que vão além daqueles da 

literatura produzida em meio eletrônico; reconhecer limitações, seja do domínio temático, seja 

dos recursos oferecidos pela instituição; conhecer a finalidade das bases de dados 

bibliográficas, indexação e convenções, bem como o formato do registro online, a fim de 

garantir a relevância das informações selecionadas para o que é de fato buscado e a adequação 

dos métodos de recuperação. 

Esse “aprender a aprender” se refere à necessidade de não somente se manter 

atualizado, mas também de fazê-lo de maneira autônoma e competente. Nesse sentido, o 

aumento da disponibilidade e a facilitação do acesso aos recursos informacionais existentes, 

entre eles o Portal de Periódicos, ao mesmo tempo facilitam o acesso à informação como 

também ampliam imensamente a quantidade de informação disponível. Saber localizar a 

informação relevante torna-se, portanto, uma habilidade necessária aos docentes. 

Farias (2016) corrobora a ideia de que a competência em informação deve ser um 

elemento que com certeza deverá também está inserido nas políticas públicas. Assim sendo, 

ela cita Belluzzo (2005) que reafirma este pensamento, ao descrever que a competência em 

informação é condição fundamental para o desenvolvimento e inovação social de um País. 

No domínio da competência em informação, a avaliação pode ser compreendida 

como uma maneira de melhorar a aprendizagem e o comportamento das pessoas, assim como 

detectar lacunas e apontar melhorias em programas, políticas e projetos. 

Para identificar as competências informacionais dos docentes com relação ao uso 

do Portal de Periódicos da CAPES, esta pesquisa se utilizou dos padrões propostos pela 

Association of College And Research Libraries (ACRL, 2000). A ACRL dedica-se ativamente 

no estudo sobre a competência informacional e a dar suporte à implementação de programas 
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educacionais no ensino superior, com a finalidade de melhorar a aprendizagem, o ensino e a 

pesquisa. 

Uma das mais importantes contribuições da ACRL é o desenvolvimento de 

normas e padrões. Entre eles, destacam-se os Padrões de Competência Informacional para o 

Ensino Superior (Information Literacy Competency Satandards for Higher Education), 

desenvolvidos para estimular a formação de pessoas capazes de enfrentar abundantes escolhas 

informacionais dentro de um ambiente de intensas e complexas mudanças, seja no ambiente 

de estudos, no local de trabalho ou na sua vida pessoal (ALA, 2008). 

Esse documento define uma série de padrões e indicadores de desempenho para o 

ensino superior. Consta de cinco padrões, com 22 indicadores de desempenho e uma lista de 

resultados para avaliar o progresso do aluno em direção à competência informacional. Assim, 

têm-se os seguintes padrões e seus respectivos indicadores (ACRL, 2000), a seguir 

delineados. 

 

Padrão 1 - Determinar a natureza e a extensão da informação necessária. 

Os estudantes competentes em informação se fazem capazes de determinar a natureza e a 

extensão da informação necessária. É composto por quatro indicadores de desempenho no 

padrão. 

1.1 – Definir e articular necessidades de informação. 

1.2 – Identificar uma variedade de tipos e formatos de fontes potenciais de informação. 

1.3 – Considerar a relação custo-benefício na aquisição da informação necessária. 

1.4 – Reavaliar a natureza e a extensão da informação necessária. 

 

Padrão 2 – Acessar a informação efetiva e eficientemente. 

Os estudantes competentes em informação acessam a informação necessária eficazmente e 

eficientemente. É composto por cinco indicadores de desempenho no padrão. 

2.1 – Selecionar o método investigativo ou o sistema de informações mais apropriado para 

acessar a informação necessária. 

2.2 – Construir e implementar estratégias de pesquisa efetivamente planejadas. 

2.3 – Recuperar informação online ou pessoalmente utilizando uma variedade de métodos. 

2.4 – Refinar a estratégia de busca se necessário. 

2.5 – Extrair, registrar e gerenciar a informação e suas fontes. 
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Padrão 3 – Avaliar a informação e suas fontes criticamente e incorporar informação 

selecionada em sua base de conhecimento e sistema de valores. 

Os estudantes competentes em informação avaliam informação e suas fontes criticamente e 

incorpora a informação selecionada em sua base de conhecimento e seu sistema de valores. É 

composto por sete indicadores de desempenho no padrão. 

3.1 – Resumir as ideias principais a serem extraídas da informação reunida. 

3.2 – Articular e aplicar critérios iniciais para avaliar tanto a informação quanto suas fontes. 

3.3 – Sintetizar as principais ideias para constituir novos conceitos. 

3.4 – Comparar novo conhecimento com conhecimento anterior para determinar o valor 

adicionado, contradições ou outras características singulares da informação. 

3.5 – Determinar se o novo conhecimento tem um impacto sobre o sistema de valores da 

pessoa e dá passos para reconciliar as diferenças. 

3.6 – Validar informação compreensível e a interpretação da informação, por intermédio do 

discurso com outros indivíduos, especialistas de áreas e profissionais. 

3.7 – Determinar se a questão inicial deve ser revisada. 

 

Padrão 4 – Individualmente ou como membro de um grupo, utilizar a informação 

efetivamente para cumprir um propósito específico. 

Os estudantes competentes em informação, individualmente ou como membro de um grupo, 

usam a informação efetivamente para realizar um propósito específico. É composto por três 

indicadores de desempenho no padrão: 

4.1 – Aplicar informação nova e anterior no planejamento e criação de um produto ou 

desempenho particular. 

4.2 – Revisar o processo de desenvolvimento para o produto ou desempenho. 

4. 3 – Comunicar o produto ou desempenho eficientemente a outros. 

 

Padrão 5 – Compreender os vários temas econômicos, legais e sociais em torno do uso de 

informação, acessando e utilizando informação eticamente e legalmente. 

Os estudantes competentes em informação compreendem questões econômicas, jurídicas e 

sociais que cercam o uso da informação, e usam a informação eticamente e legalmente. É 

composto por três indicadores de desempenho no padrão. 

5.1 – Compreender os muitos temas éticos, legais e sócioeconômicos em torno da informação 

e da tecnologia da informação. 
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5.2 – Seguir leis, regulamentos, políticas institucionais e etiquetas relacionadas ao acesso e 

uso dos recursos de informação. 

5.3 – Reconhecer o uso das fontes de informação ao comunicar o produto ou desempenho. 

 

Vários estudos já foram desenvolvidos no Brasil utilizando-se desses padrões e 

mostraram que é possível avaliar a competência informacional no ensino superior, utilizando-

se de parâmetros internacionais.  No âmbito dessas pesquisas podemos citar, por exemplo, o 

trabalho de Santos (2011), que procurou identificar a competência informacional dos 

discentes do curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás.  

Mencionamos ainda o trabalho de Almeida (2014) que teve como objetivo verificar o impacto 

do treinamento no uso do Portal de Periódicos da CAPES no nível da competência 

informacional dos discentes da Universidade Federal de Minas Gerais pertencentes às 

diversas áreas do conhecimento, e a pesquisa de Santana (2013), sobre a competência 

informacional dos docentes da Universidade Federal de Pernambuco. 
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4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Este capítulo propõe-se a caracterizar a estrutura organizacional de pesquisa na 

Universidade Federal do Ceará, em especial o papel do sistema de bibliotecas na comunicação 

e divulgação cientifica e os indicadores de produção cientifica da Instituição. 

 

4.1 Caracterização institucional 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é uma autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação. Nasceu como resultado de um amplo movimento de opinião pública. Foi criada 

pela Lei nº 2.373, de dezembro de 1954, e instalada numa sessão no dia 25 de junho de 1955. 

Originalmente foi constituída pela união da Escola de Agronomia, Faculdade de Direito, 

Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia (UFC, 2009). 

A instituição cobre várias áreas de conhecimentos e de acordo com dados oficiais 

obtidos no Portal da Universidade, já conta com 158 programas de pós-graduação (48 cursos 

de especialização, 67 de mestrado e 43 de doutorado), além de 103 cursos de graduação. Essa 

universidade está no 10º. lugar no Ranking Universitário Folha de 2015. 

A UFC é composta de sete campi, denominados Campus do Benfica, Campus do 

Pici e Campus do Porangabussu, todos localizados no Município de Fortaleza (sede da UFC), 

além do Campus de Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Crateús e Campus de Russas. A 

Instituição chega hoje com praticamente todas as áreas do conhecimento representadas em 

seus campi e tem como missão formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se em 

instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil (UFC, 

2014). 

A UFC sinaliza sua atuação permanentemente no sentido de alcançar os objetivos 

a seguir expressos: 

a) Promover a formação humana e profissional de seus estudantes, preparando-os 

para uma atuação responsável e construtiva na sociedade. 

b) Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento 

sustentável do Ceará e do Nordeste. 

c) Impulsionar o desenvolvimento, a produção e a preservação da cultura e das 

artes, com ênfase para as manifestações regionais. 
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d) Promover a interação com a sociedade, mediante a difusão científica, 

tecnológica, artística e cultural e do desenvolvimento comunitário, sintonizados 

com as demandas sociais. 

e) Incentivar a capacitação permanente dos quadros docente e técnico-

administrativo. 

f) Intensificar e ampliar as relações de parceria e intercâmbio com instituições 

nacionais e estrangeiras, governamentais e não governamentais. 

g) Buscar a profissionalização da gestão administrativa, apoiada em processos de 

planejamento e avaliação, executada com base em modelo organizacional 

flexível, eficiente e eficaz. 

h) Exercitar permanentemente o instituto da autonomia universitária superando 

restrições e estabelecendo novos parâmetros na gestão e nas relações 

institucionais. 

i) Assegurar a qualidade no desenvolvimento de todas as ações administrativas e 

acadêmicas. 

j) Distinguir-se como referência regional pela excelência acadêmica de suas 

ações nas áreas do ensino, geração do conhecimento e prestação de serviços à 

população, bem como na produção de arte e cultura (UFC, 2014). 

Os grandes avanços científicos e mudanças que aconteceram nas últimas décadas 

exigem flexibilidade nas ações ante uma educação democrática e de qualidade, que contribua 

para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Este período exige uma universidade mais 

inovadora e aberta às mudanças nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, é 

necessário que a universidade busque um amplo desenvolvimento, correspondendo às 

expectativas da comunidade interna e da população local. 

Alinhada a esta perspectiva, a Universidade Federal do Ceará aderiu ao Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) 

lançado pelo Governo Federal em 2007 e encerrado em 2014, ocasionando na Universidade 

Federal do Ceará um período de enorme expansão, permitindo que a Instituição praticamente 

duplicasse de tamanho, sem abdicar da qualidade, que é seu atributo mais marcante. Na 

vigência do Programa, a UFC alcançou todas as principais metas acordadas com o MEC. 

Com a adesão ao REUNI, a Universidade aceitou submeter-se às seguintes 

exigências do MEC: promover a ampliação da oferta da educação superior pública; levar a 

efeito a reestruturação acadêmico-curricular; proceder à renovação pedagógica da educação 

superior; promover a mobilidade intra e interinstitucional; intensificar o compromisso social 
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da instituição e estabelecer como prática o suporte da pós-graduação ao desenvolvimento 

qualitativo dos cursos de graduação (UFC, 2009).  

Na pós-graduação a UFC alargou intensamente sua atuação, criando 22 cursos de 

mestrado e 24 de doutorado. Em consequência, o aumento no corpo discente foi superior a 

100%. Já o quantitativo de cursos de mestrado e doutorado com conceito de 4 a 6 na CAPES 

aumentou, respectivamente, 24% e 70%, revelando-se, aí, o compromisso da Instituição com 

a expansão de qualidade. Nesse âmbito o termo de adesão da UFC ao Programa REUNI teve 

como uma de suas justificativas a garantia de manter e até elevar a qualidade dos cursos e o 

fortalecimento da pesquisa. 

Essa reestruturação contribuiu para oferecer respostas acadêmicas, políticas e 

estratégicas aos novos desafios impostos pelo século XXI, no que diz respeito à qualidade 

educacional. Sendo assim, este modelo somente será alcançado com uma política que atenda à 

busca e aos novos paradigmas inerentes à sociedade do conhecimento (GONÇALVES, 2010). 

A UFC procura criar e adequar produtos e serviços ao novo contexto tecnológico, 

ensejando uma necessidade de uso intensivo das tecnologias notadamente viabilizada pela 

constante evolução das possibilidades que a rede exprime à sociedade. Essa instituição está 

constantemente buscando a excelência em todas as suas áreas de atuação – no ensino, na 

pesquisa e na extensão – tendo o cuidado de compreender e interagir com as mudanças que as 

tecnologias proporcionam tanto no que diz respeito ao acesso quanto à difusão do 

conhecimento produzido por essa Academia. 

Discutir, por exemplo, a produção intelectual no âmbito acadêmico reveste-se da 

maior importância, pois as produções científicas, tecnológicas, artísticas, literárias e culturais, 

em suas várias manifestações e consolidações, configuram-se como mecanismos para a 

difusão e democratização das ações da Academia à sociedade. 

Existem, na Universidade, alguns indicadores de enorme importância que 

corroboram a situação institucional, retratando alguns aspectos de unidades acadêmicas da 

UFC, os quais podemos citar o indicador de qualidade do corpo docente, em termos de 

titulação. Este indicador cresce a contento a cada ano haja vista que a Instituição incentiva a 

formação de doutores. Outro indicador que merece destaque na vida acadêmica é o indicador 

da produtividade intelectual dos docentes. De acordo com este indicador, a UFC mantém o 

nível de produtividade docente em elevação, reforçando o compromisso docente com a 

elaboração do conhecimento científico por meio da concretização dos resultados de suas 

pesquisas e divulgação de seus trabalhos.   

 



 

58 
 

As universidades, na categoria de instituições multidisciplinares responsáveis pela 

formação de profissionais de nível superior e por ações no âmbito de pesquisa e extensão, 

possuem compromisso social com o avanço científico e tecnológico dos Países. No Brasil, as 

universidades públicas federais têm empreendido esforços para divulgar sua produção 

cientifica junto à comunidade e é através da pesquisa, com a expansão crescente da pós-

graduação, que ela contribui efetivamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e 

para alavancar o potencial de inovação do País.  

A UFC tem procurado, ainda, dotar-se de toda uma instrumentação que a auxilie 

na sua nobre e fecunda missão. Um dos principais instrumentos que ela pode e deve utilizar 

na comunicação e divulgação científica é sua biblioteca, através dos seus serviços e produtos. 

 

4.2 O Sistema de Bibliotecas da UFC e seu Papel na Comunicação e Divulgação 

Cientifica. 

As bibliotecas da Universidade Federal do Ceará foram surgindo à medida que 

unidades de ensino foram sendo incorporadas ou criadas. Em 1957 foi instalada a Biblioteca 

Central, subordinada à Reitoria. Apesar do nome, não exercia qualquer função centralizadora, 

sendo extinta em 1969, com a criação do provisório Serviço de Bibliografia e Documentação, 

quando todo o seu acervo bibliográfico foi disperso e distribuído nas bibliotecas das diversas 

áreas. De 1955 a 1969 foram instaladas 17 bibliotecas na UFC, pertencentes às unidades de 

ensino surgidas após a criação da Universidade (UFC, 2016). 

Com implantação da Reforma Universitária em 1972 e a instituição dos Centros, 

teve início a fusão de bibliotecas de áreas correlatas, em decorrência da extinção de alguns 

institutos de pesquisa, como os de Antropologia, Medicina Preventiva, Meteorologia, 

Tecnologia Rural e o de Zootecnia. À mesma época, ocorria o desmembramento da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras nas Faculdades de Educação, Ciências e Letras, nos Institutos 

de Matemática, Física, Química, Biologia e Geociências, favorecendo a criação de outras 

bibliotecas. 

A tendência para agrupar bibliotecas de áreas afins perdurou até 1985. Em 1973 

ocorreu a incorporação da Biblioteca de Farmácia e, em 1975, com a criação do Curso de 

Enfermagem, teve início a formação de mais uma biblioteca, ambas reunidas ao acervo da 

Biblioteca de Saúde. Em 1977 a Biblioteca de Ciências Sociais reincorporou-se à Biblioteca 

de Humanidades. 

Com a volta da Biblioteca Central em 1975, pretendeu-se adotar um sistema de 

bibliotecas com centralização monolítica, tendência em voga à época. Apenas alguns acervos, 
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no entanto, foram reunidos, como os da Química, Biologia, Geociências e Engenharia (1976 e 

1978) e, posteriormente, (1981), o de Ciências Agrárias, os quais iriam constituir a atual 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia. Em 1996, os acervos das Bibliotecas de Ciências 

Humanas, Educação e Casas de Cultura foram reunidos formando uma única biblioteca 

denominada Biblioteca de Ciências Humanas. 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará é órgão suplementar 

da UFC e se caracteriza por apresentar uniformidade de serviços e processos.  A Biblioteca 

Universitária é formada pela Diretoria, por 5 (cinco) divisões, e 13 (treze) bibliotecas nos 

campi de Fortaleza e 5 (cinco) nos campi do Interior do Estado e tem como missão organizar, 

preservar e disseminar a informação para a produção do conhecimento, dando suporte às 

atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da Universidade Federal do 

Ceará, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento da Instituição e da sociedade. À 

Administração compete desenvolver o conjunto de serviços e acervo, coordenando, dirigindo 

e controlando as atividades de reunir, tratar, armazenar e disseminar a coleção bibliográfica e 

documental, por meio das seções que lhe são subordinadas.  

No organograma da Universidade, a Biblioteca Universitária está subordinada 

diretamente à Reitoria. Para melhor compreensão, apresentamos abaixo o modo como a 

Biblioteca Universitária está estruturada. 

 

Figura 2 – Estrutura a Biblioteca Universitária da UFC 

 
Fonte: Universidade Federal do Ceará (2009). 

 

O Sistema de Bibliotecas conta com um acervo de 177.403 títulos e 498.985 

exemplares de livros, teses, dissertações, folhetos, periódicos, gravações de vídeo, 
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monografias de especialização, monografias de graduação, artigos de periódicos. Ela oferece 

serviços informatizados para atender às demandas da comunidade acadêmica tanto dos cursos 

dos campi de Fortaleza quanto os de outros municípios, disponibilizando: empréstimo 

domiciliar; catálogo público do acervo acessível via Internet; renovação e reserva on-line; 

consulta de material pendente, histórico de empréstimo e débitos. Oferece computadores para 

acesso à Internet, e o próprio serviço de Internet sem fio. Também oferece consulta livre ao 

acervo; capacitação de usuários e orientação para o uso da biblioteca e do acervo; apoio à 

elaboração de trabalhos acadêmicos; comutação bibliográfica; elaboração de fichas 

catalográficas; levantamentos bibliográficos e serviços para pessoas com deficiência visual 

(UFC, 2016a). Dentre os serviços online de relevância prestados à comunidade acadêmica 

vêm os citados. 

a) Portal de Periódicos da CAPES: oferece acesso a textos completos disponíveis 

em mais de 37 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e às 

diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos 

acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações 

dentre outros tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. 

Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica e 

tecnológica de acesso gratuito na web. O conteúdo completo está disponível 

através dos computadores da Universidade ou acesso remoto via Comunidade 

Acadêmica Federada (CAFe). 

b) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da UFC: acesso a mais de 

7.000 teses e dissertações produzidas na UFC com acesso livre.  

c) Livros digitais (e-books): acesso a mais de 8.500 livros eletrônicos de diversas 

áreas do conhecimento, em texto completo, em língua portuguesa e estrangeira. 

O acesso remoto é realizado via servidor proxy. 

d) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Coleção: acesso a mais de 

9.000 Normas Técnicas Brasileiras e Normas Técnicas do MERCOSUL em 

texto completo. O acesso remoto é via proxy. 

e) Repositório Institucional: acesso a produção científica da UFC, com mais de 

9.000 documentos (artigos publicados em revistas científicas, capítulos de 

livro, teses, dissertações e trabalhos publicados em eventos). O acesso é livre. 

Alguns órgãos de considerável importância constituem o círculo de relações inter 

organizacional da Biblioteca Universitária, e as cooperações e os convênios mantidos com o 

Ministério da Educação (MEC), a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior (CAPES), a Secretaria de Educação Superior (SESu), Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), a 

Rede Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), acrescidos da sociedade.  

Segundo Gois (2009, p. 42), “A cooperação interorganizacional garante o 

funcionamento da Universidade e do Sistema de Bibliotecas e faz crescer o número de seus 

stakeholders.” Maximiano (2006) define a expressão como sendo as pessoas associadas direta 

ou indiretamente à organização ou questão objeto de alguns de seus efeitos: clientes, 

fornecedores, distribuidores, funcionários, ex-funcionários e a comunidade, à medida que são 

afetados pelas decisões da Administração. 

As organizações citadas traçam diretrizes e normas que atingem a Universidade e, 

por conseguinte, o sistema de bibliotecas, mas fornecem os insumos e produtos necessários 

para garantir a efetividade dos serviços e produtos disponibilizados à sociedade, ou seja, 

apoiam o funcionamento do Sistema de Bibliotecas e garantem os meios para aumentar a 

qualidade (GOIS, 2009). 

No entendimento de Carvalho (1981), as bibliotecas universitárias, em geral, são 

conceituadas como bibliotecas de instituições de ensino superior, cuja missão principal é 

suprir as necessidades informacionais da comunidade acadêmica no desempenho de suas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. Por estarem voltadas para o atendimento de uma 

comunidade bastante eclética, especializada, e altamente exigente no que concerne às 

atividades acadêmicas (pesquisa, ensino, extensão, gestão universitária), essas instituições têm 

de conduzir estrategicamente suas atividades-meio para atingir o melhor desempenho de suas 

atividades fins. Duarte e Silva (2004 apud FUGINO; HYODO, 2006, p. 3), 

 

Consideram a biblioteca universitária como órgão que promove a 

aprendizagem, na medida em que proporciona a informação organizada e a 

geração de novos conhecimentos e, portanto, pode ser vista como uma 

organização inteligente ou organização do conhecimento. No entanto, para 

caracterizar-se como tal, devem procurar gerenciar suas dimensões, 

infraestrutura, pessoas e tecnologia, na tentativa de captar, armazenar, gerar 

e compartilhar conhecimento, estimulando ainda sua difusão. 

 

De acordo com Bezerra e Pinto (2006), o aparecimento da Internet ocasionou uma 

influência muito grande nas universidades, modificando estruturas e instituindo uma radical 

transformação na forma de desempenho de seu corpo docente e técnico administrativo, 

fazendo com que eles se adaptassem a esta nova realidade. Participar desse novo contexto 

significou quebrar conceitos como os da biblioteca convencional e assumir a atitude de uma 
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organização não mais definida somente na posse da informação, mas assumir a condição de 

provedora de acesso a uma multiplicidade de fontes informacionais geradas pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação. Foi imperioso reescrever uma nova história. Dessa 

maneira Cunha (2000, p. 1), já expressava que: 

 

As tecnologias da informação afetarão tanto as atividades acadêmicas quanto 

a natureza do empreendimento em educação superior, que, além de assimilar 

essas tecnologias, necessitará atender aos requisitos da globalização dos 

mercados e, consequentemente, tais mudanças refletirão na biblioteca 

universitária. 

 

A relação dos usuários do Sistema de Bibliotecas da UFC, com o acesso ao 

conhecimento, mudou radicalmente as possibilidades de busca decorrentes da democratização 

que as novas tecnologias vêm produzem dia após dia em condições igualitárias com o restante 

do País. A renovação do acervo em papel para o acervo virtual modifica os princípios e 

métodos aplicados durante anos em nossas bibliotecas, passando a ser coerentes com a 

realidade global. O avanço tecnológico adquirido pelo acesso a documentos eletrônicos e 

outras fontes de informação online, ou seja, o acesso ao documento final, em meio eletrônico, 

tornou-se rotina, pois proporcionou ao pesquisador maior velocidade no processo de 

comunicação e divulgação científica. A crescente adesão ao movimento de acesso aberto 

pelas universidades, inclusive a UFC, por meio da implantação e disponibilização de portais 

de periódicos e repositórios institucionais propicia acesso ao livre conhecimento e, 

consequentemente à democratização da informação.  

Conforme Dias e Macedo (1992, p. 43), o cumprimento da missão da biblioteca 

universitária apoia-se na definição do que elas são: “[...] órgãos de apoio à consecução dos 

objetivos da instituição acadêmica em que se inserem e explicitam seus objetivos em 

consonância com as realizações inerentes à universidade e sua unidade de ensino, pesquisa e 

extensão”. 

Consoante Miranda e Carvalho (2014), as bibliotecas universitárias devem servir 

de apoio à ação cientifica e a universidade há de desempenhar a função de preservar e 

disseminar o conhecimento. Devem, ainda, reforçar o papel da comunicação cientifica, 

funcionando como elemento mediador desta prática. A comunicação científica se 

apresentando aqui como um tipo de comunicação que se relaciona basicamente com o 

manuseio de informação presente em itens de informação, permitindo, assim que o 

conhecimento seja produzido em maior escala e que haja a divulgação e circulação de mais 

conhecimentos. 
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O sistema de bibliotecas da UFC funciona como um espaço de elaboração e 

recriação do conhecimento, proporcionando aos seus usuários a infraestrutura física e o 

suporte qualificado para atender às necessidades de informação desse público. Outra função 

de destaque da biblioteca universitária é gerenciar a produção científica da Universidade para 

sua disponibilização à sociedade. Esta biblioteca trabalha, sobretudo, quanto à capacitação de 

seus recursos humanos e quanto ao aporte de recursos tecnológicos na promoção de seus 

serviços. 

 

4.3 Indicadores de produção científica. O que expressa a Avaliação Institucional. 

 

A produção científica de um País pode ser avaliada em várias instâncias e em 

diversificados modos: por meio do cotidiano das universidades ou empresas, análise dos 

produtos da atividade científica (patentes, inventos, relatórios, artigos, dissertações e teses 

etc.), aceitação de trabalhos para encontros científicos ou para publicação (o que pressupõe 

análise de editores ou pares), análises quantitativas de produtividade e de influxo, mediante 

citações, relação de patentes solicitadas, verificação de novos produtos tecnológicos enviados 

ao mercado, análise das citações de patentes etc. (FREITAS, 1998). 

A produção científica, decorrente das pesquisas desenvolvidas em universidades, 

oferece mais do que apenas indicadores de avaliação institucional. Os novos conhecimentos 

gerados nessas pesquisas têm repercussões não apenas na comunidade científica nacional, 

mas também servem de medida para o avanço científico do País em relação à comunidade 

internacional (FUGINO; HYODO, 2006). No Brasil, a concentração dessa produção se 

reflete, principalmente, no fator geográfico, predominando o eixo Sul-Sudeste (mais de 80% 

da produção nacional). É inexorável, contudo, a observação de que, por trás da centralização 

geográfica, reside o fator econômico. 

Leite et al. (2008, p. 2) ressaltam que uma das principais características do 

modelo de produção intelectual no Brasil é que essa produtividade está intensamente 

centralizada nas universidades públicas. Assim sendo, o desenvolvimento científico e 

tecnológico, acontece, maiormente dentro das universidades públicas.  

A UFC traça metas de crescimento a serem cumpridas num período de 5 (cinco) 

anos. De tal sorte, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o instrumento por meio 

do qual a Universidade tem se organizado para atingi-las. O PDI objetiva traçar estratégias, 

linhas de ação para que a Universidade atinja essas metas que estão segmentadas em quatro 

grandes eixos: ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. Para tal, faz uso de 
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indicadores (internacionais, nacionais e internos) que retratam a realidade da instituição. No 

que diz respeito à avaliação institucional, estas se alinham às ações conjecturadas para o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Nesse âmbito, o PDI, a Avaliação e o 

Planejamento Institucionais vinculam-se de modo indissociável. 

O Anuário Estatístico da UFC é um documento que tem como objetivo exprimir 

um conjunto de dados estatísticos representativos do desempenho da Instituição pertinente ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. A finalidade do Anuário é de contribuir para o empenho 

institucional de ampliar a transparência e de assegurar o aperfeiçoamento da gestão 

universitária. Com efeito, a pretensão desse documento é proporcionar ainda uma análise que 

reflita a posição da Universidade Federal do Ceará ante indicadores de desempenho adotados 

por organismos internacionais, por órgãos nacionais, como o MEC, o Fórum de Pró-Reitores 

de Planejamento (FORPLAD) e o Tribunal de Contas da União (TCU) e pela própria 

instituição, de modo a reconhecer suas características mais relevantes, por via da 

autoavaliação (UFC, 2016c). 

O uso de indicadores de desempenho por gestores de Instituições de Ensino 

Superior (IES) permite avaliar a qualidade das mais diversas atividades executadas, sobretudo 

aquelas direcionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, evidenciando as transformações que 

acontecem ao longo do tempo. Consoante expresso à frente, a adoção de indicadores de 

desempenho pelas IES tem duplo objetivo. 

a) Proporcionar visão geral da instituição, ajudando gestores a identificar a 

qualidade dos resultados, com origem em processos e dos insumos disponíveis, 

caracterizando-se, desse modo, como atividade diagnóstica, que permite, 

ademais, exercitar a transparência institucional (accountability); 

b) Possibilitar a introdução de estratégias de gestão que busquem identificar as 

melhores práticas institucionais responsáveis pelo desempenho otimizado 

(benchmarking) nos mais variados níveis da gestão, caracterizando-se, assim, 

como atividade gerencial e formativa (UFC, 2016c). 

Indicadores são utilizados para avaliar a produção científica das instituições nos 

principais ranques universitários internacionais. O SCImago Institutions Ranking (SIR), 

utiliza a base de dados Scopus e foi criado em 2012. Possui características diferentes dos 

demais ranques universitários por não produzir listas de instituições ordenadas por prestígio, 

mas sim caracterizar os resultados da pesquisa da organização a fim de fornecer informações 

“cientométricas” úteis às instituições, políticos e gestores da pesquisa cientifica para que 
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possam analisar avaliar e melhorar os resultados da pesquisa (SIR, 2014 apud SANTOS, 

2015).  

As instituições de ensino superior são classificadas pelo total de publicações com 

base na contagem de documentos classificadas na base Scopus. O Ranque SIR tem por 

objetivo analisar as atividades científicas com apoio nos dados quantitativos de publicações e 

citações, ensejando quatro indicadores bibliométricos: produção cientifica (PC), colaboração 

internacional (CI), qualidade científica média (QCM) e Percentagem de Publicações em 

Revistas do Primeiro Quartil (SJR-1Q) (UFC, 2016c). 

No quadro exibido a seguir, está a posição da UFC no panorama mundial. Para a 

elaboração dos referidos indicadores considerou-se a produção científica da base de dados 

Elsevier’s Scopus, no período 2011 a 2013, associando-se cada publicação e cada citação 

encontrada à instituição correspondente (UFC, 2016c). Esses dados mostram que, com relação 

à produção cientifica no período de 2011 a 2013, a UFC teve um aumento considerável de 

17%.  

 

Quadro 2 – Posição da UFC no Indicador SIR no triênio 2011-2013 

 
Fonte: SCIMAGO (2014 apud UFC, 2016c). 

 

O SIR e o Ranque Universitário Folha (RUF) são exemplos de ranques que trazem 

informações valiosas sobre a qualidade no ensino superior. De acordo com dados do SIR 

mostrados no quadro imediatamente seguinte, no período de 2017, pode-se perceber que a 

Universidade Federal do Ceará se manteve como a 14ª melhor instituição de ensino superior 

do País. Isso mostra os esforços que a UFC desenvolve para garantir a qualidade e expansão 

institucional. 
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Quadro 3 – Ranque das universidades brasileiras em 2017 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR POSIÇÃO 

Universidade Federal de Santa Catarina 8° 

Universidade de Brasília 9° 

Universidade Federal do Paraná 10° 

Universidade Federal de Pernambuco 11° 

Universidade Federal de São Carlos 12° 

Universidade Federal do Ceará 13° 

Universidade Federal de Viçosa 14° 

Universidade Federal Fluminense 15° 

Universidade Federal de Santa Maria 16° 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 17° 

Fonte: SIR (2017).  

 

No que se refere aos indicadores nacionais, o Ranking Universitário Folha (RUF) 

é o primeiro Ranque brasileiro do ensino superior nesse quesito e foi publicado pela primeira 

vez em 2012. Tendo como referência avaliações internacionais, ele combina indicadores de 

pesquisa e de inovação, a opinião do mercado de trabalho e de acadêmicos (SANTOS, 2015). 

Os indicadores do RUF são fundamentados em cinco critérios: pesquisa, ensino, 

internacionalização, inovação e mercado.  

O critério de pesquisa conta com oito indicadores relacionados à pesquisa 

científica, dentre eles: número de publicações no período de dois anos na base Web of 

Science, número de citações recebidas dos dois anos anteriores, número de citações por 

publicações, número de publicações por docentes, e total de publicações na base Scielo, 

volume de recursos captados em agências de fomento, proporção de pesquisadores de alta 

produtividade e proporção de citações por docentes. Na sequência está o ranque das melhores 

universidades brasileiras referente ao ano de 2017. 
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Tabela 5 – Ranque de Universidades brasileiras referente ao ano de 2017 

Ranking 

2016 

Universidade Uf 

Púb./ 

Priv. 
Ensino Pesquisa Mercado Inovação 

Interna-

cionalização 

Nota 

1º 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ)  

RJ Pública 2º 4º 3º 6º 3º 97,42 

2º 
Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP)  

SP Pública 3º 2º 11º 2º 10º 97,31 

3º 
Universidade de São 

Paulo(USP) 
SP Pública 9º 1º 1º 1º 2º 97,24 

4º 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG)  

MG Pública 1º 6º 2º 3º 8º 96,81 

5º 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS)  

RS Pública 4º 5º 14º 5º 14º 95,86 

6º 
Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC)  

SC Pública 6º 8º 22º 8º 11º 93,16 

7º 

Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) 

SP Pública 13º 7º 7º 7º 21º 93,15 

8º 
Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) 
PR Pública 8º 10º 11º 4º 23º 92,82 

9º 
Universidade de Brasília 

(UNB) 

DF Pública 5º 15º 22º 10º 13º 91,61 

10º 
Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR) 
SP Pública 7º 9º 37º 16º 15º 90,92 

11º 
Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) 
PE Pública 11º 17º 9º 11º 26º 90,65 

12º Universidade Federal do Ceará CE Pública 18º 11º 11º 12º 6º 90,34 

Fonte: RUF (2017).  

 

O credenciamento e a avaliação dos programas de Pós-Graduação (PPG) recebem 

o gerenciamento pela CAPES com bastante sucesso. Com participação importante da própria 

comunidade acadêmica, ou seja, processo de avaliação pelos pares, a implantação e a 

consolidação da sistemática de avaliação dos PPG representam marcos importantes e de 

qualidade. É certo que um forte PPG deverá ensejar uma produção científica de qualidade. 

Também é muito bem aceito o fato de que os processos educacionais, incluindo-se esses 

programas devam ser sistematicamente avaliados.  

Na avaliação dos programas gerenciados pela CAPES, são considerados quatro 

indicadores de produção: artigos em periódicos, trabalhos apresentados em congressos, livros 

(capítulos, texto integral ou organização), dissertações e teses. Desse conjunto, certamente há 

um incentivo à produção científica expressa em artigos em periódicos, a modalidade mais 

visada dentre todas.  

Nossa produção científica se sobressai em decorrência de vários fatores: crescente 

comparecimento do Brasil no ranque mundial; o aporte de recursos de fomento das agências 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-rio-de-janeiro-ufrj-586.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-rio-de-janeiro-ufrj-586.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-estadual-de-campinas-unicamp-54.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-estadual-de-campinas-unicamp-54.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-de-minas-gerais-ufmg-575.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-de-minas-gerais-ufmg-575.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-rio-grande-do-sul-ufrgs-581.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-rio-grande-do-sul-ufrgs-581.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc-585.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc-585.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-parana-ufpr-571.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-federal-do-parana-ufpr-571.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-de-brasilia-unb-2.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/2016/perfil/universidade-de-brasilia-unb-2.shtml
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federais, especialmente nos últimos anos, e a adesão de muitos Estados, que passaram a 

financiar substancialmente as atividades de pesquisa; o crescimento do número e do valor das 

bolsas federais; o crescimento de titulados na pós-graduação, sobretudo no doutorado, onde se 

dá a maior parte da produção científica brasileira; a cobrança de melhor desempenho 

individual dos pesquisadores na avaliação por todas as agências de fomento; as exigências de 

desempenho dos cursos nas avaliações da pós-graduação pela CAPES; a criação do Programa 

Qualis da CAPES, que classifica as revistas estrangeiras e brasileiras para orientar a avaliação 

da CAPES; desde 2003, uma detalhada e exigente revisão dos critérios de classificação de 

todos os periódicos que compõem o Programa Qualis (GUIMARÃES, 2014). 

Com relação aos indicadores internos de produção cientifica, existem ainda alguns 

outros que retratam o desempenho da UFC de acordo com as unidades acadêmicas.  Dentre 

eles, podemos citar: taxa de produtividade intelectual dos docentes da unidade acadêmica, que 

é um indicador da produtividade intelectual de todos os docentes da unidade acadêmica e 

Taxa de produtividade intelectual dos docentes doutores da unidade acadêmica, que é um 

indicador da produtividade intelectual dos docentes doutores da unidade acadêmica. 

O quadro seguinte, por exemplo, mostra que no período de 2008 a 2013 a taxa de 

produtividade intelectual dos docentes doutores da UFC decresceu. Acredita-se que isso 

decorre do fato de que algumas unidades acadêmicas não informaram seus dados, não 

apresentando assim um resultado satisfatório e fidedigno. 

 

Quadro 4 – Taxa de produtividade intelectual das unidades acadêmicas da UFC 

 
Fonte: Universidade Federal do Ceará (2016c). 
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A Política Institucional de Informação Técnico-Científica da Universidade, 

aprovada pelo Conselho Universitário, por meio da Resolução nº 02/CONSUNI, de 29 de 

abril de 2011 instituiu o Repositório Institucional (RI) da UFC que tem como propósito 

reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e 

intelectual da comunidade universitária (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2011). 

O RI da UFC está entre os sete do Brasil e entre as instituições federais de ensino superior que 

possuem política de informação formada e disponível para o usuário. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que uma das funções dos RI é disseminar a produção acadêmica 

institucional, ao passo que a função dos indicadores é avaliar as características e resultados 

dessa disseminação, favorecendo assim a visibilidade dos trabalhos disponibilizados nos RI´s 

(ARMBRUSTER, 2008 apud QUEIROZ, 2015). 

Com o objetivo de expormos a visibilidade externa do RI/UFC indicamos a seguir 

dados do Ranking Web of Repositories, divulgados em julho de 2016. Considerou-se oportuno 

apresentar os 20 primeiros repositórios que aprecem no ranque brasileiro. No entanto, também 

estão descritas, no entanto, as posições que estes exprimem no ranking mundial e suas 

pontuações em cada indicador, conforme descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – 20 primeiros repositórios no Ranking Web of Repositories – Brasil 

Ranking 

Brasil 

Ranking 

mundial 
Instituição/Repositório  

Tama-

nho  

Visibilidade 
Arquivos 

ricos 

Google 

acadêmico 

1 12 
Universidade de São Paulo Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações  

121 19 41 13 

2 31 
Repositório Digital Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul LUME  

13 76 64 16 

3 137 
Repositório Institucional Universidade 

Federal de Santa Catarina 

41 423 310 29 

4 172 Universidade de Brasília Repository 192 361 242 102 

5 226 
Universidade Federal da Bahia 

Repositório Institucional 

179 429 244 168 

6 233 

Repositório Institucional UNESP 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho 

36 680 371 21 

7 367 
Maxwell Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro 

341 382 492 663 

8 420 
Alice Repository Open Access to 

Scientific Information Embrapa 

17 587 734 541 

9 520 

Biblioteca Digital da Produção 

Intelectual da Universidade de São 

Paulo 

475 700 798 323 

http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Instituto
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Size
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Size
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Files%20Rich
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.lume.ufrgs.br/
http://www.lume.ufrgs.br/
https://repositorio.ufsc.br/
https://repositorio.ufsc.br/
http://repositorio.unb.br/
https://repositorio.ufba.br/ri/
https://repositorio.ufba.br/ri/
http://repositorio.unesp.br/
http://repositorio.unesp.br/
http://repositorio.unesp.br/
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/
http://www.producao.usp.br/
http://www.producao.usp.br/
http://www.producao.usp.br/
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Ranking 

Brasil 

Ranking 

mundial 
Instituição/Repositório  

Tama-

nho  

Visibilidade 
Arquivos 

ricos 

Google 

acadêmico 

10 588 

Biblioteca Digital de Monografias de 

Graduação e Especialização 

Universidade de Brasília 

523 955 858 150 

11 590 
Repositório Institucional Universidade 

Federal do Ceará 

356 1025 693 132 

12 612 
Repositório Institucional Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

253 995 753 214 

13 618 
Repositório da Universidade Federal de 

Pernambuco  

91 1120 966 118 

14 646 
Repositório Institucional Fundação 

Oswaldo Cruz 

282 911 836 449 

15 649 
Universidade Federal do Paraná Acervo 

Digital 

217 1042 1919 147 

16 713 

Repositório Institucional Pontifícia 

Universidade Católica de Rio Grande 

do Sul 

462 886 1013 660 

17 725 
Repositório Institucional Universidade 

Federal de Lavras  

483 1097 908 267 

18 739 
Repositório Institucional Centro 

Universitário de Brasília 

768 1026 741 433 

19 740 
Repositório Institucional Universidade 

Federal de Goiás 

54 1212 1060 306 

20 751 

Repositório do Conhecimento do 

Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada  

241 1104 864 414 

Fonte: Ranking... (2016).  

 

A Biblioteca Universitária tem papel fundamental no crescimento da produção 

acadêmica da Instituição, reflexo do Programa Especial de Atualização dos Acervos de 

Bibliotecas e da boa colocação da Universidade no ranque ibérico e latino-americano. 

Inegável também é o apoio concedido pelo CNPq e CAPES, esta desde 2007, no 

financiamento direto à editoração de revistas brasileiras, procurando subsidiar o esforço dos 

editores e das sociedades científicas.  

É de enorme importância registrar o papel do Portal de Periódicos da CAPES 

nesse contexto, haja vista que ele possibilita o acesso diário à literatura científica, o que 

constitui fundamental mecanismo de retroalimentação à produção de artigos e sua imediata 

comparação com a ciência mundial. 

 

http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Instituto
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Size
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Size
http://repositories.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil?sort=asc&order=Files%20Rich
http://bdm.unb.br/
http://bdm.unb.br/
http://bdm.unb.br/
http://www.repositorio.ufc.br/
http://www.repositorio.ufc.br/
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/
http://www.repositorio.ufpe.br/
http://www.repositorio.ufpe.br/
http://www.arca.fiocruz.br/
http://www.arca.fiocruz.br/
http://acervodigital.ufpr.br/
http://acervodigital.ufpr.br/
http://repositorio.pucrs.br/dspace/
http://repositorio.pucrs.br/dspace/
http://repositorio.pucrs.br/dspace/
http://repositorio.ufla.br/
http://repositorio.ufla.br/
http://repositorio.uniceub.br/
http://repositorio.uniceub.br/
http://repositorio.bc.ufg.br/
http://repositorio.bc.ufg.br/
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://repositorio.ipea.gov.br/
http://repositorio.ipea.gov.br/
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5 AVALIAÇÃO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES NA UFC  

 

Este capítulo tem como propósito descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa: caracterização da pesquisa, perfil dos potenciais usuários do Portal de 

Periódico da CAPES e seleção da amostra, instrumento de coleta de dados, procedimentos de 

coleta de dados e procedimentos de análise de dados. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Qualquer modalidade de avaliação diz respeito, necessariamente, a um 

julgamento, ou seja, de atribuir um valor, uma medida de aprovação ou desaprovação a uma 

política ou programa público ou particular. Ala-Harja e Helgason (2000) acentuam que não 

existe concordância quanto ao que seja avaliação de políticas públicas, pois o conceito admite 

múltiplas definições e o conceito de políticas públicas recolhe vários significados. 

O estudo de caso qualitativo vai ao encontro dos significados atribuídos pelos 

sujeitos aos fenômenos estudados, tendo, assim, caráter indutivo. Em vez de instrumentos 

padronizados, a pesquisa, nesse contexto, deve ajustar os procedimentos aos seus objetivos.  

Sendo assim, essa pesquisa de abordagem predominantemente qualitativa é, ainda, 

uma busca de natureza descritiva, cujos aspectos particulares servirão de objeto de 

investigação para analisar e refletir sobre essa política pública de comunicação e divulgação 

científica sob a óptica dos seus beneficiários, no caso, os docentes. De acordo com Gil (2014, 

p. 28), esse tipo de pesquisa vai além da simples identificação da existência de variáveis. 

Caracteriza-se, também, como demanda exploratória, pois se estuda um fenômeno ainda 

pouco explorado na Instituição.  

O caráter descritivo tem o objetivo de descrever e identificar a competência 

informacional desse público diante do uso do Portal de Periódicos da CAPES com amparo no 

padrão de competência 2 da ACRL, ou seja, verificar se eles são capazes de acessar a 

informação necessária no Portal de maneira eficaz e eficiente. Escolhemos a abordagem de 

investigação mista, pois analisa tanto dados quantitativos como qualitativos. O padrão 2 

assegura que a pessoa constrói e implementa estratégias de busca efetivamente projetadas. É 

composto por cinco indicadores de desempenho, conforme está seguidamente. 

1. Selecionar o método investigativo ou o sistema de informações mais 

apropriado para acessar a informação necessária. 

2. Estabelecer e implementar estratégias de pesquisa efetivamente planejadas; 
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3. Recuperar informação online ou pessoalmente utilizando uma variedade de 

métodos. 

4. Refinar a estratégia de busca se necessário. 

5. Extrair, registrar e gerenciar a informação e suas fontes. 

 

Segundo Neely e Sullivan (2006) apud Almeida (2014), o padrão dois é um dos 

padrões mais detalhados no referido documento, possuindo cinco indicadores de performance 

e 22 resultados de acompanhamento, cobrindo um conjunto de atividades relacionadas à 

pesquisa, incluindo a seleção da metodologia, a técnica de busca, a recuperação e a gestão da 

informação (Ver apêndice C). É importante ressaltar que, de acordo com esses autores, nem 

todos os indicadores de desempenho e resultados devem, necessariamente, ser utilizados ao se 

desenvolver um instrumento baseado nos padrões da ACRL. Cada instituição há de utilizar 

aqueles que são necessários para alcançar os objetivos aos quais se propõe.  

 

5.2 Perfil dos potenciais usuários do Portal de Periódico da CAPES e seleção da amostra 

 

Professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados à Universidade 

Federal do Ceará possuem acesso livre ao conteúdo do Portal de Periódicos, sendo 1.955 

docentes (1.424 doutores e 430 mestres), 20.958 alunos de graduação, 6.958 alunos de pós-

graduação e 3.439 técnicos-administrativos (UFC, 2016c). De acordo com o quadro 

consequente, segue o número de professores de pós-graduação, por área do conhecimento, 

público-alvo da nossa pesquisa.  

 

Quadro 5 – Número de professores de pós-graduação da UFC por área 

ÁREA CURSO Nº PROFESSORES 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

CIÊNCIAS 

 

 

 

 

Bioquímica 18 

Biotecnologia 23 

Ciência da Computação 27 

Ecologia e Recursos Naturais 30 

Ensino de Ciências e Matemática (Mestrado 

Profissional) 
25 

Física 28 

Geografia 18 

Geologia 20 

Matemática 48 

Química 54 

Modelagem e Métodos Quantitativos 11 

Prodema 32 
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ÁREA CURSO Nº PROFESSORES 

CENTRO DE 

CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS 

Avaliação de Políticas Públicas 16 

Biotecnologia de Recursos Naturais 18 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 20 

Economia Rural 12 

Engenharia Agrícola 17 

Engenharia de Pesca 15 

Fitotecnia 22 

Ciência do Solo 23 

Zootecnia 16 

CENTRO DE 

HUMANIDADES 

Ciências da Informação 13 

Sociologia  24 

Estudos da Tradução 15 

História 17 

Letras 16 

Letras (mestrado profissional) 7 

Linguística 11 

Psicologia 17 

CENTRO DE 

TECNOLOGIA 

Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil 8 

Engenharia Civil: Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental 
32 

Engenharia de teleinformática 22 

Engenharia de Transportes 17 

Engenharia e Ciência de Materiais 19 

Engenharia Elétrica 13 

Engenharia Elétrica e de Computação 15 

Engenharia Mecânica 9 

Engenharia Química 18 

Gestão de Recursos Hídricos (mestrado 

profissional) 
11 

Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Design 13 

FACULDADE DE 

DIREITO 

Direito 
21 

FACULDADE DE 

ECONOMIA, 

ADMINISTRAÇÃO, 

ATUÁRIA, 

CONTABILIDADE 

Economia 21 

Administração e Controladoria 23 

Mestrado profissional em Economia 

24 

FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 

Educação 
80 

FACULDADE DE 

FARMÁCIA, 

ODONTOLOGIA E 

ENFERMAGEM 

 

Mestrado profissional em Saúde da família 15 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em 

Medicamentos 
11 

Ciências farmacêuticas 16 

Odontologia 28 

Enfermagem 26 



 

74 
 

ÁREA CURSO Nº PROFESSORES 

FACULDADE DE 

MEDICINA 

Cirurgia 18 

Ciências Médicas 20 

Ciências Morfofuncionais 15 

Farmacologia 23 

Microbiologia Médica 15 

Patologia 22 

Saúde da Mulher e da Criança  16 

Saúde Pública 12 

Saúde da Família  15 

INSTITUTO DE 

CIÊNCIAS DO MAR 

Ciências Marinhas Tropicais 
27 

INSTITUTO DE 

CULTURA E ARTE 

Artes (Acadêmico) 11 

Artes (profissional)  22 

Comunicação 17 

Filosofia 22 

TOTAL 1.310 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A amostragem tem como referência todos os docentes dos cursos de pós-

graduação da UFC, considerando-se que estes são possíveis usuários do Portal de Periódicos 

da CAPES, mediante o acesso presencial às bibliotecas da Universidade ou por meio do 

acesso remoto via rede CAFe, ou seja, pela Comunidade Acadêmica Federada.  

O motivo da escolha desse público é que ele pode contribuir diretamente para o 

uso e divulgação do Portal de Periódicos CAPES nas universidades federais, e se relaciona 

com a comunicação/informação científica tanto como produtores (autores) como usuários 

(pesquisadores) e, pelo fato, ainda, desses professores ministrarem aulas em cursos de pós-

graduação, sendo também formadores de novos pesquisadores.  

Importante é registrar aqui a taxa de produtividade intelectual dos docentes por 

unidade acadêmica no período de 2013 a 2015. A avaliação dessa produtividade é excelente 

alternativa para influenciar estudos dessa natureza, haja vista que o periódico cientifico é, sem 

nenhuma dúvida, o meio mais utilizado para a publicação dos resultados de pesquisas em 

todas as áreas do conhecimento, principalmente após a implementação do Portal de Periódicos 

da CAPES. 

O Sistema de Avaliação da CAPES tem por finalidade obter os Indicadores de 

Produtividade da Pós-Graduação no Brasil. Para isso, a CAPES trabalha com o relatório 

denominado “Coleta Capes”, por meio do qual os coordenadores dos cursos de pós-graduação 

informam os dados de seus programas. Esses dados são registrados na Plataforma Sucupira, 
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que fornece imediata visibilidade das informações das instituições e informa a produção 

anualmente por Programa. 

Assim, podemos verificar abaixo que a produção intelectual dos Cursos de pós-

graduação da UFC, público-alvo da nossa pesquisa, tem tido progresso, levando-se em 

consideração a coleta CAPES do período de 2014 a 2016. Assim, acreditamos que o Portal é 

um recurso indispensável ao desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, estimulando e 

favorecendo o crescimento dessa produção intelectual, ao disponibilizar em único ambiente 

digital as bases de dados e os portais de periódicos nos quais essa produção foi publicada. 

 

Quadro 6 – Produção intelectual dos programas de pós-graduação da UFC (2014 a 2016) 

PROGRAMA 
Nº TRABALHOS 

PUBLICADO EM 

2014 

Nº TRABALHOS 

PUBLICADO EM 

2015 

Nº TRABALHOS 

PUBLICADOS EM 

2016 
TOTAL 

Administração e Controladoria 64 89 61 214 

Agronomia (Fitotecnia) 63 59 45 127 

Antropologia - - - - 

Arquitetura e Urbanismo - 15 16 31 

Artes 9 8 7 24 

Avaliação de Políticas Públicas 23 12 13 48 

Bioquímica 72 61 58 191 

Biotecnologia 24 56 75 155 

Ciência da Informação - - 16 16 

Ciência do Solo 89 55 56 200 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 25 18 12 55 

Ciências da Computação 22 24 31 77 

Ciências da Saúde 25 20 15 60 

Ciências Farmacêuticas 98 58 84 240 

Ciências Marinhas Tropicais 91 66 114 271 

Ciências Médicas 89 127 145 361 

Ciências Médico-cirúrgicas 34 43 40 117 

Ciências Morfofuncionais 68 60 50 178 

Comunicação 30 12 39 81 

Desenvolvimento e Inovação tecnológica  151 122 165 438 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 75 63 82 220 

Desenvolvimento Regional sustentável 43 - - 43 

Direito 53 68 55 176 

Ecologia e Recursos Naturais 109 82 95 286 

Economia 21 18 27 66 

Economia (Mestrado) 36 30 36 102 

Economia Rural 32 37 42 111 

Educação 70 54 54 178 

Enfermagem 146 127 157 430 

Engenharia Agrícola 86 48 58 192 

Engenharia Civil: Estrutura e Construção 

Civil  

12 8 12 32 

Engenharia civil: Recursos hídricos 54 53 60 167 

Engenharia de Pesca 49 48 32 129 

Engenharia de Teleinformática 39 44 68 151 

Engenharia de Transportes 15 14 20 49 

Engenharia e Ciência de Materiais 33 31 50 114 

Engenharia Elétrica 18 25 16 59 

Engenharia Elétrica e de Computação 16 15 24 55 
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PROGRAMA 
Nº TRABALHOS 

PUBLICADO EM 

2014 

Nº TRABALHOS 

PUBLICADO EM 

2015 

Nº TRABALHOS 

PUBLICADOS EM 

2016 
TOTAL 

Engenharia Mecânica 2 30 33 65 

Engenharia Química 68 70 67 205 

Ensino de Ciências e Matemática 75 68 72 215 

Estudos da Tradução 42 36 32 110 

Farmacologia 110 113 113 336 

Filosofia 38 47 37 122 

Física 129 122 123 374 

Geografia 50 93 113 255 

Geologia 36 27 30 93 

Gestão de Recursos Hídricos - - -  

História 40 34 38 112 

Letras 43 29 46 118 

Linguística 52 70 46 168 

Logística 2 5 3 10 

Matemática 43 36 33 112 

Microbiologia Médica 48 54 57 159 

Modelagem e Métodos Quantitativos - - 41 41 

Odontologia 73 72 83 228 

Patologia 77 64 53 194 

Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior 

16 22 19 57 

Psicologia  31 33 44 108 

Química 116 119 127 362 

Saúde da Família 42 43 35 121 

Saúde da Mulher e da Criança - - 49 49 

Saúde Pública 87 61 87 235 

Sociologia 33 42 27 102 

Zootecnia 75 64 55 194 

TOTAL 3.212 3.024 3.393 9.589 

Fonte: Coleta CAPES Plataforma Sucupira (CAPES, 2016a). 

 

5.3 Instrumentos e procedimentos de coleta e de análise dos dados  

 

Com relação às técnicas a serem utilizadas para coletar os dados, recorremos a 

dois instrumentos em duas etapas: um questionário concebido e aplicado através da 

ferramenta Google forms e uma entrevista semiestruturada.  

O questionário é um meio bastante utilizado para este tipo de levantamento e foi 

empregado ainda pelo fato de atingir um grande número de pessoas numa área geográfica 

muito ampla e não expõe os pesquisados à influência das opiniões do entrevistado. De acordo 

com Gil (2014, p. 121), o questionário pode ser definido como 

 

Técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, etc. 
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Esse instrumento foi elaborado tomando como base o padrão de competência 2 da 

ACRL, ou seja, verificar se eles são capazes de acessar a informação necessária no Portal de 

maneira eficaz e eficiente. O padrão 2 proposto pela ACRL é composto por 5 indicadores de 

desempenho e 22 resultados esperados para uma pessoa competente em informação. Nessa 

pesquisa foram utilizados esses cinco indicadores, conforme descritos abaixo: 

 Indicador 1: o docente competente em informação seleciona os métodos de 

busca ou sistema de informações mais apropriados para acessar as informações 

necessárias. 

 Indicador 2: o docente competente em informação estabelece e implementa 

estratégias de pesquisas bem planejadas. 

  Indicador 3: o docente competente em informação recupera a informação via 

online ou usando métodos variados. 

  Indicador 4: o docente competente em informação refina a estratégia de busca, 

se necessário. 

  Indicador 5: O indivíduo competente em informação, extrai, registra e gerencia 

informações e suas fontes. 

 

O questionário online foi enviado para os e-mails pessoais de todos os professores 

dos cursos de pós-graduação da UFC no período de fevereiro a abril, totalizando o número de 

1.310. Os endereços eletrônicos foram coletados nas páginas dos departamentos da UFC, no 

site do currículo lattes e em telefonemas para as secretarias de pós-graduações dos referidos 

centros. 

Infelizmente, devido a um número considerável de e-mails não atualizados, 

muitos docentes não responderam à nossa chamada e, mesmo mantendo contato por telefone 

com os secretários, a maioria não se disponibilizava a dar tal informação em decorrência de 

privacidade. Do total de questionários enviados, 117 docentes participaram desta pesquisa. 

Na segunda etapa, aplicamos uma entrevista semiestruturada com 10 (dez) 

professores dos cursos de pós-graduação que não participaram da primeira etapa da pesquisa, 

ou seja, respondendo ao questionário.  

Quanto à entrevista semiestruturada podemos perceber sua importância nesta 

pesquisa, citando as palavras de Trivinos (2013, p. 146), quando salienta que essa 

metodologia de investigação “[...] valoriza a presença do investigador e oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 
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necessárias, enriquecendo a investigação”. A opção por essa técnica de coleta de dados é 

utilizada quando o pesquisador necessita obter respostas mais profundas para que os 

resultados da pesquisa sejam realmente atingidos e sejam verdadeiros. Para Duarte (2004, p. 

215), as entrevistas, “[...] permitem ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 

significa sua realidade.” No geral, é mais difícil obter essas informações com outros 

instrumentos de coleta de dados.  

Ao adotar as abordagens quantitativas e qualitativas procuramos demonstrar as 

considerações importantes para possibilitar interpretações e significados sobre as os pontos 

suscitados com o problema de pesquisa. 

No que diz respeito às entrevistas, foram tomadas aleatoriamente 10 (dez) 

professores dos diferentes Centros da UFC para participarem desse momento. Para se obter 

respostas ágeis nesse processo, optamos por manter contato telefônico e através de e-mail 

com os docentes, formalizando assim o convite sobre a sua participação. Em razão das 

respostas positivas, agendamos os encontros no local de trabalho deles. Participaram dessa 

etapa os docentes dos Centros de Humanidades, Faculdade de Educação, Instituto de Cultura 

e Arte, Centro de Tecnologia, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e 

Contabilidade, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Centro de Ciências Agrárias, 

Centro de Ciências e Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Importante 

salientar que os 10 professores entrevistados não responderam ao questionário, que foi a outra 

etapa da pesquisa. 

Os pontos abordados no questionário foram elaborados com suporte no 

documento da ACRL, padrão 2, e cinco indicadores de desempenho e resultados esperados 

selecionados e adaptados para esta pesquisa, estando em conformidade, ainda, com as opções 

de pesquisa disponibilizadas na interface do Portal de Periódicos da CAPES. Para que a 

pessoa seja considerada competente nesse padrão, ela deve ser capaz de identificar sistemas 

de informações adequados para cada necessidade de informação e estabelecer estratégias de 

buscas eficientes, refinando-as, caso necessário. 

A análise dos dados dos questionários foi realizada com o exame das opções 

selecionadas pelos respondentes. Os resultados quantitativos são expressos descritivamente e 

com auxílio de tabelas e gráficos. Foram reunidos, ainda, critérios de classificação das 

informações obtidas com esteio nos objetivos estabelecidos para a avaliação e de acordo com 

os indicadores propostos no padrão 2 da ACRL. 

Usou-se o software Microsoft versão 2013 para a criação de tabelas e gráficos.  



 

79 
 

Primeiramente, fez-se uma análise univariada, com a verificação da frequência relativa 

(contagem) e absoluta (proporção) dos dados, depois uma análise bivariada das variáveis 

“sexo”, “você trabalha na UFC desde” e “frequência que acessa o Portal de Periódicos da 

Capes” com as demais perguntas do questionário. Todas as análises obedeceram à seguinte 

regra: do total de docentes que responderam à pergunta foi encontrada certa porcentagem de 

determinada categoria da pergunta.  

O procedimento de coleta de dados consistiu na contagem das respostas de cada 

pergunta, separadas de acordo com cada categoria. A porcentagem foi feita de acordo com a 

resposta sobre o total de respondentes. No caso das tabelas bivariadas o procedimento foi feito 

conforme cada categoria de uma das variáveis de interesse. Usamos os gráficos de barras, de 

setores e de colunas para melhor visualização dos resultados em porcentagem.   

Quanto à análise e interpretação dos dados dos questionários, as respostas dos 

docentes foram comparadas aos resultados esperados propostos para cada indicador de 

desempenho que compõe o padrão 2 da ACRL, com o objetivo de informar, analisar se as 

respostas fornecidas estavam compatíveis com o que esses resultados sugeriam.  

As questões pertinentes à entrevista foram elaboradas no intuito de obtermos dos 

entrevistados aspectos relevantes para enriquecer ainda mais a busca. Esse instrumento foi 

estruturado com 12 questões abertas e fechadas procurando estabelecer uma relação dos 

objetivos com os eixos temáticos do roteiro de entrevista, com base na proposta de Duarte 

(2004, p. 222). De acordo com a autora, análises temáticas podem ser um recurso que facilita 

o trabalho do pesquisador, sobretudo quando são os pesquisadores iniciantes. Nesse caso, 

pode-se tomar o conjunto de informações recolhidas junto aos entrevistados e organizá-las, 

primeiramente, em eixos temáticos, articulados aos objetivos centrais da pesquisa. 

Seguindo o cronograma das entrevistas, conforme agendamento junto aos 

pesquisadores, a coleta foi feita entre nos meses de junho a agosto de 2017. Apesar de a 

quantidade de entrevistados não envolver um número grande de professores, porém 

representativos por área de atuação, registramos aqui a dificuldade que tivemos em conseguir 

agendar um encontro com esses docentes, haja vista a sua rotina de trabalho. As entrevistas 

duraram cerca de 20 a 30 minutos, e ocorreram nos seus respectivos locais de trabalho. Com 

relação ao procedimento em relação aos entrevistados, explicamos inicialmente o objetivo da 

pesquisa e depois foi solicitada a autorização para gravar. Cabe ressaltar que foi mantido o 

anonimato dos respondentes. Após a realização das entrevistas os relatos foram transcritos na 

íntegra e lidos exaustivamente, a fim de obtermos os resultados suficientes para uma boa 

análise. 
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Ressaltamos, ainda, que cada docente foi identificado nas citações de acordo com 

a respectiva unidade que trabalha. Sendo assim: docente 1 (Humanidades), docente 2 

(Ciências Agrárias), docente 3 (Educação), docente 4 (Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem), docente 5 (Ciências), docente 6 (Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade), docente 7 (Instituto de Cultura e Arte), docente 8 (Faculdade de 

Medicina), docente 9 (Tecnologia) e docente 10 (Economia). 

 

5.4 Resultados da avaliação 

 

Nesse segmento são expressos e discutidos os resultados das respostas dos 

docentes, através dos questionários e da entrevista semiestruturada. As avaliações das 

respostas foram feitas por meio de tabelas e gráficos, seguidas de análises e interpretações 

nossas do ponto de vista estatístico e dos resultados das entrevistas que, por via de questões 

elaboradas dentro dos objetivos propostos, puderam nos fornecer informações valiosas. Assim 

sendo, os dois instrumentos serão explorados nesta seção de modo separado, haja vista que 

ambos trouxeram informações importantíssimas para atingirmos os objetivos propostos, mas 

com distintas impressões dos entrevistados. 

Para melhor compreensão dos resultados e análises, serão indicados 

primeiramente, os resultados e discussões relacionadas com os questionários e, na segunda 

etapa, os resultados das entrevistas. 

 

5.4.1 O que expressam os questionários  

 

Os resultados da primeira etapa da pesquisa englobam a caracterização dos 

docentes e as análises distribuídas por indicador, conforme descrição a seguir. 

 

Caracterização dos docentes 

Com esse tópico temos por objetivo caracterizar os professores dos cursos de pós-

graduação da UFC, no intuito de facilitar a contextualização da população em estudo. Com 

relação a isso, solicitamos informações relacionadas ao sexo, faixa etária, tempo de trabalho 

na Instituição e área de atuação. A primeira pergunta do questionário estava relacionada ao 

sexo dos pesquisados. De acordo com o gráfico 2, dentre os 117 participantes, verificamos 

predominância do sexo masculino, sendo 64,10% homens e 35,90% mulheres. 
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  Gráfico 2 – Sexo dos respondentes 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à idade, as respostas foram distribuídas em intervalos que variam de 

dez em dez anos. Entre os respondentes, 39,32% estão na faixa acima de 50 anos. Por via 

destes dados, podemos inferir que um considerável número de docentes é profissional na faixa 

etária considerada “madura”, experientes e capacitados para contribuir com o incremento de 

sua área de atuação, principalmente na qualidade de pesquisadores. 

 
Gráfico 3 – Faixa etária dos respondentes 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4 abaixo demonstra que 35,04% dos docentes trabalham na UFC de 

2010 em diante, ou seja, tem somente 7 anos na Instituição.  
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 Gráfico 4 – Tempo de trabalho dos respondentes na UFC 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 9 expressa o percentual dos docentes participantes da pesquisa, por área 

de atuação. De acordo com os indicadores, os maiores índices de respondentes pertencem às 

áreas de Ciências (18,80%), Centro de Humanidades (17,09%) e Centro de Tecnologia 

(14,53%). Observamos que houve participação de quase todos os Departamentos da 

Universidade, ou seja, somente no Instituto de Ciências do Mar não houve representatividade, 

significando que, independentemente da área, os docentes da UFC deram um retorno 

significativo a esta pesquisa. 

 

 Tabela 7 – Distribuição dos participantes, por área de atuação 

Área de atuação Frequência Porcentagem 

Centro de Ciências 22 18,80% 

Centro de Ciências Agrárias 8 6,84% 

Centro de Humanidades 20 17,09% 

Centro de Tecnologia 17 14,53% 

Faculdade de Educação 9 7,69% 

Faculdade de Direito 1 0,85% 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade 10 8,55% 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 7 5,98% 

Faculdade de Medicina 15 12,82% 

Instituto de Cultura e Arte 5 4,27% 

Sem informação 3 2,56% 

Fonte: Elaboração própria. 
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• Padrão 2 – Indicador 1 

Selecionar o método investigativo ou o sistema de informações mais apropriado 

para acessar a informação necessária no Portal de Periódicos da CAPES. 

No que diz respeito a esse indicador do padrão 2, que trata da seleção dos métodos 

de busca mais apropriados para suas pesquisas, procuramos saber dos docentes das diversas 

áreas de atuação, pontos pertinentes à frequência de uso do portal e de outras ferramentas de 

busca mais utilizadas em suas pesquisas. 

Como referência para a determinação do uso de periódicos eletrônicos perguntou-

se aos professores com que frequência eles utilizam o Portal de Periódicos em seus trabalhos e 

pesquisas. Podemos observar, na tabela 09, que a área de atuação que utiliza o Portal com 

mais frequência é o Centro de Ciências com porcentagem de 6,84%, seguido da Faculdade de 

Medicina com 5,98%, e do Centro de Tecnologia com 5,13%. Meadows (1999) acentua que, 

em geral os pesquisadores da área de Ciências dispõem mais facilmente de assistência em 

suas pesquisas do que os da área de Ciência humanas, e estes preferem ainda publicar seus 

trabalhos, preferencialmente, em livros. O autor ressalta ainda que as pessoas que atuam na 

área de Ciências humanas, em comparação à de Ciências, são menos capacitadas com relação 

à informática. 

 

Tabela 8 – Frequência de acesso, por área de atuação 

Centros Acadêmicos 

Com que frequência você acessa o Portal de Periódicos 

da CAPES? 
Às vezes  Frequentemente  Nunca  Raramente  Sempre  

Centro de Ciências 5,13% 5,98% 0,00% 0,85% 6,84% 

Centro de Ciências Agrárias 0,85% 2,56% 0,85% 1,71% 0,85% 

Centro de Humanidades 5,13% 5,98% 0,00% 3,42% 2,56% 

Centro de Tecnologia 2,56% 5,13% 0,00% 1,71% 5,13% 

Faculdade de Educação 1,71% 4,27% 0,85% 0,00% 0,85% 

Faculdade de Direito 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária, 

Contabilidade 2,56% 3,42% 0,00% 1,71% 0,85% 

Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem 0,00% 0,85% 0,00% 1,71% 3,42% 

Faculdade de Medicina 0,85% 4,27% 0,00% 1,71% 5,98% 

Instituto de Cultura e Arte 0,00% 2,56% 0,00% 1,71% 0,00% 

Sem informação 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 

Total Geral 21,37% 35,04% 1,71% 14,53% 27,35% 

Fonte: Elaboração própria. 



 

84 
 

No bloco seguinte do questionário, foi perguntado aos docentes quais as 

ferramentas de busca mais utilizadas em suas pesquisas. Constatamos, de acordo com o 

gráfico 5, que eles acessam o Portal de Periódicos da CAPES em sua significativa maioria, ou 

seja, 79,49%, seguindo o Google acadêmico. Acreditamos que a representatividade 

significativa do Portal nesse quesito se dá pelo fato de ele ser de acesso gratuito aos 

professores e abranger todas as áreas do conhecimento; além do mais, o seu conteúdo é 

atualizadíssimo, pertinente, relevante, retrospectivo, exaustivo e seletivo. De acordo com 

Almeida (2006), com a força e importância da Internet, os periódicos científicos passaram a 

ser o meio mais utilizado para a divulgação e comunicação cientifica.  

Os artigos de periódicos são hoje considerados como as publicações 

preferencialmente lidas e citadas pelos pares. É relevante, ainda, o uso das bases de dados 

como meio de recuperação da informação, pois por intermédio delas, se pode encontrar uma 

diversidade de revistas científicas e os seus respectivos artigos, sem a necessidade de se 

navegar por diversos sites. É importante ressaltar, ainda, que todas as 

publicações disponíveis em bases de dados estão respaldadas por qualidade e originalidade, 

em decorrência dos rigorosos processos de seleção. 

É certo que a cultura digital veio a provocar uma ruptura nos moldes tradicionais 

de ensino e pesquisa. Seguem tabela e gráfico com os dados relativos a essa sondagem. 

 

Gráfico 5 – Ferramentas de busca mais utilizadas pelos docentes 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Como resultados esperados nesse indicador 1 do padrão 2, podemos concluir que 

os docentes investigam benefícios e aplicabilidade de variados métodos de investigação além 

do Portal, como por exemplo, bases de dados, e Google acadêmico, ou seja, conseguem 

escolher outros tipos de fonte de informação para os trabalhos que precisam realizar. 

 

• Padrão 2 – Indicador 2 

O docente competente em informação constitui e implementa estratégias de 

pesquisas bem planejadas no Portal de Periódicos da CAPES. 

O padrão 2 tem como propósito investigar se os docentes acessam as informações 

de maneira eficaz e eficiente. Com relação ao segundo indicador selecionado para esta 

pesquisa pertencente a este padrão (indicador 2) e seus seis resultados, elaborou-se 3 três 

quesitos no intuito de saber se os pesquisados constroem e implementam estratégias de 

pesquisa efetivamente planejadas no Portal de periódicos da CAPES.  

No primeiro, perguntamos aos docentes quais as opções de busca disponíveis no 

Portal de Periódicos da CAPES a que eles mais recorrem. As respostas a essa indagação 

exibida no gráfico 6 revelam o modo como os professores acessam o Portal. É perceptível o 

fato de que a busca por assunto teve grande preferência, pois 48,72% elegeram a busca por 

assunto, seguidos de 35,04% que a acessam por periódicos. 

 

Gráfico 6 – Buscas mais utilizadas pelos docentes no Portal 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Em 2012, houve a implementação da nova ferramenta de busca integrada ao 

acervo do Portal, que foi a de busca por assunto. O novo formato passou a recuperar os dados 

com maior velocidade de resposta, procurando o termo digitado em todos os conteúdos 

pesquisáveis do Portal. Acreditamos que a busca por assunto é o tipo mais fácil de ser 

utilizado, haja vista que ela facilita ainda mais o acesso aos conteúdos. No entanto, Meadows 

(1999) destaca, no entanto, que se não houver boa delimitação do assunto a ser pesquisado, 

não haverá recuperação da informação eficaz, haja vista a sobrecarga de informações que o 

sistema trará. 

Na questão seguinte, cujas respostas se apresentam no gráfico 7 e se referem ao 

indicador 2, perguntamos com que frequência, nas pesquisas, eles recorrem a palavras 

sinônimas ao assunto pesquisado. 

 

 Gráfico 7 – Busca por sinônimos ao assunto pesquisado 
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Às vezes

Raramente

Nunca

24,79%

29,91%

20,51%

12,82%

11,97%

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com o gráfico acima, 29,91% recorrem a palavras sinônimas ao assunto 

desejado. Salientamos que aqueles que costumam fazer a busca por assunto têm chances de 

também usar sinônimos. O uso de sinônimos pode levar a um resultado satisfatório, podendo 

ampliar o resultado, mas, ao mesmo tempo, sair do foco da pesquisa, podendo haver, ainda, 

resultados de alta ou baixa relevância. 

Com relação à última pergunta inserida neste indicador, indagamos com que 

frequência os respondentes recorrem à combinação de palavras-chave utilizando os 

operadores booleanos (AND, OR, NOT). Podemos verificar os dados abaixo, através do 

gráfico 8, mostrando que 23,08% frequentemente utilizam este recurso nas pesquisas. 
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Ao realizar uma busca, as pessoas precisam, antes de tudo, determinar suas 

necessidades informacionais, especificá-las e limitar o que sabe sobre o assunto desejado, em 

termos de palavras-chaves, descritores ou sinônimos. Ao associar os termos com os sinônimos 

relativos à informação que necessita com os comandos de recuperação do sistema, como 

operadores booleanos, truncagem, etc. A busca é restringida, tornando os itens recuperados 

mais condizentes com suas necessidades informacionais. 

 

 Gráfico 8 – Busca através de operadores booleanos 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Raramente

Nunca

Não utilizo

20,51%

23,08%

17,95%

18,80%

14,53%

5,13%

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os operadores lógicos de pesquisa ou operadores booleanos relacionam as 

palavras ou grupos de palavras no processo de elaboração da pesquisa. As palavras ou grupos 

de palavras podem ser combinados de variados modos para modificar o resultado da pesquisa. 

A principal vantagem dos operadores booleanos é que é possível combiná-los para realizar 

consultas mais elaboradas. 

Com suporte nos resultados obtidos nas questões relacionadas ao indicador 2 do 

padrão 2, que é “Construir e implementar estratégias de pesquisa efetivamente planejadas”, 

podemos dizer que as respostas dos docentes correspondem em parte aos resultados 

esperados, conforme consta nos anexos deste trabalho. Somente 23,08% dos respondentes 

demonstraram, por exemplo, domínio na utilização dos operadores booleanos e suas funções 

para a filtragem dos resultados de pesquisa. De acordo com as respostas obtidas, podemos 

verificar, então, que os docentes não conseguem estabelecer estratégias de buscas, não 

garantindo assim bons resultados nas suas incursões no site do Portal. Assim sendo, executar 

uma operação de busca utilizando termos adequados, atrelado à habilidade para operar 
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aparatos tecnológicos, através de comandos apropriados, podem ser considerados o 

fundamento desta competência. 

 

• Padrão 2 – Indicador 3 

O docente competente em informação recupera a informação via online ou usando 

métodos variados no Portal de Periódicos da CAPES. 

Com relação à primeira sondagem referente a este indicador, perguntamos aos 

docentes quais as opções de busca disponíveis no Portal que eles utilizam e quais aquelas têm 

sido mais bem-sucedidas. De acordo com o gráfico a seguir, podemos verificar que as buscas 

por assunto são realmente as mais utilizadas e mais bem-sucedidas pelos pesquisadores. 

 

Gráfico 9 – Buscas mais bem-sucedidas no Portal 
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20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Busca por
assunto

Busca por
bases de

dados
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título de
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Busca por
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eletrônico

Nenhuma
das opções

60,68%

14,53%

39,32%

1,71%
7,69%

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A busca por assunto é o principal meio de pesquisa utilizado pelos respondentes, 

apresentando 60,68% das respostas. Em geral, a busca por assunto é formulada por palavras-

chave. Dependendo do assunto buscado, nem sempre uma pesquisa desse tipo poderá ter 

sucesso. É importante, dentro do Portal, saber executar outras ferramentas de busca 

importantes, como, por exemplo, a base de dados adequada, selecionar filtros, período, tipo de 

estudo, âmbito geográfico etc. 

O segundo campo de pesquisa mais utilizado pelos respondentes é a busca por 

título de periódicos, representado por 39,32% destes. 
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Foi perguntado, ainda, nesse contexto do indicador 3, se os docentes utilizavam o 

recurso de pesquisa por base de dados. Como demonstram a seguir, o gráfico 10, um número 

expressivo de respondentes, ou seja, 67,52%, afirmaram não utilizar esse recurso. 

 

Gráfico 10 - Utilização de bases de dados nas pesquisas 

67,52%

32,48%

Não Sim

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com suporte nos dados fornecidos no gráfico há pouco mostrados, podemos 

deduzir que os docentes estão mais familiarizados com a busca por assunto na própria página 

do Portal do que fazer suas pesquisas em bases específicas. As bases de dados são importantes 

ferramentas de recuperação da informação e foram criadas para disponibilizar, em um único 

site, centenas de revistas científicas, evitando o desperdício de tempo por parte do 

pesquisador. As ferramentas disponíveis nas bases e nas plataformas, certamente, são mais 

bem desenvolvidas. Podemos crer, então, que um dos motivos da não utilização seria o 

desconhecimento deste recurso por parte dos docentes. É sabido também que uma boa 

estratégia de busca assegura resultados mais relevantes de citações recuperadas. A 

insatisfação com os resultados de pesquisa pode estar relacionada ao pouco tempo que o 

usuário final dedica ao preparo de sua estratégia de busca. 

Perquirimos, ainda, com relação ao uso das bases de dados, para quais delas eles 

eram remetidos durante suas pesquisas no Portal. O quadro 7 exprime as respostas 

informadas. 
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Quadro 7– Bases de dados acessadas pelos docentes 

BASE DE DADOS QUANTIDADE DE CITAÇÕES 

SCOPUS 10 

SCIENCEDIRECT 01 

SCIELO 05 

LILACS 02 

MEDLINE 06 

IEEE XPLORE 03 

SCIENCEDIRECT 01 

WEB OF SCIENCE 10 

ACM Digital Library 01 

PUBMED 08 

BDTD 01 

CINAHL 03 

COCHRANE 02 

MICROMEDEX 01 

PEPSIC 02 

BVS 02 

SCINFINDER 01 

PROQUEST 01 

LISA 01 

ASM 01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Podemos constatar, ainda, nessa análise, que as bases de dados mais citadas pelos 

respondentes são de característica multidisciplinar, ou seja, disponibilizam acesso a uma 

quantidade expressiva de artigos de periódicos científicos em diversas áreas do conhecimento. 

É importante ressaltar que algumas fontes citadas pelos professores só estão disponíveis para 

acesso pelo fato de o Portal de Periódicos CAPES assinar estas fontes. São exemplos o Web 

of Science e o Scopus. 

Ante tais questionamentos sobre a recuperação da informação online utilizando 

vários métodos de busca, solicitamos aos respondentes que atribuíssem uma nota segundo a 

escala de 1 a 5 (ruim-regular-bom-ótimo-excelente) para a recuperação da informação 

referente às suas pesquisas no Portal da CAPES. Verificamos no gráfico 11 que 34,19% 

atribuíram o conceito bom e 30,77% atribuíram o conceito ótimo. 
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Gráfico 11 – Nota atribuída ao Portal de Periódicos da CAPES 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar de o índice de atribuição ao conceito excelente não ter atingindo o ápice 

nessa questão, podemos constatar a importância do PPC para o desempenho das atividades no 

ensino, na pesquisa e para a atualização dos professores. Mesmo reconhecendo a participação 

ativa dos docentes no processo de comunicação formal científica online, buscando a inovação, 

a atualização de conhecimentos, utilizando recursos online, isso não demonstra que eles 

tenham habilidades e competências informacionais no uso dessa biblioteca virtual.  

Para Almeida (2006), o Portal de Periódicos da CAPES tem se constituído em um 

importante mecanismo de democratização de acesso a informações científicas em todo o 

Brasil, considerando o progressivo aumento de usuários e do número de acessos–

consultas/ano. Ele alcança plenamente seu objetivo, o que é demonstrado pelas estatísticas 

relacionadas à sua utilização, no entanto, podemos inferir que, com base nos dados 

fornecidos, na UFC, essa utilização ainda deixa muito a desejar. 

Na tabela 9, os dados mostram que a área que mais indica o uso do Portal aos 

alunos é o Centro de Ciências, com 21% das respostas, e a área de atuação que denota menor 

índice de indicação é a Faculdade de Direito, apresentando somente 1% das respostas. 
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Tabela 9 – Indicação do uso do Portal para os alunos 

Centros Acadêmicos 
Você indica o uso do Portal de 

Periódicos da Capes para seus alunos? 
Não Sim 

Centro de Ciências 5,88% 21,00% 

Centro de Ciências Agrárias 17,65% 5,00% 

Centro de Humanidades 23,53% 16,00% 

Centro de Tecnologia 23,53% 13,00% 

Educação 5,88% 8,00% 

Faculdade de Direito 0,00% 1,00% 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade 11,76% 8,00% 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem 11,76% 5,00% 

Faculdade de Medicina 0,00% 15,00% 

Instituto de Cultura e Arte 0,00% 5,00% 

Sem informação 0,00% 3,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na sequência, reunimos as justificativas mencionadas pelos professores para a 

indicação do uso Portal de Periódicos CAPES pelos alunos. 

 “O Portal Periódicos é uma ferramenta imprescindível para professores e 

alunos de pós-graduação e um ótimo suporte para a graduação”. 

 “O Portal é muito bom. Gostaria de utilizar mais a ferramenta, mas as atuais 

atividades burocráticas com a coordenação do PPG limitam minhas pesquisas. 

Sempre oriento meus alunos (iniciação científica, mestrado, doutorado, 

estudantes matriculados em minhas disciplinas na pós-graduação) usem a 

ferramenta”. 

 ‘Sempre recorro ao Portal e indico aos meus alunos de graduação e de pós-

graduação, por considerá-lo mais completo. Por vezes, utilizo o Scielo ou 

Google acadêmico, mas apenas quando busco um artigo específico. Em busca 

por assunto sempre recorro ao portal de periódicos CAPES. Ele é fundamental 

para uma revisão sistemática da literatura”. 

Ante as informações analisadas no contexto desse indicador, podemos concluir 

que os docentes utilizam os sistemas de busca para recuperar a informação no Portal, 

correspondendo, assim, parcialmente, aos resultados esperados. Pelas informações fornecidas, 
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podemos inferir que as ferramentas de busca disponíveis na biblioteca virtual poderiam ser 

melhor utilizadas.  

 

• Padrão 2 – Indicador 4 

O docente competente em informação refina a estratégia de busca, se necessário, 

no Portal de Periódicos da CAPES. 

A fim de identificar as habilidades requeridas pelo indicador 4, a primeira questão 

desse bloco solicitou aos respondentes que eles informassem se utilizavam o recurso de busca 

avançada em suas pesquisas. O gráfico 12 traz o resultado dessa questão, mostrando que 

62,39% dos docentes utilizam esse recurso. 

 

Gráfico 12 – Utilização do recurso pesquisa avançada 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A busca avançada permite a inserção de mais um termo para a pesquisa, a escolha 

do campo de pesquisas e sua combinação utilizando operadores booleanos. Em quaisquer das 

funcionalidades, os resultados da busca são apresentados em uma lista única e possibilitam ao 

usuário o acesso ao texto completo dos conteúdos assinados pelo Portal. 
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 Gráfico 13 – Nota atribuída à opção de busca avançada 
 

 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Percebe-se que, apesar de uma boa parte utilizar esse recurso, 38,36% atribuíram 

nota 3 à opção de busca avançada, ou seja, consideram que este recurso é bom, 

consequentemente, é importante para o sucesso de suas pesquisas. Isso nos leva a inferir que 

esse recurso não deve estar sendo bem utilizado. 

Finalizando as questões desse indicador, indagamos aos respondentes que nota, de 

1 a 5, eles atribuíam à quantidade, qualidade e à relevância dos resultados de busca 

apresentados para as suas pesquisas no Portal. O gráfico14 demonstra que 36,75% estão 

satisfeitos com os resultados de busca, pois responderam que a quantidade, a qualidade e a 

relevância dos resultados de busca no Portal são ótimas. Sendo assim esse resultado ainda não 

é satisfatório, tendo em vista a importância e grandiosidade do Portal para a produção, uso e 

disseminação da informação. 

 

Gráfico 14 – Nota atribuída à quantidade, qualidade e relevância dos 

resultados de busca 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Com relação à capacidade de refinar a estratégia de busca, através da busca 

avançada, por exemplo, acredita-se que poucos docentes são capazes, de acordo com os 

resultados esperados por esse indicador, de avaliar as possíveis lacunas na recuperação da 

informação e reavaliar a necessidade de rever a estratégia de busca, refazendo esse 

procedimento várias vezes até obter a informação pretendida. 

Os resultados esperados nesse indicador apontam que indivíduo deve atentar-se 

para as mudanças tecnológicas, referentes a informação, comunicação, os serviços e a 

utilização de variadas fontes de informação (impressas e eletrônicas). 

 

• Padrão 2 – Indicador 5 

O docente competente em informação extrai, registra e gerencia informações e 

suas fontes no Portal de Periódicos da CAPES; 

Com base nesse indicador perguntamos aos docentes, em primeiro lugar, se eles 

conheciam o recurso MEU ESPAÇO disponível no Portal de Periódicos da CAPES. 

Constatamos que a grande maioria, ou seja, 73,50% desconhece esse recurso de enorme 

importância. A função MEU ESPAÇO permite salvar e organizar os registros que são 

localizados durante as pesquisas. É por intermédio dele que se pode desenvolver várias 

estratégias de pesquisas, dentre as quais criar uma lista de artigos preferidos, instituir um rol 

com os periódicos de interesse, salvar bases de dados para buscas futuras e gerar alertas para 

pesquisas já realizadas no Portal. 

 

Gráfico 15 – Conhece o recurso MEU ESPAÇO 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda com relação ao MEU ESPAÇO, na pergunta seguinte indagamos aos que 

conhecem este recurso com que frequência eles utilizam a ferramenta, visando a arquivar e 

gerenciar os seus resultados de busca para consultá-los posteriormente.  
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O gráfico 16 reforça a constatação de pouco uso do MEU ESPAÇO, haja vista 

que somente 33,33%, às vezes, é que utilizam tais estratégias e 6,67% sempre utilizam. É 

possível afirmar que grande parte desse público não explora todas as funcionalidades do 

sistema, pois para utilizar a contento, é necessário que eles e tenham familiaridade com o 

mesmo. 

 

Gráfico 16 – Utilização do MEU ESPAÇO e suas ferramentas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Dando sequência ao entendimento do indicador 5, foi questionado aos 

respondentes, em suas pesquisas no Portal de periódicos da CAPES, com que frequência eles 

sentem dificuldade para compor a sua lista de referências (conforme as normas da ABNT, 

APA, Vancouver etc.). 

 

 

Gráfico 17 – Dificuldade em compor lista de referências 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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O gráfico 17 demonstra que 35,90%, às vezes, sentem dificuldades em organizar 

suas listas de referências. Podemos compreender, no entanto, com base nessas respostas e na 

nossa experiência como bibliotecária, que os respondentes se acham aptos para normalizar 

suas produções acadêmicas, haja vista os conhecimentos obtidos ao longo de sua vida 

acadêmica. 

A importância da normalização de trabalhos acadêmicos recai em premissas 

básicas relacionadas à produção e à disseminação do conhecimento, como garantir a 

veracidade e segurança das informações, facilitar a circulação de informações (dados) em 

diversas fontes de informação (primárias, secundárias ou terciárias) e evitar a duplicidade de 

fontes. Recomendar as regras da ABNT, American Psychological Association (APA), 

Vancouver etc., na realização dos trabalhos acadêmicos, é um dos fatores importantes na 

Universidade para obtenção da qualidade na sua produção científica.  

Ressaltamos, ainda, a importância da biblioteca universitária que se empenha em 

oferecer serviços de qualidade e capacitação à comunidade acadêmica, mediante treinamentos 

sistemáticos. A respeito dos gerenciadores de referências foi perguntado aos respondentes se 

eles conhecem o Endnote Basic e os recursos de exportação de referências disponíveis nas 

bases de dados que estão no Portal de Periódicos da CAPES. 

 
Gráfico 18 – Conhecimento do Endnote e recursos de exportação de 

referências 

67,52%

32,48%

Não Sim

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O EndNote é um programa de gerenciamento de referências bibliográficas, que 

auxilia os pesquisadores em sua organização. Dentre suas importantes funções, podemos citar: 

http://endnote.com/
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 Reunir referências bibliográficas automaticamente a partir de bases de dados; 

 Formatar manuscritos e citações instantaneamente de acordo com as normas da 

ABNT, Vancouver ou outras. 

 Gerar bibliografias; e 

 Criar e organizar um banco de dados de pesquisa pessoal de referências, 

imagens e PDFs. 

 

Assim sendo, podemos observar, no gráfico 18, que 67,52% não conhecem essa 

ferramenta. 

Dando sequência ao tema sobre esse recurso, foi questionado se eles utilizam 

gerenciadores de referência para organizar suas listas de referências citadas em seus 

manuscritos. O gráfico 19 mostra que 42,74% não utilizam esta ferramenta. Podemos concluir 

que, se eles não conhecem como foi mostrado na análise da questão anterior, certamente, não 

utilizam. 

 

Gráfico 19 – Utilização de gerenciadores de referência 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à pergunta seguinte, foi investigado se os docentes, ao utilizarem 

algum gerenciador de referência, com base em suas pesquisas no Portal, com que frequência 

eles exportam os resultados de busca para tais gerenciadores, como o Endnote, Mendeley e 

Zotero. Acreditamos que os 23% que nunca fizeram tal procedimento é porque também não 

conhecem ou não utilizam essas ferramentas. Devemos considerar, também, que 21,05% 

responderam utilizar frequentemente essa ação. 
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Gráfico 20 – Exportação dos resultados de busca para os 

gerenciadores de referência  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Solicitamos aos respondentes que atribuíssem uma nota de 1 a 5 (ruim, regular, 

bom, ótimo, excelente) para o Portal de Periódicos da CAPES. 

 
 

Gráfico 21 – Nota atribuída ao Portal na escala de 1 a 5 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com essa indagação, evidenciamos que, apesar das ferramentas do PPC não 

serem amplamente utilizadas, é visível que há uma boa satisfação dos docentes dos cursos de 

pós-graduação com o seu uso, haja vista que 41,03% atribuíram nota 4, ou seja, responderam 

que o Portal é um ótimo, mas não excelente recurso de pesquisa. Acreditamos, ainda, que, 

com esse resultado informado, os professores necessitam aprimorar seus conhecimentos para 

poderem utilizar melhor essa ferramenta tão importante para a comunidade cientifica.  
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Abaixo citamos alguns relatos dos docentes sobre o Portal: 

 “Excelente ferramenta de pesquisa bibliográfica por sua amplitude e 

atualidade”; 

 “Quase sempre valioso e relevante”; 

 “O portal CAPES tem evoluído bastante, considerando os últimos (quase) 20 

anos, quando o conheci.  

 

No entanto, ainda me surpreende encontrar artigos importantes que não "surgem" 

nas buscas, mas somente em buscadores comuns, como o Google Acadêmico. Com isso, 

percebo que ainda há muito a se fazer, não obstante o avanço notável em quantidade e 

qualidade”.   

O armazenamento e o gerenciamento de referências são ferramentas que surgiram 

com a finalidade de reduzir o tempo de resposta nas pesquisas, otimizando também a 

qualidade das estratégias de buscas no Portal. 

Analisando as respostas do quinto e último indicador do padrão 2, percebemos 

que, de acordo com os resultados sugeridos para esse indicador, os docentes, na sua maioria, 

ainda não estão aptos a utilizar várias ferramentas/softwares disponíveis no Portal para 

gerenciar a informação selecionada e organizada.  

O último item do questionário possuía um campo em aberto para que os 

respondentes pudessem deixar comentários, elogios e sugestões relacionados ao Portal de 

Periódicos da CAPES. As respostas foram listadas e expressas de acordo com algumas 

categorias, como mostra o quadro 8. 

 

Quadro 8 – Opinião dos docentes sobre o Portal 

CATEGORIA RESPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO E ACESSO 

“Gosto da contagem de referências do google acadêmico. Isso não 

aparece nas buscas do Periódicos CAPES, que tem melhorado muito. 

Penso em usar mais, mas ainda não chegou no ponto”. 
 

“Acho uma ferramenta importante, mas que poderia ser mais amigável 

ao usuário, haja vista que alguns alunos se sentem desestimulados a 

utilizar por acharem a navegação pouco óbvia”. 
 

“Quando acesso, não sinto dificuldades. Mas pelo que foi aqui 

questionado, creio que haja mais ferramentas que possam otimizar as 

buscas”. 
 

“O acesso aos periódicos é essencial para a pesquisa. No caso da área 

de Telecomunicações, o acesso à base do IEEE é indispensável. O 

acesso ao IEEE é disponibilizado dentro da universidade e, portanto, 

utilizo com maior frequência diretamente o site do IEEE Xplore, 

evitando ter que passar antes pelo portal de periódicos da CAPES”. 
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CATEGORIA RESPOSTAS 

 

Cont. 

USO E ACESSO 

“Muito bom. Algumas vezes não conseguimos acesso a alguns 

trabalhos, mas isto é compreensivo”. 

 

“Uma das piores coisas que, ao meu ver, fizeram no portal foi me 

remeter à base de dados na pesquisa, e não mais ao arquivo em PDF, 

pois antes eu economizava tempo na busca quando já aparecia para 

mim o artigo desejado, mas agora parece que eu preciso refazer a busca 

na base de dados que o portal me conduz. That's so boring! ”. 

 
“Uma excelente ferramenta, mas nas pesquisas em direito ainda é 

pouco utilizada pelos pesquisadores. ” 

 
“Há amplo conteúdo. Quando a busca é simples, facilmente 

encontramos o que buscamos, mas quando a busca é um pouco mais 

complexa, o sistema não consegue nos ajudar”. 

 

“Acho que a forma de pesquisa pode ser mais fácil, hoje temos de dar 

muitas voltas para conseguir filtrar”.  

 

“Eu raramente uso o portal em si. O que eu faço sim todo dia é 

pesquisar por artigos no Google e acessá-los através do portal da 

CAPES. Nem mesmo entro diretamente no portal para isso - eu uso um 

"add on" do Firefox desenvolvido pelos prof. Gerson e Mariana 

Odashima que faz o caminho através do portal automaticamente. Essa é 

definitivamente a forma mais conveniente. O próprio portal é confuso, 

ineficiente e inconveniente”. 

 

“O portal precisa ser mais rápido para o acesso remoto pelo perfil meu 

espaço”. 

 

“Sem o portal de periódicos da Capes seria impossível fazer pesquisa 

nos dias de hoje, não teríamos como ter acesso às pesquisas feitas no 

mundo em tempo real como agora. Meus parabéns à Capes”. 

 

“Tenho usado mais o Google Acadêmico.  Esqueço que existe o Portal 

de Periódicos.  Essa pesquisa poderá me fazer voltar a usar o Portal”. 

ORIENTAÇÕES 

SOBRE ACESSO E 

USO 

Precisaríamos de mais orientações de como usar o portal CAPES e 

mais acesso livre à periódicos importantes na nossa área da medicina”. 

 

 

 

 

 

ACERVO 

“Eu acho o portal uma ferramenta essencial para qualquer cientista 

deste País, no entanto, alguns periódicos não são contemplados”. 
 

“O Portal Capes tem evoluído bastante, considerando os últimos 

(quase) 20 anos, quando o conheci. No entanto, ainda me surpreende 

encontrar artigos importantes que não "surgem" nas buscas, mas 

somente em buscadores comuns, como o Google Acadêmico. Com 

isso, percebo que ainda há muito a se fazer, não obstante o avanço 

notável em quantidade e qualidade”. 
 

“Incluir mais periódicos”. 

 

“Acho ainda pequeno a disponibilidade de periódicos na minha área, 

mas precisamos reforçar a utilização do portal para melhorá-lo”. 
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CATEGORIA RESPOSTAS 

Cont. 

 

ACERVO 

“Ferramenta indispensável para a pesquisa científica no País. Caso não 

existisse não haveria alternativa aos pesquisadores, uma vez que o 

preço dos periódicos é absurdamente elevado. O número de periódicos 

deveria ser expandido”. 
 

“Um grande avanço. Quando houver orçamento, há espaço para 

inserção de outras editoras”. 
 

“É perigosa a dependência nacional em bases digitais, necessitando 

haver no País de exemplar das coleções em papel. E perdemos a 

comutação bibliográfica na área da saúde”. 

 

DIVULGAÇÃO 

“Aprimorar sempre. Divulgar nos programas de pós”. 

“Gostaria de receber informações detalhadas sobre o Portal de 

Periódicos da Capes”. 

 

“Acredito que seria relevante ter um curso on-line para os alunos e 

servidores sobre o Portal, como forma de incentivar o uso do mesmo”. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De maneira geral, percebe-se, nos comentários, a importância concedida ao Portal 

por parte dos docentes, porém muitos explicitaram motivos para a pouca ou não utilização. Os 

principais motivos relacionados a este fato são respectivamente o não conhecimento do 

mesmo, a utilização de outros recursos, como o Google acadêmico, a preferência por 

periódicos impressos, a dificuldade de acesso e uso das ferramentas, falta de 

informação/periódicos em sua área de interesse, a falta de costume e a delegação dessa tarefa 

a terceiros. 

Foi interessante também observar a relevância que as ferramentas de busca na 

Internet já alcançaram como fonte eletrônica informacional para os docentes brasileiros, visto 

que, a maioria dos docentes elegem os instrumentos de busca na Internet como a principal 

fonte eletrônica informacional utilizada por eles.  

 

5.4.2 O que expressam as entrevistas  

 

As 12 questões elaboradas para a entrevista trouxeram inicialmente informações 

sobre a identificação do pesquisador no que diz respeito a sexo, faixa etária, tempo de 

trabalho na UFC e área de atuação. As questões seguintes e mais subjetivas foram organizadas 

em eixos temáticos, fazendo associação com os objetivos da pesquisa, dentre eles: busca de 

informações, utilização de fontes de informação, critérios para seleção de informações, 

utilização do Portal de Periódicos da CAPES, dificuldades no Uso do Portal de Periódicos 
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CAPES, importância do Portal de Periódicos CAPES como fonte de pesquisa e conhecimento 

sobre outros recursos tecnológicos. 

Dos dez entrevistados, seis correspondem ao sexo masculino e quatro ao sexo 

feminino. Com relação a faixa etária, sete estão no intervalo de 41 a 50 anos e três na faixa de 

31 a 40 anos. No que diz respeito ao tempo de docência na UFC, seis professores informaram 

que trabalham na Instituição na faixa de tempo de cinco a dez anos, quatro trabalham há mais 

de 10 anos e um na faixa de tempo de dois a cinco anos. 

Sobre a área de atuação dos respondentes, foram informados os seguintes campos: 

Psicologia comunitária, Ciências Agrárias, Ensino da escrita acadêmica, Saúde da criança, 

Ensino de ciências, Contabilidade, Jornalismo/internet, Saúde da família, Energia eólica e 

Economia. 

Com relação a pergunta sobre o tempo de dedicação à pesquisa, todos os 

respondentes informaram que pesquisam continuamente, pois participam de projetos diversos, 

como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), alguns são 

pesquisadores do CNPq, participam de grupos de pesquisa, realizam constantemente 

pesquisas empíricas e necessitam publicar sistematicamente. 

Seguem recortes das falas dos entrevistados:  

 

Estou continuamente pesquisando porque todos os anos tenho atividade de 

pesquisa com o PIBIC, porque estar num programa de pós-graduação como 

pesquisador é preciso a pesquisa ser constante para poder publicar. Todos os 

anos eu renovo o projeto de pesquisa do PIBIC que é um programa de 

iniciação cientifica para eu fazer com um ou dois estudantes o trabalho de 

pesquisa. Para além disso tenho também as pesquisas relacionadas a área que 

trabalho que é a do ensino e da escrita. (DOCENTE 3). 

 

Sou pesquisadora do CNPq e tenho que está sempre pesquisando. São 

projetos que duram de 2 a 3 anos. Então são pesquisas maiores que exigem 

mais estudos. Tenho ainda um grupo de pesquisa, aonde nesse espaço 

discutimos temas, fazemos análises dos dados das pesquisas feitas e 

sistematização de artigos para publicação. Então a pesquisa é constante. 

(DOCENTE 1). 

 

Com o intuito de verificar quais fontes e ambientes de informação são mais 

eficazes ao docente para suprir as suas necessidades informacionais, perguntamos quais os 

tipos de fontes de informação que eles costumam acessar.  A análise indica ser no ambiente 

online que os docentes mais encontram o que precisam. Os artigos de periódicos online, assim 

como as bases de dados específicas de cada área, são preferencialmente os mais utilizados em 

suas pesquisas. 
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Podemos constatar esse fato nas falas de alguns docentes a seguir reproduzidas. 

 

Eu particularmente gosto muito dos artigos, porque primeiro, com a internet 

eles se tornam muito mais acessíveis. Se tem artigos, por exemplo em outras 

línguas maravilhosas em outras línguas como o inglês, você pode pensar 

sobre aquele assunto em outras realidades que não só a nossa, mas também 

na nossa temos grandes pesquisadores e grandes universidades como a 

Unicamp, como a de são Paulo, então assim, pela própria importância que 

tem o artigo cientifico, tanto em termo de pontuação no lattes da gente como 

a própria dinamicidade do artigo. (DOCENTE 3). 

 

As fontes de informação que mais utilizo são os artigos nas bases de dados. 

Algumas vezes entramos pelo portal de periódicos capes para acessar as 

bases e muitas vezes fazemos as buscas nas próprias bases de dados da área, 

sem acessar pelo portal, por exemplo, no pubmed, medline, scopus e lilacs. 

(DOCENTE 4). 

As fontes de informação que mais uso é o Google acadêmico, através da 

busca por palavras-chaves na nossa área, já sabemos quais são as revistas 

para acessar, as revistas nacionais, por exemplo, são muito boas, até porque 

existe a dificuldade de acessar e ler em inglês, mas para nós a área de 

educação em ciências é muito boa em língua nacional e como fonte são as 

revistas nacionais e atendem as nossas necessidades. A realidade brasileira 

no ensino de ciências á muito particular. (DOCENTE 5). 

 

O Google scholar pega várias bases e traz as citações que para mim é muito 

útil, eu consigo descobrir coisas novas que não estão na internet e aí eu vou 

ter que comprar e ver uma outra forma de ter acesso aquilo. O Google 

scholar hoje se apresenta para mim como uma ferramenta mais poderosa no 

sentido de perceber a pertinência e relevância de um trabalho, mas também o 

impacto dele na comunidade cientifica na qual participo, ver a repercussão 

que um trabalho está tendo na comunidade acadêmica. (DOCENTE 7). 

 

Segundo Meadows (1999, p.75), “[...] do ponto de vista da comunicação 

científica, o meio eletrônico só se torna de fato importante quando pode processar todos os 

tipos de informação que interessam aos pesquisadores”. De acordo com os respondentes a 

Internet é, com certeza, uma grande fonte de informação e uma ferramenta de busca para 

pesquisa e estudo.  

Perante essas análises e da nossa percepção no ato das entrevistas, podemos 

constatar ainda que os professores, na sua maioria, não têm o hábito de visitar a biblioteca 

nem conhecem os serviços que ela oferece. Ainda no tocante ao uso das bibliotecas, podemos 

perceber nos depoimentos que os docentes que mais frequentam esses espaços, são os 

profissionais das áreas de Humanidades e Educação, talvez porque nessas áreas os títulos 

tenham um tempo de vida média maior do que as demais áreas. Observa-se esse fato quando 

alguns respondentes indagam que: 
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[...] com relação a biblioteca, eu, enquanto ministro a disciplina de 

metodologia, procuro buscar informações na biblioteca para nos fornecer 

informações fundamentais. Infelizmente alunos e professores não tem o 

hábito de frequentar a biblioteca. Para mim é comum essa parceria com a 

biblioteca. (DOCENTE 1). 

 

Eu confesso pra você que utilizei os serviços da biblioteca mais como aluno 

da pós graduação aqui, enquanto aluno de mestrado e doutorado consultei 

muito a biblioteca e também porque naquela época, há dez anos atrás, por 

exemplo a gente não tinha tanto acesso à internet. Então basicamente eu 

utilizo hoje o material que está disponível online. Quando tem um título 

especifico ou um clássico que eu não consigo encontrar aí eu peço socorro à 

biblioteca. Hoje tá tudo muito acessível tem muito livro que você encontra 

também na biblioteca, nossa própria biblioteca aqui já tem um acervo digital 

muito bom [...]. (DOCENTE 3). 
 

Outro respondente afirma que: “Recorremos muito mais ao ambiente online. É 

muito difícil utilizar livros, porque eles ficam obsoletos, antigos e muitos periódicos não 

aceitam citações de livros”. 

Podemos assegurar que há o uso tímido da biblioteca e a consulta de livros, 

quando se compara ao de ferramentas eletrônicas. Com a força e importância da internet os 

periódicos científicos passaram a ser o meio mais utilizado para a divulgação e comunicação 

científica (ALMEIDA, p. 33). Esse fato é expresso com maior ênfase quando questionamos se 

eles tinham por hábito solicitar informações a outros colegas, por meio de redes de pesquisas, 

a bibliotecários e mediante a participação em eventos científicos. Umas das respostas foi 

claramente expressa quando o docente 4, diz que “[...] com relação a biblioteca procuramos 

mais para a elaboração de ficha catalográfica e ajustes dos trabalhos com relação as normas da 

ABNT.” Em outra fala o docente 5 alega que “Hoje em dia já está tudo tão disponível e 

automatizado que não sinto necessidade”. E finalmente, o docente 6 responde que “Procuro 

participar ativamente dos eventos científicos da área para me atualizar. Com relação à 

biblioteca pouco utilizo.” 

A utilização de inovações tecnologias no ambiente da biblioteca universitária cria 

e recria outras formas de interação, novas identidades, novas formas de sociabilidade, haja 

vista que a biblioteca universitária hoje convive de um lado com uma coleção de documentos 

impressos, e de outro com o desenvolvimento acelerado de uma coleção de documentos com 

novos formatos presentes na internet. Nesse contexto, as relações sociais já não ocorrem, 

necessariamente, pelo contato face a face entre as pessoas. Elas passaram a ser mediadas pelo 

computador, independentes de espaço e tempo definidos. O emprego das tecnologias de 

informação e comunicação nas bibliotecas universitárias torna as pessoas mais independentes 

em relação à busca de informações em suas fontes. (MORIGI; PAVAN, 2004). Diante dessa 
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nova perspectiva que se apresenta, as bibliotecas têm se preocupado em atender as 

necessidades informacionais dos usuários remotos, desenvolvendo ações que possibilitem 

atingir esse público, através dos seus produtos e serviços. 

Chegando à pergunta que mais nos interessava e que é o objeto dessa pesquisa, 

procuramos saber dos entrevistados se eles tinham o hábito de utilizar o Portal de Periódicos 

da CAPES em suas pesquisas. Para melhor compreensão e visualização das respostas, 

elencamos as falas dos respondentes por unidade como mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 9 - Hábito de utilização do Portal de Periódicos pelos docentes  

CENTRO COSTUMA UTILIZAR O PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES? 

 

HUMANIDADES 

“Não utilizo muito por questão de tempo. Somente quando estive fazendo 

doutorado, por exemplo, tinha tempo. Não consigo fazer a consulta no Portal 

na minha rotina de professor. Quando uso passo pouco tempo e não consigo 

utilizar com desenvoltura. Geralmente quem mais faz a pesquisa no Portal 

são os meus alunos”. 

CIENCIAS AGRÁRIAS “Ultimamente não tenho pesquisado no portal.” 

 

EDUCAÇÃO 

“Com o portal, especificamente o portal de periódicos da capes, eu nunca 

tive uma experiência para além de entrar por curiosidade, eu sei que é uma 

biblioteca fantástica, que tem títulos internacionais fantásticos, não só 

nacionais como internacionais, mas eu realmente não fiz uso efetivo do 

portal. Mas como professor de metodologia eu não deixo de indicar para 

meus alunos”. 

FACULDADE DE 

FARMACIA, 

ODIONTOLIGIA 

E ENFERMAGEM 

“Eu pesquiso, mas particularmente não acesso muito, peço mais para os 

meus alunos pesquisarem, porque são eles que estão desenvolvendo as 

pesquisas. Nós orientamos quais são as bases que eles têm que entrar, qual o 

caminho. Muitas vezes os alunos do doutorado orientam os do mestrado e 

esses orientam os da graduação e assim vai caminhando”. 

 

CIÊNCIAS 

“Pesquiso muito pouco no portal, até porque as revistas que mais me 

interessariam não estão disponíveis no portal. Porque são muito caras. A 

sociedade americana de ensino de física, por exemplo, é caríssima e o portal 

não paga essas revistas. Não consta essas revistas no repertório deles não, 

mas tem outras revistas internacionais, europeias, que constam”. 

FACULDADE DE 

ECONOMIA, 

ADMINISTRAÇÃ

O, ATUÁRIA E 

CONTABILIDADE 

“A base de dados do portal capes utilizamos sempre, mas nem todos os 

artigos que a gente identifica lá a gente pode realmente usar porque eles não 

são livres. Tem algumas restrições nesse sentido e as vezes solicitamos a 

outros colegas que estão em outras universidades para conseguir essas 

informações ”. 

INSTITUTO DE 

CULTURA E 

ARTE 

“Hoje não uso, mas já usei bastante no meu doutorado e na época fiz até uma 

formação para aprender utilizar pesquisas booleanas. Quem tem mais tempo 

para pesquisar são os alunos”. 

MEDICINA “Sim, sempre que possível e preciso”. 

TECNOLOGIA “Não costumo acessar. Acesso o Science Direct e poucas vezes o Google”. 

ECONOMIA “Costumo utilizar. Apesar de que, parte dos textos que preciso não está 

disponível sem pagamento”. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pode-se constatar que a maioria dos professores não utiliza o Portal a contento ou 

não o utiliza, pois costumam delegar a pesquisa bibliográfica para os mestrandos e 

doutorandos. Na verdade, os professores faziam mais uso quando eram alunos de pós-

graduação. Com a falta de tempo, não conseguem, ou não têm interesse em acessar, pelos 

motivos citados anteriormente. 

No intuito de complementar as informações referentes ao uso do Portal, 

perguntamos aos docentes se eles possuíam alguma dificuldade em localizar as informações 

na biblioteca virtual. Dentre as respostas mais significativas, podemos elencar as que vêm na 

sequência.  

 Desconhecimento das ferramentas existentes no Portal. 

 Falta de tempo para acessar. 

 Não localização de artigos e revistas desejados, pois não são assinados pela 

CAPES. 

 Dificuldade no acesso e navegabilidade. 

 Dificuldade na escolha de descritores ideais para recuperar a informação 

desejada. 

 Dificuldade com o Idioma. 

 Alguns sites do Portal têm informações escondidas. 

 O Portal é pouco intuitivo e com muitas etapas para a pesquisa. 

 Falta mais divulgação dessa fonte de informação. 

 

Comparando essas declarações com as respostas da questão aberta da primeira 

etapa da pesquisa, que foi o questionário online, podemos verificar que esses outros docentes, 

que não participaram do primeiro momento, elencaram algumas dificuldades em comum e 

fundamentais para se fazer uma pesquisa com êxito no Portal: dificuldade de acesso e 

navegabilidade, dificuldade de encontrar artigos e revistas de seu interesse e falta de 

orientação e divulgação. 

Apesar de verificarmos que quase todos os professores que responderam a essa 

entrevista não ter por hábito utilizar o Portal, diferentemente do que responderam ao 

questionário online, seis respondentes avaliaram, em outra questão, que ele é imprescindível 

como fonte de informação, ao passo que os outros quatro avaliaram que ele é bom ou 

adequado. 
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Finalizando a etapa das entrevistas, foi perguntado aos respondentes quais outros 

recursos tecnológicos facilitam a pesquisa deles. Citamos como exemplo, o Repositório 

Institucional, a BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), Bases de dados 

especializadas etc. A maioria relatou que utiliza com frequência a BDTD e poucos conhecem 

o RI da Instituição. Dentre as falas, podemos citar: 

 “Faz parte da rotina dos meus alunos utilizar essas fontes”. (DOCENTE 1); 

 “Utilizo muito o repositório de teses e dissertações da UFC e também o 

repositório da USP”. (DOCENTE 4); 

 “Utilizamos muito a BDTD, pois os alunos precisam saber o que já foi falado 

sobre determinado tema aqui na UFC [...]”. (DOCENTE 3); 

 “Conheço a BDTD do IBICT por conta dos mestrandos e doutorandos e até 

para a gente verificar o ineditismo, a originalidade dos trabalhos”. (DOCENTE 

6); 

 “As BDTDs da UFC e de outras universidades têm sido essenciais para as 

minhas pesquisas”. (DOCENTE 10). 

 

A BDTD UFC, coordenada pelo IBCT, foi criada para disponibilizar na Internet o 

conhecimento produzido pelos trabalhos defendidos na Universidade Federal do Ceará, 

permitindo que as comunidades brasileira e internacional possam ter em mão a versão digital 

completa das teses e dissertações, dando maior visibilidade à produção científica nacional. 

Pode-se constatar, assim, que as informações se encontram dispersas numa grande 

variedade de fontes e o pesquisador sabe, ou deverá saber, por experiência própria, quais as 

que têm a probabilidade de ser as fontes “nucleares” para o tipo de informação que necessita 

(MEADOWS, 1999, p.222). 

Acredita-se que o conhecimento e uso da BDTD se dão em consequência da 

preexistência e obrigatoriedade do depósito das teses e dissertações nesse repositório, 

favorecendo assim a obtenção desse tipo de documento e, consequentemente, sua 

disponibilização também no Repositório Institucional (RI) da Universidade. Outro fator que 

também deve ser considerado e que certamente contribuiu para esse uso mais efetivo das teses 

e dissertações foi que, nos últimos anos, principalmente desde o governo Lula, houve o 

incentivo a favor do aumento da qualificação nas instituições federais, e a UFC, como não 

podia ser diferente, aderiu e implementou programas de qualificação, privilegiando alunos, 
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professores e servidores de um modo geral, favorecendo, assim, o aumento desse tipo de 

produção na universidade.  

Os repositórios institucionais são um conjunto de serviços que a Instituição 

oferece aos membros de sua comunidade para a gestão, disseminação e maximização da 

visibilidade da sua produção científica. Com relação ao RI da Instituição, foi surpreendente a 

resposta sobre o seu desconhecimento, pois, sabe-se que o repositório já está consolidado no 

âmbito da pesquisa e da academia, de modo geral. Então, era de se esperar que os docentes 

entrevistados tivessem um conhecimento maior sobre essa fonte de informação, pois, 

acreditamos que seja do interesse de um pesquisador desejar que sua produção seja divulgada 

e sirva como fonte de referência para outros estudos.  

A coleta de dados pode ser considerada uma das ações mais importantes da 

realização de uma pesquisa, pois é por seu intermédio que o pesquisador adquire informações 

preciosas para o desenvolvimento e sucesso de seu trabalho. Quaisquer que sejam os 

instrumentos de coleta de dados, cada um pode apresentar pontos positivos e negativos, ou 

seja, trazer resultados valiosos para a pesquisa ou limitações.  

No caso desta pesquisa, utilizamos o questionário e a entrevista semiestruturada 

nos quais, cada um com suas contribuições, trouxeram resultados de grande importância para 

que os objetivos fossem alcançados.  

Com relação ao questionário, enviado para todos os professores de pós-graduação, 

ou seja, 1310 docentes que fazem pesquisa continuamente e supostamente utilizariam o Portal 

de Periódicos da CAPES, conseguiu-se obter respostas de quase 9% desse total. Sendo assim, 

apesar de atingirmos um público maior com esse instrumento, os resultados obtidos podem 

não trazer respostas fidedignas e válidas, causando deformações nos resultados da pesquisa. 

Pode ainda o respondente, nesse processo, ter dúvidas com relação a questões formuladas, por 

exemplo, ou responder de rapidamente e sem atenção às perguntas, sem verificar se elas se 

ajustam ou não à sua opinião.  

Apesar da grande utilização de indicadores de competência em informação, como 

o da ACRL, com características universais e flexíveis, podendo ser adaptados a situações 

educativas específicas para se avaliar com sucesso diversos programas, o uso desses padrões 

internacionais pode ainda gerar questionamentos sobre a eficácia dos resultados alcançados. A 

ACRL (2000) ressalta, no entanto, que o emprego desses padrões pode apresentar resultados 

distintos, conforme o método utilizado, haja vista que os resultados dependem dos métodos e 

instrumentos utilizados.  



 

110 
 

Ressaltamos ainda, de acordo com Santos (2011), que o nível de apreensão de 

competência em informação em países norte-americanos, por exemplo, é bem mais avançado 

que no Brasil, assim como há uma considerável diferença com as estruturas educacionais 

desses países. A atualização dos padrões de competência em informação deve acompanhar as 

mudanças, sobretudo no caso das tecnologias de informação, possibilitando a elaboração de 

instrumentos confiáveis para mensuração de novas competências. Sendo assim, faz-se 

necessário, portanto revisão sistemática destes padrões, visando o aprimoramento de seus 

indicadores. 

O método de análise desenvolvido nessa pesquisa possibilitou uma melhor síntese 

dos resultados da pesquisa e a sistematização dos indicadores de competência do referido 

padrão selecionado. No entanto, cabe registrar que nem todos os docentes investigados 

demonstraram habilidades desejáveis quanto ao uso das ferramentas do PPC, tendo em vista o 

histórico de experiências dos docentes com o acesso e uso da informação na referida 

biblioteca virtual. 

No contato direto com as pessoas, como é o caso da entrevista, o pesquisador tem 

a oportunidade de explicar ou tirar dúvidas, caso seja necessário, para o bom andamento da 

ação.  Com efeito, a entrevista tem como vantagem ser flexível, possibilitando ainda que se 

façam intervenções para a resolução de problemas apontados e detectados. Ela permite ao 

pesquisador extrair uma quantidade muito grande de dados e informações que possibilitam 

um trabalho bastante rico, procurando dar sentido e compreensão nos dados coletados. 

Tivemos a oportunidade de entrevistar dez professores de áreas de atuação 

distintas, buscando coletar dados sobre os procedimentos de busca e uso da informação, 

podendo afirmar que, por via desse instrumento, combinado com a outra técnica de coleta de 

dados, que foi o questionário online, intuições e percepções provindas dela, nos deu condições 

de melhorar a qualidade dessa pesquisa e de sua interpretação, sendo assim conseguimos ter a 

garantia da fidedignidade das respostas, retratando verdadeiramente o universo no qual está 

inserido o objeto da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível observar, o estudo dessa política pública de acesso à 

informação científica e tecnológica, em consonância com os resultados da pesquisa, traz 

algumas contribuições relevantes para a compreensão da comunicação e divulgação 

científicas. As novas tecnologias nos oportunizam a experimentar um novo campo de trabalho 

e relações sociais, uma realidade virtual que, segundo Levy (1999) especifica um tipo 

particular de simulação interativa, na qual o explorador tem a sensação física de estar imerso 

na situação definida por um banco de dados. O referido autor ainda nos alerta para o fato de 

que “o virtual não substitui o real, ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo” (LEVY, 

1999, p.88). 

A biblioteca virtual da CAPES, inserida no processo de comunicação e divulgação 

cientifica, se consagrou como um instrumento fundamental para a disseminação do conteúdo 

científico, tecnológico, acadêmico e de inovação. No entanto, para que essa nova tecnologia, 

seja totalmente aceita pelos pesquisadores, ações como preservação e arquivamento de 

informações, qualidade dos conteúdos dos periódicos, garantia de acesso ao longo do tempo, 

desenvolvimento de interfaces confiáveis, disponibilização de coleções retrospectivas, 

precisam ser bem definidas e resolvidas.  

A importância do PPC para o desempenho das atividades de ensino, pesquisa e na 

atualização dos docentes é fundamental. Assim, o educador pode ter uma participação ativa da 

comunicação formal científica através dos canais formais e do canal eletrônico. Este último 

vem se solidificando cada dia mais, com o uso das novas tecnologias de comunicação e 

informação. Destacam-se nessa biblioteca virtual, a variedade de periódicos ofertados no 

âmbito nacional e internacional, o acesso a textos completos, havendo a remoção de inúmeras 

barreiras no acesso e uso da informação.  

Do ponto de vista de nossa formação, esta pesquisa trouxe duas contribuições 

importantes: 

 Contribuição teórica: o referencial teórico mostrou que o Portal de Periódicos 

CAPES, inserido no processo de comunicação e divulgação científica, tem se 

constituído em um importante mecanismo de democratização de acesso a 

informações científicas em todo o Brasil;  

 Contribuição metodológica: a metodologia de investigação quali-quantitativa, 

ou seja, a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, questionário e 
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entrevistas, contribuiu para que adquiríssemos informações valiosas sobre os 

beneficiários desse instrumento de política pública. 

Considerando os resultados da pesquisa, as análises derivadas da aplicação de 

questionários e entrevistas, apontam as seguintes conclusões: 

 O perfil dos sujeitos investigados se caracteriza por ser uma população ativa, 

docentes, de predomínio masculino, com idade acima dos 50 anos, experiente e 

usuária do Portal de Periódicos da CAPES; 

 Os docentes selecionam os métodos de busca ou sistema de informações mais 

apropriado para acessar a informação necessária no Portal de Periódicos da 

CAPES, haja vista que os respondentes de quase todas as áreas responderam 

fazer uso do Portal e 79,49% informaram que utilizam a biblioteca virtual. 

Importante considerar que uma boa parte, 61,54%, utiliza outros métodos de 

busca (Google Acadêmico); 

 Os docentes, em sua maioria, não conseguem estabelecer estratégias de buscas, 

não garantindo assim bons resultados nas suas incursões no site do Portal. 

Pelas informações fornecidas, podemos inferir que as ferramentas de busca 

disponíveis na biblioteca virtual poderiam dispor de comandos mais amigáveis;  

 Alguns poucos docentes refinam a estratégia de busca, utilizando a contento a 

opção busca avançada para construir suas estratégias de pesquisa e, portanto, 

são capazes de avaliar possíveis lacunas na recuperação da informação para 

rever as estratégias de buscas no portal; 

 Os docentes, em sua maioria, ainda não estão aptos a utilizar as diversas 

ferramentas disponíveis, como os gerenciadores de referências para gerir a 

informação selecionada e organizada. 

Em geral, ficou evidenciado nos resultados dos questionários, que os docentes dos 

cursos de pós-graduação não têm desenvolvido satisfatoriamente os comportamentos 

presentes nos indicadores do padrão de competência informacional 2 da ACRL com relação 

ao uso do Portal de Periódicos da CAPES. Os resultados previstos nos indicadores desse 

padrão, que não foram apresentados pelos respondentes, sinalizam para que possíveis ações 

ou estudos sejam efetivados para a melhoria da qualidade do uso do Portal. 

Com relação ao resultado das entrevistas, destacamos que os docentes afirmam 

com evidência que o formato eletrônico das fontes de informação, assim como o ambiente 

online, é fundamental para a pesquisa e tem relação direta com a produtividade e geração de 
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conhecimento. Foi observado, no entanto, que a plataforma do Portal de Periódicos da 

CAPES não é a principal fonte à qual eles se dirigem primeiramente, no caso de uma 

necessidade de informação. Quase todos os entrevistados afirmaram que preferem ir 

diretamente a outras bases de dados ou usar o Google Acadêmico para fazer pesquisas e 

utilizá-lo ainda como intermediário para localizar na web os periódicos assinados pelo Portal. 

A inserção de um metabuscador em 2009, permitindo realizar buscas nas várias 

bases de dados presentes no Portal, de forma a ampliar o leque das consultas e simplificar o 

trabalho de pesquisa, foi uma das ações mais importantes da coordenação do Portal para 

atualizar e otimizar as pesquisas no site facilitando ainda mais a qualidade e rapidez das 

buscas. Mesmo assim os entrevistados desconhecem a funcionalidade dessas ferramentas e 

ressaltam ainda que não conseguem localizar conteúdos de seu interesse. 

Do ponto de vista institucional, apesar de a UFC se destacar, no período de 2014-

2016, com relação ao número de acessos ao PPC na região Nordeste, isso não significa que 

ela esteja utilizando a contento ou efetivamente essa biblioteca virtual. Essa quantidade de 

acessos pode acontecer em virtude de alguns fatores, como: o acesso remoto; acesso dos 

estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado); e acesso pelos bibliotecários da 

Instituição. Sendo assim, pudemos perceber que, de maneira direta, os professores não 

influenciam significativamente nessa quantidade de acessos. 

Os resultados da pesquisa sinalizam algumas recomendações relacionados ao 

contexto geral de uso do Portal. São elas: 

 Observância, pela Coordenação geral do Portal, da simplificação de sua 

interface para uma melhor interatividade e atratividade na exploração de suas 

ferramentas pelos beneficiários; 

 Divulgação sistemática da Biblioteca virtual pela Coordenação Geral do Portal; 

 Investir na educação continuada dos docentes com relação ao uso do Portal 

pela Biblioteca Universitária e aos diversos serviços que ela oferece; 

 Realização sistemática de treinamentos/cursos em cada unidade acadêmica da 

UFC; 

 Realização de estudos regulares sobre o uso do Portal; 

 Motivar os professores para divulgarem o Portal, tornando-os ainda parceiros e 

multiplicadores dessa biblioteca virtual. 

Sobre novos estudos e pesquisas, propomos a realização de um estudo 

comparativo de uso do PPC com maior abrangência, ou seja, por categoria de beneficiário 
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(alunos de graduação, pós-graduação e professores). Finalmente, acreditamos que esta 

investigação possa estimular reflexões e suscitar discussões sobre o tema focalizado, bem 

como indique os caminhos para investigações futuras e aprofundamento de temas que não 

foram cobertos satisfatoriamente por este experimento. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO REFERENTE AO PADRÃO 2 DA ACRL 

 

PESQUISA SOBRE OS PADRÕES DE COMPETÊNCIA 

INFORMACIONAL 

• O objetivo da pesquisa é identificar o nível de competência informacional dos docentes dos 

cursos de pós-graduação de acordo com o padrão 2 de competência informacional para o 

ensino superior da Association of College and Research Libraries (ACRL) com relação ao uso 

do Portal de Periódicos da CAPES. 

Baseada no Padrão 2 - Acessar a informação efetiva e eficientemente. Competentes em 

informação acessam a informação necessária eficazmente e eficientemente. É composto por 

cinco indicadores. 

*Obrigatório 

Endereço de e-mail * 

Marcar apenas uma opção. 

o Opção 1  

Informe o seu sexo: * 

Marcar apenas uma opção. 

o Masculino  

o Feminino  

Faixa etária: * 

Marcar apenas uma opção. 

o 20 a 30 anos.  

o 31 a 40 anos.  

o 41 a 50 anos.  

o Acima de 50 anos.  

Você trabalha na UFC desde: * 

Marcar apenas uma opção. 

o Anos 60  

o Anos 70  

o Anos 80  

o Anos 90  

o Anos 2000  

o Anos 2010 em diante  

Padrão 2 - Acessar a informação efetiva e eficientemente. 
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2.1. Selecionar o método investigativo ou o sistema de informações mais 

apropriado para acessar a informação necessária; 

 

1. Qual a sua área de atuação? (Exemplo: Administração) * 

 

2. Com que frequência você acessa o site da Biblioteca Universitária da UFC? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

o Sempre.  

o Frequentemente.  

o Às vezes.  

o Raramente.  

o Nunca.  

3.Dentre as ferramentas de busca disponíveis na Internet, selecione a(s) que você 

mais utiliza em suas pesquisas: * 

É possível marcar mais de uma opção. 

Marque todas que se aplicam. 

a. Bases de dados.  

b. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).  

c. Catálogo online da biblioteca (Pergamum).  

d. Google Acadêmico.  

e. Portal de livros eletrônicos (e-books).  

f. Portal de Periódicos da Capes.  

g. Repositório Institucional da UFC.  

h. Outro:  

4.Com que frequência você acessa o Portal de Periódicos da Capes? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

i. Sempre.  

j. Frequentemente.  

k. Às vezes.  

l. Raramente.  

m. Nunca.  

Você indica o uso do Portal de Periódicos da Capes para seus alunos? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

n. Sim  

o. Não  

2.2. Construir e implementar estratégias de pesquisa efetivamente planejadas. 

Entre as opções de busca disponíveis no Portal de Periódicos da Capes, a qual(is) você 

mais recorre em suas pesquisas?  
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Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

p. Busca por assunto.  

q. Busca por Bases de dados.  

r. Busca por periódicos.  

s. Busca por livros eletrônicos.  

t. Nunca acesso o Portal.  

Em suas pesquisas no Portal de Periódicos da Capes, com que frequência você recorre 

a palavras que são sinônimas ao assunto pesquisado? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

u. Sempre.  

v. Frequentemente.  

w. Às vezes.  

x. Raramente.  

y. Nunca.  

Em suas pesquisas no Portal de Periódicos da Capes, com que frequência você recorre 

à combinação de palavras-chave utilizando os operadores booleanos (AND, OR, 

NOT)? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

z. Sempre.  

aa. Frequentemente.  

bb. Às vezes.  

cc. Raramente.  

dd. Nunca.  

ee. Não conheço esse recurso, portanto, não utilizo.  

2.3. Recuperar a informação online ou pessoalmente utilizando uma variedade de 

métodos. 

Entre as opções de busca disponíveis no Portal da Capes, em qual(is) dela(s) a sua 

pesquisa tem sido mais bem sucedida? * 

É possível marcar mais de uma opção. 

Marque todas que se aplicam. 

ff. Busca por assunto.  

gg. Busca por bases de dados.  

hh. Busca por título de periódico.  

ii. Busca por livro eletrônico.  

jj. Nenhuma das opções.  

Em suas pesquisas no Portal da Capes, você utiliza o recurso de pesquisa por base de 

dados? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 
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Marcar apenas uma opção. 

kk. Sim  

ll. Não  

Se a sua resposta for 'Sim', para quais bases de dados normalmente você é remetido 

durante a busca?  

Escreva aqui quais são as bases de dados. 

   

  

Em uma escala de 1 a 5, que nota você atribui para a recuperação da informação 

referente às suas pesquisas no Portal da Capes? * 

1 - Ruim; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Ótimo; 5 - Excelente. 

Marcar apenas uma opção. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ruim 
     

Excelente 

2.4. Refinar a estratégia de busca, se necessário. 

Em suas pesquisas no Portal da Capes, você utiliza o recurso de pesquisa avançada? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

mm. Sim  

nn. Não  

Se utiliza a pesquisa avançada, em uma escala de 1 a 5, que nota você atribui às 

opções de busca avançada disponíveis no Portal de periódicos da Capes?  

1 - Ruim; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Ótimo; 5 - Excelente. 

Marcar apenas uma opção. 

 
1 2 3 4  5 

 

Ruim. 
    

 
 

Excelente 

Em uma escala de 1 a 5, que nota você atribui à quantidade, qualidade e relevância dos 

resultados de busca apresentados para as suas pesquisas no Portal de periódicos da 

Capes? * 

1 - Ruim; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Ótimo; 5 - Excelente. 

Marcar apenas uma opção. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ruim. 
     

Excelente 

2.5 Extrair, registrar e gerenciar a informação e suas fontes. 

Você conhece o recurso MEU ESPAÇO disponível no Portal de periódicos da Capes? 

* 
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Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma oval. 

oo. Sim.  

pp. Não.  

Se conhece o recurso MEU ESPAÇO, em suas pesquisas no Portal de Periódicos da 

Capes, com que frequência você utiliza a ferramenta visando a arquivar e gerenciar os 

seus resultados de busca para consultá-los posteriormente?  

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

qq. Sempre.  

rr. Frequentemente.  

ss. Às vezes.  

tt. Raramente.  

uu. Nunca.  

A partir de suas pesquisas no Portal de periódicos da Capes, com que frequência você 

sente dificuldade para compor a sua lista de referências (conforme as normas da 

ABNT, APA, Vancouver etc.)? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

vv. Sempre.  

ww. Frequentemente.  

xx. Às vezes.  

yy. Raramente.  

zz. Nunca.  

Você conhece o Endnote Basic e os recursos de exportação de referências disponível 

nas bases de dados presentes no Portal de periódicos da Capes? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

aaa. Sim.  

bbb. Não.  

 

Você utiliza gerenciadores de referência para organizar suas listas de referências 

citadas em seus manuscritos? * 

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

ccc.  

ddd. Sim.  

eee. Não.  

fff. Não conheço.  
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Se utiliza algum gerenciador de referência, a partir de suas pesquisas no Portal de 

periódicos da Capes, com que frequência você exporta os resultados de busca para os 

gerenciadores de referência (tais como Endnote, Mendeley, Zotero etc.)?  

Apenas uma opção pode ser selecionada. 

Marcar apenas uma opção. 

ggg. Sempre.  

hhh. Frequentemente.  

iii. Às vezes.  

jjj. Raramente.  

kkk. Nunca.  

Em uma escala de 1 a 5, de forma geral, que nota você atribui ao Periódicos da Capes? * 

1 - Ruim; 2 - Regular; 3 - Bom; 4 - Ótimo; 5 - Excelente. 

Marcar apenas uma opção. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ruim. 
     

Excelente. 

Registre aqui seus comentários, elogios e sugestões relacionados ao Portal de 

Periódicos da Capes.  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS DOCENTES DOS 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇAÕ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

ENTREVISTAS COM OS DOCENTES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇAÕ DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Entrevistado/Centro em que atua: 

Data: 

1.Sexo: 

  

(   ) Masculino     (    )Feminino 

 

2. Faixa etária 

 

(   ) 20 a 30 anos   (    ) 31 a 40 anos   (   ) 41 a 50 anos   (    ) Acima de 50 anos 

 

3.Desde quando trabalha na UFC? 

 

(   ) 1 a 2 anos     (    )2 a 5 anos     (     )5 a 10 anos     (    ) mais de 10 anos 

 

4.Qual a sua área de atuação / interesse de pesquisa? 

 

5. Com que frequência você atua como pesquisador (a)? Fale um pouco sobre essa 

experiencia. 

 

6.Quais tipos de fontes de informação você costuma acessar? 

(Livros, periódicos, artigos, bases de dados, Eventos científicos etc.). Fale um pouco sobre 

essa experiência de pesquisa. 

 

7.Você recorre a diferentes ambientes de informação para realizar as suas pesquisas?  

 

8.Tem por hábito solicitar informações a outros colegas, redes de pesquisa, bibliotecários, 

participar de eventos científicos? 

 

9. Costumar pesquisar no Portal de Periódicos da CAPES? Conte um pouco sobre essa 

experiência.  

 

10. Possui alguma dificuldade em localizar as informações no Portal? Se a resposta for sim, 

quais são essas dificuldades? Navegabilidade? Idioma? Manuseio das ferramentas? 

 

11. Como você avalia a importância do Portal como fonte de pesquisa?  

(   ) insignificante   (   ) razoável   (   )bom ou adequado  (   )imprescindível  

 

12. Quais outros recursos tecnológicos facilitam a sua pesquisa? 

(Repositório Institucional, BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Bases de dados 

especializadas etc.). 
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APÊNDICE C – PADRÃO 2 DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL PARA 

ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DA ACRL 

 

PADRÃO 2 DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL PARA INDIVÍDUOS DE 

NÍVEL SUPERIOR DA ACRL 

 

 

PADRÃO 2: o indivíduo competente em informação acessa as informações de forma eficaz e 

eficiente. 

 

Indicadores de desempenho:  

 

1.O Indivíduo competente em informação seleciona os métodos de investigação ou sistema de 

recuperação da informação. 

Resultados incluem: 

a. Identifica métodos adequados de investigação. 

b. Investiga benefícios e aplicabilidade de diferentes métodos de investigação. 

c. Investiga o âmbito, conteúdo e organização dos sistemas de recuperação da informação. 

 

2. O indivíduo competente em informação constrói e implementa estratégias de pesquisas bem 

planejadas. 

Resultados incluem: 

a. Desenvolve um plano de investigação adequado ao método de investigação; 

b. Identifica palavras-chave, sinônimos e termos relacionados com as informações buscadas; 

c. seleciona vocabulário especifico para a disciplina ou fonte de recuperação de informação; 

d. Constrói uma estratégia de busca usando os comandos apropriados para o sistema de 

recuperação de informações selecionado (por exemplo: operadores booleanos, truncagem, 

proximidades dos instrumentos de busca; organizadores internos, tais como índices para 

livros); 

e. Implementa as estratégias de buscas em variados sistemas de recuperação de informação 

usando interfaces de diferentes usuários e instrumentos de busca, com diferentes linguagens 

de comando, protocolos e parâmetro de pesquisa; 

f. Implementa* a busca utilizando protocolos de investigação adequados à disciplina. 

 

3. O indivíduo competente em informação recupera a informação via online ou usando 

métodos variados. 

 

Resultados incluem: 

a. Utiliza vários sistemas de busca e em uma variedade de formatos para recuperar a 

informação; 
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b. Utiliza vários esquemas de classificação e outros sistemas para localizar os recursos de 

informação dentro de uma biblioteca ou para identificar locais específicos para a busca; 

c. Usa sites online especializados ou pessoas físicas disponíveis na instituição para recuperar 

as informações necessárias (por exemplo: o empréstimo interbibliotecas/ entrega de 

documentos, associações profissionais, escritório de pesquisa institucional, os recursos da 

comunidade, de especialistas e de profissionais). 

 

4. O indivíduo competente em informação refina a estratégia de busca, se necessário. 

Resultados incluem: 

a. Avalia a quantidade, qualidade e relevância dos resultados de pesquisa para determinar se 

os sistemas de informação alternativos ou outros métodos de investigação devem ser 

utilizados; 

b. Identifica lacunas na informação adquirida e determina se é necessário refinar a estratégia 

de busca; 

c. Repete a pesquisa, utilizando estratégias de revisão, quando necessário. 

 

5. O indivíduo competente em informação, extrai, registra e gerencia informações e suas 

fontes. 

Resultados incluem: 

a. Seleciona, entre várias tecnologias a mais adequada para a tarefa de extrair as informações 

necessárias (por exemplo: recursos de software como copiar/colar, copiadora, scanner, 

equipamento de áudio visual e outros instrumentos de busca); 

b. Cria um sistema para organizar as informações; 

c. Diferencia os tipos de fontes citada se compreende os elementos e a sintaxe correta em uma 

citação para uma ampla gama de recursos; 

d. Registra todas as informações de citação pertinentes para referência futura; 

e. Utiliza várias tecnologias para gerenciar as informações selecionadas e organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


