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Por que estamos aqui?



Sobre a Scival• Obter um panorama de 
desempenho e impacto de 
pesquisa de uma 
instituição, país ou região;

• Analisar a produtividade de 
um pesquisador, grupo de 
pesquisa ou instituição;

• Identificar a colaboração de 
uma determinada instituição 
com outras em âmbito 
internacional, nacional e 
regional;

• Acompanhar as tendências 
de pesquisa mundial, 
regional, nacional e 
institucional, de acordo com 
as distintas áreas de 
conhecimento.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. 
UFRGS adquire plataforma de análise de indicadores SciVal. 
UFRGS Notícias, Porto Alegre, 05 jan. 2022. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/ufrgs-adquire-plataforma-de-a
nalise-de-indicadores-scival. Acesso em: 11 fev. 2022.



Ciência e sociedade



Investimentos em ciência

RH Laboratórios Insumos

Bibliotecas
Expedições de campo

1: [[File:NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft - DPLA - 0090b7f0e4e2e7210a701501244eae57.jpg|NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft - 
DPLA - 0090b7f0e4e2e7210a701501244eae57]]
2[[File:Ion implantation machine at LAAS 0522.jpg|Ion implantation machine at LAAS 0522]]
3[[File:Laboratory-reagents.jpg|Laboratory-reagents]]
4 [[File:Books in the Rijksmuseum Library.jpg|Books in the Rijksmuseum Library]]



Tabela 2 - Comparação 
dos recursos para 
atuação científica 
entre os países BRICS 
e G7, 2004, 2013 e 
2018

Fonte: 1Unesco. Institute for 
Statistics, 2016. UIS data centre.
Legenda: - Dados não disponíveis; 
Ano do último dado disponível para 
o país: 20102.1, 20112.2 e 20122.3, 
20172.4



Impactos sociais da ciência para

Pessoas: conhecimento, 
autoconhecimento e autoestima

Setores econômicos: 
eficiência, qualidade de 
vida e prosperidade

Governos: políticas públicas 
para que os benefícios 
sejam para todos

1[[File:RadWiki-Condense-Facts-and-Information-to-Knowledge.png|RadWiki-Condense-Facts-and-Information-to-Knowledge]]
2 [[File:Vacuoles in cancer cells with non-invasive imaging.jpg|Vacuoles in cancer cells with non-invasive imaging]]
3 [[File:A Pulse Polio vaccination camp on Polio-Sunday is underway in the Bharat Nirman Public Information Campaign, at Balluk Sahid 
Matangini Block, Purba Medinipur, West Bengal on February 19, 2012.jpg|A Pulse Polio vaccination camp on Polio-Sunday is underway in the 
Bharat Nirman Public Information Campaign, at Balluk Sahid Matangini Block, Purba Medinipur, West Bengal on February 19, 2012]]



A abordagem da cientometria como 
um serviço de biblioteca



O papel das bibliotecas

• Um dos poucos elos de 
informação existentes;

• Intenso trabalho manual de 
formação, organização e 
circulação de coleções;

• Dar acesso a um material era 
uma tarefa hercúlea sem internet, 
sem acesso aberto (tudo era 
pago), sem computador, sem 
celular.

Era impressa

• Alterações nos modos de 
comunicação científica;

• Proliferação de bases de dados 
especializadas amigáveis, mas 
também com dados sofisticados;

• Crise ética social com circulação 
de dados falsos científicos e não 
científicos.

Era digital, do acesso aberto e 
das redes sociais



A função das bibliotecas deixa 
de estar relacionada com a 
escassez de informações



A função das bibliotecas 
começa a estar relacionada 
com a super circulação e a 

complexidade da informação 



lidamos basicamente com três tipos de recursos 
informacionais (sendo dois predominantes)

(1) Bases de dados bibliográficas (2) Gerenciadores de referência

(3)(menos tratado): bases de indicadores bibliométricos 

No



Frases que devem preocupar as equipes das bibliotecas 
contemporâneas
Não existe nada escrito sobre meu 
assunto de pesquisa!!!!!!

Estou perdido entre tantos arquivos 
e leituras!!!!!!



(3) bases de indicadores bibliométricos [New]

lidamos basicamente com três tipos de recursos 
informacionais (sendo dois predominantes)

No



O que são os estudos métricos da 
informação



O uso da 
informação 
na Educação 
e na Ciência

• Primeiro: Aprendizagem 
dos fundamentos de um 
campo de conhecimento 
(Educação)

• Segundo, em nível mais 
avançado: produção de 
conhecimento para o 
campo (Ciência)



O ciclo da 
informação: 

como um indivíduo 
contribui para um 

campo de 
conhecimento?

Construção

ComunicaçãoUso

Questão de pesquisa
Revisão de literatura

Estratégias de investigação
Novo resultado para o 

campo

Divulga os resultados
(considerando os 

elementos envolvidos 
na revisão de literatura)

Novo resultado 
produzido contribua 

na revisão de literatura 
dos pares para outros 

novos resultados

Diálogo com 
autores

A produção do 
conhecimento vista 
como uma série de 

diálogos Diálogo com 
editores/revisores

Diálogo com 
leitores

Produz

DivulgaÉ lido e citado



Graças à importância da literatura para a 
ciência, consolidou-se como área de 

estudo a análise das publicações para 
compreender a atividade científica



As mesmas bases de dados importantes para a 
revisão de literatura são também importantes para 
a avaliação da produção científica



Esse artigo 
conta muito bem 

essa história



Estudos Métricos da Informação no plural: as várias metrias 

CURTY, Renata Gonçalves; DELBIANCO, Natalia Rodrigues. As diferentes metrias dos estudos métricos da informação:: evolução 
epistemológica, inter-relações e representações. Encontros Bibli, Florianópolis, v. 25, p. 1–21, 2020. DOI: 10.5007/1518-2924.2020.e74593



SANZ-CASADO, E.; GARCÍA-ZORITA, C. 
Evolução dos fundamentos epistemológicos dos 
estudos métricos da informação. In: ENCONTRO 
BRASILEIRO de Bibliometria e Cientometria, 4., 
2014, Recife. Anais eletrônicos... 2014. Disponível 
em: https://www3.ufpe.br/ppgci/images/elias.pdf. 
Acesso em: 18 abr. 2020.
Citado por: CURTY, R. G.; DELBIANCO, N. R. As 
diferentes metrias dos estudos métricos da 
informação:: evolução epistemológica, 
inter-relações e representações. Encontros Bibli, 
Florianópolis, v. 25, p. 01–21, 2020. 

Produção 
bibliográfica 
(livros, artigos, 
anais, teses etc.)

Vou usar como sinônimo do EMI: 
análise da produção, do uso e do 
compartilhamento/comunicação 
de informações com métodos 
quantitativos

Informações 
mediadas por 
computador 

Informações 
mediadas por 
computador 
na Web

Informações 
mediadas por 
computador na 
Web 2.0



Pode ser a soma de todas as 
outras quando o conteúdo das 
informações é técnico-científico

SANZ-CASADO, E.; GARCÍA-ZORITA, C. 
Evolução dos fundamentos epistemológicos dos 
estudos métricos da informação. In: ENCONTRO 
BRASILEIRO de Bibliometria e Cientometria, 4., 
2014, Recife. Anais eletrônicos... 2014. Disponível 
em: https://www3.ufpe.br/ppgci/images/elias.pdf. 
Acesso em: 18 abr. 2020.
Citado por: CURTY, R. G.; DELBIANCO, N. R. As 
diferentes metrias dos estudos métricos da 
informação:: evolução epistemológica, 
inter-relações e representações. Encontros Bibli, 
Florianópolis, v. 25, p. 01–21, 2020. 



Cientometria e bibliometria: linhas de concentração
• aspectos estatísticos da linguagem e freqüência de citação de 

frases, tanto em textos (linguagem natural), como em índices 
impressos e em formato eletrônico;

• características da relação autor-produtividade medidas por 
meio do número de artigos ou outros meios; grau de 
colaboração;

• características das publicações, sobretudo a distribuição em 
revistas de artigos relativos a uma disciplina;

TAGUE-SUTCLIFFE, J.  An introduction to infometrics.  Information Processing & Management, Oxford, v.28, n.1, p.1-3, 1992. 
MACIAS-CHAPULA, C. A. O papel da informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacional e internacional. Ciência da 
Informação, v.27, n.2, p.nd-nd. 1998.  Link

http://groups.google.com.br/group/cegbu-ri/web/zartigo_Macias-Chapula_O%20papel%20da%20informetria%20e%20da%20cienciometria%20e%20sua%20perspectiva%20nacional%20e%20internacional.pdf


Cientometria e bibliometria: linhas de concentração
• análise de citação: distribuição entre autores, artigos, 

instituições, revistas, países; uso em avaliação; mapa de 
disciplinas baseado na co-citação;

• recentemente com a Web e a Web 2.0: análises de impacto 
baseados em acessos e compartilhamentos/menções em redes 
sociais.



VELHO, Léa. Estudos de cienciometria na América Latina. Apresentação no EEBC realizado em set. 2008 

CAPES e CNPq 
em seus comitês 
de avaliação de 

Área 



Indicadores cientométricos

Permitem a comparação entre um conjunto de agentes 
científicos com a finalidade de detectar diferenças 
relevantes que sirvam para caracterizar o 
comportamento de cada um dos elos do sistema.

MALTRÁS BARBA, Bruno. Los Indicadores Bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. 
Gijón, Ediciones Trea, 2003.



Tomada de 
decisão

Moya Anegón, Felix de. Análisis bibliométrico de los resultados de investigación en ciencias sociales y humanidades: limitaciones y 
oportunidades. Apresentação realizada no "Seminário de Comunicação Científica, São Paulo, 13 de junho de 2008".



Moya Anegón, Felix de. Análisis bibliométrico de los resultados de investigación en ciencias sociales y humanidades: limitaciones y 
oportunidades. Apresentação realizada no "Seminário de Comunicação Científica, São Paulo, 13 de junho de 2008".



Contextos da comunicação científica 
e a avaliação da produção científica



Cientometria e Scival!

O perigo dos números
A necessidade de contextos
A necessidade dos números



Antecedentes

• Os valores atribuídos aos produtos da atividade 
científica são relativos aos padrões advindos das 
características dos diferentes campos científicos

• Qualquer metodologia de avaliação deve considerar a 
natureza dos campos.

Moya Anegón, Felix de. Análisis bibliométrico de los resultados de investigación en ciencias sociales y humanidades: limitaciones y 
oportunidades. Apresentação realizada no "Seminário de Comunicação Científica, São Paulo, 13 de junho de 2008".



Questões de avaliação da produção científica

• O que é produzido?
• Como é produzido?
• Quanto é produzido?
• Com que qualidade é produzido?
• Com que impacto é produzido?



O que é produzido?



O que é produzido?

Pesquisa de problemas 
predominantemente 
nacionais e regionais

X
Pesquisa de problemas 

internacionais

Pesquisa Básica
X

Pesquisa Aplicada



O que é produzido?

● Meio,
○ Livros;
○ Artigos;
○ Anais;
○ Patentes;
○ etc.



As áreas são tão diferentes que 
suas realidades parecem se 
realizar cada qual em um planeta



BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil: 
Plataforma Lattes: Produção C, T&A. 2016. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1>. Acesso em: 16 abr. 2019. 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1


Relacionamento entre tipo de 
pesquisa e tipo de produção

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil: 
Plataforma Lattes: Produção C, T&A. 2016. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1>. Acesso em: 16 abr. 2019. 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1


Além dos canais tradicionais

os impactos do acesso aberto na comunicação científica
(por planetas)



Dados de 
pesquisa

Relatórios, 
teses e 

dissertações

Pré-prints

PUBLICAÇÕES
IMPRESSAS

Editor

Acesso à informação 
pré-internet



Dados de 
pesquisa

Relatórios, 
teses e 

dissertações

Pré-prints

Acesso à informação 
na era da internet

Editor

Editor

Repositório



O que é produzido?
● Conteúdo,

○ Resultados originais;
○ Dados; [New]
○ Estudos de reprodutibilidade; [New]
○ Resultados negativos  ([New] considerando a disseminação das 

revisões sistemáticas e meta-análises);
● Meio,

○ Livros;
○ Artigos;
○ Anais;
○ Patentes;
○ Pré-prints; [New]
○ etc.



Marcos de implementação do acesso aberto

1991 2002 2006

Plataformas eletrônicas 
de acesso à informação 

científica sem custo 
para o leitor

INTERNET
Budapeste,  Bethesda e Berlin

Definições e 
estratégias de 
acesso aberto

Políticas que obrigam 
que as pesquisa com 

financiamento público 
sejam publicadas em 

acesso aberto

DECLARAÇÕES MANDATOS



WEB OF SCIENCE. 05 abr. 2018.



Parâmetro atualParâmetro tradicional: 
tipos de documentos

Planetas diferentes

Pré-prints Dados de pesquisa

Impacto no 
conteúdo científico



No planeta...

Geofísica
● 1957 iniciava o movimento 

para o compartilhamento de 
dados de pesquisa;

● http://wdc.org.ua/.

Física, astronomia, 
matemática e computação
● 1992: Repositório de acesso 

aberto de pré-prints.

http://wdc.org.ua/


Como é produzido?



Com estrutura experimental?

NãoSim

1 [[File:CERN, Geneva, particle accelerator (16284718232).jpg|CERN, Geneva, particle accelerator (16284718232)]]



Em colaboração?

Sim Não

1  [[File:NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft - DPLA - 0090b7f0e4e2e7210a701501244eae57.jpg|NASA's Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft - DPLA - 0090b7f0e4e2e7210a701501244eae57]]



Em colaboração? Sim

Nacional

Internacional

Hiperautoria

SINGH CHAWLA, Dalmeet. Hyperauthorship: global projects spark surge in 
thousand-author papers. Nature, 2019. Disponível em: 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03862-0. Acesso em: 11 fev. 2022.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03862-0
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03862-0


GAD-EL-HAK, Mohamed. Publish or Perish--An Ailing Enterprise? 
Physics Today, v. 57, n. 3, p. 61, 2004. DOI: 10.1063/1.1712503



Quanto é produzido?



Quanto é produzido?

Esta é fácil:
Determina-se  quantas publicações foram escritas por 

um cientista em um dado momento! 

 Fácil... será?
A questão deixa de ser trivial quando as diferenças entre 

as áreas do conhecimento são examinadas. 



BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil: 
Plataforma Lattes: Produção C, T&A. 2016. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1>. Acesso em: 16 abr. 2019. 

Quantos artigos 
equivalem a um livro?

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1


Com que qualidade é 
produzido?



Qualidade da informação científica

À medida que a publicação contribui para o avanço do 
conhecimento científico em certo campo de pesquisa

○ Preenche uma lacuna de 
conhecimento do campo;

○ Descobre uma lacuna de 
conhecimento do campo.



Qualidade:
- Resultado;
- Forma de comunicá-lo.



A qualidade de uma publicação 
está diretamente relacionada com 
o rigor aplicado na avaliação por 
pares:
● Editores-chefe competentes e 

de prestígio;
● Revisores ad-hoc experientes 

nas temáticas tratadas pela 
publicação.

A avaliação por 
pares “fechada”



62

A revisão por pares 
em periódicos 
predatórios

Editor

J Bohannon Science 2013;342:60-65





Repositório

A revisão por pares:
comentários públicos de pré-prints

A avaliação por pares “aberta”



Artigo revisto 
depois dos 

comentários 



+ Pré-prints – Publicações
Hipóteses

● Frequência da revisão por pares:
○ H1: Menor no caso dos pré-prints do que nas submissões 

para as publicações
■ Tendência de revisão em comentários públicos sem 

poder de veto de disponibilidade
○ H2: A atenção/revisão dos artigos não será homogênea

H2.1
Os artigos de pesquisadores 

conhecidos serão os mais 
comentados

H2.2
Os artigos muito bons serão 

comentados pelos 
pesquisadores mais 

conhecidos

H2.3
Os pesquisadores iniciantes 
(que não costumavam ser 

revisores) serão ativos 
comentaristas



Dados de pesquisa



https://www.re3data.org/browse/by-subjec
t/

https://www.re3data.org/browse/by-subject/
https://www.re3data.org/browse/by-subject/


A importância da publicação de dados

● Qualificar a reprodutibilidade de resultados;

● Qualificar os estudos de meta-análise;

● Diminuir o fatiamento de publicações.



A publicação de dados



Fatiamento de resultados

● Salami publications: termo irônico que identifica a estratégia de um 
autor para inflar artificialmente a quantidade de publicações;

● Resultado: 

○ agravamento da explosão documental

○ complexificação da revisão de literatura

○ muitas publicações de qualidade inferior e, portanto, pouco citadas

COPE. https://publicationethics.org/case/salami-publication



+ Dados – Publicações
Hipóteses

Publicação com dados:
● 1 “baita” artigo, evitando 

deixar as melhores análises 
em aberto para serem 
publicadas 
subsequentemente pelos 
leitores/pares;

● H3 Menos “Salami Science”.

Fonte da imagem: 
http://www.evocellnet.com/2013/10/scientifi
c-data-ultimate-salami-slicing.html



Com que impacto é 
produzido?



Impacto científico=citações (até Era impressa)

Premissas:

○ Todo resultado de pesquisa precisa ser 
comunicado (=publicado);

○ Todavia, “Publish or Perish” is not enough;

○ A contribuição relevante não é apenas 
publicada, mas é lida e utilizada por outros 

cientistas, é, enfim, citada.
http://blogs.bmj.com/bmj-journals-devel
opment-blog/category/authors/

http://howtopublishinjourn
als.com/



Sistema de distinção social dos pesquisadores

● Você acha que a pergunta principal é:
○ O que fulano de tal descobriu?

● Não, MUITO FREQUENTEMENTE, a 
pergunta é:

○ Onde fulano de tal publicou?
■ A grife que distingue é dada 

pelo valor do Fator de 
Impacto do periódico

https://www.sciencemag.org/careers/2018/12/yes-it-getti
ng-harder-publish-prestigious-journals-if-you-haven-t-alr
eady



As bases tradicionais (Web of Science e Scopus) 
costumavam lidar com as citações feitas apenas em 
canais tradicionais (artigos, predominantemente)



Citação em qualquer tipo de publicação (inclusive pré-prints)



Novos tipos de “publicações”?
Metrias alternativas!



Metrias 
alternativas!

Impacto que não 
necessariamente 

contribui para o ciclo 
da informação

Construção

ComunicaçãoUso

um possível diálogo 
mais amplo com a 

sociedade

Deixamos de olhar apenas para 
o  impacto na literatura e, 
portanto, não necessariamente, 
o impacto é científico



Acessos na internet e downloadsExemplo 1



Exemplo 2



Exemplo 3




