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Apresentação

A construção de ferramentas analíticas da atividade científico-tecnológica está na raiz da concepção do
Diretório dos Grupos de Pesquisa. Nesse contexto, desde 1995 vem sendo desenvolvido um algoritmo
capaz de estratificar os grupos em bases quali-quantitativas. A versão beta do algoritmo foi desenvolvida
a partir da base de dados da versão 2.0 (Lourenço, R.S. et allii - Indicadores de Qualidade e Produtividade
dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Educação Brasileira, 17(35):107-128, 1995) e a primeira versão foi publicada em suporte papel a partir dos dados da versão 3.0, 1997 (Coav/Sup/CNPq/MCT - A Pesquisa no
Brasil: perfil da pesquisa no Brasil e hierarquização dos grupos de pesquisa a partir dos dados do Diretório
dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Brasília, 101p., 1998). Na versão 4.0, o algoritmo foi aperfeiçoado e seus
resultados foram incorporados dinamicamente à página do Diretório na internet, como um módulo
específico. A versão atual 4.1 (que atualizou os dados da produção científica dos pesquisadores e
estudantes cadastrados na versão 4.0*) incorporou algumas modificações quanto à forma de apresentação dos resultados da estratificação, decorrentes de sugestões de membros representativos da comunidade científica e tecnológica feitas em um seminário realizado em março de 2001, com o objetivo de
colher subsídios para o aperfeiçoamento do modelo. Uma das principais sugestões incorporadas foi a
redução de cinco para apenas três estratos: Consolidados (anteriormente A e B), Em Consolidação (C e D)
e Em Formação (E).
Numa taxonomia de instrumentos de estratificação que pusessem, em um extremo, os processos
integralmente cientométrico-produtivistas e, em outro, apreciações integralmente qualitativas, com
baixo poder de comparabilidade e formalização, o algoritmo está situado numa posição intermediária.
São três os aspectos que o fundamentam: (1) a dimensão complexa e qualitativa dos insumos básicos que
orientam o processo discriminatório (julgamento de bolsas de pesquisa pelo CNPq e avaliação dos
programas de pós-graduação pela Capes); (2) a parametrização realizada segundo os traços específicos
de cada uma das Grandes áreas da árvore do conhecimento do CNPq; (3) a utilização de ferramental
estatístico simples e de fácil compreensão, mas suficiente para estabelecer uma formalização que
permita a comparação entre os grupos.
Como um elemento de reforço do poder de discriminação do modelo conceitual do algoritmo, vale a
pena ainda lembrar a relativa independência entre os três eventos fundamentais na sua construção: (1) a
coleta de dados a respeito dos grupos de pesquisa; (2) a avaliação dos projetos e currículos no processo
de concessão de bolsas de pesquisa pelos comitês assessores no CNPq e; (3) a avaliação dos programas
de pós-graduação pelos comitês de área e pelo CTC na Capes. São processos em que as unidades de
análise são distintas (pesquisadores, grupos de pesquisa e programas de pós-graduação), e ocorrem em
momentos diferentes, em instituições diferentes, lançando mão de critérios de avaliação distintos e realizados por indivíduos, em grande parte, diferentes.
Com o intuito de testar o poder discriminatório do algoritmo, desde a versão beta (1995) vêm sendo realizados testes de pertinência ou correlação entre a hierarquia por ele construída e outras hierarquias
disponíveis. A primeira delas foi um exercício sobre a localização relativa nos estratos produzidos pelo
algoritmo dos pesquisadores constantes da "lista dos 170 pesquisadores mais produtivos do país",
mostrada na Folha de São Paulo em maio de 1995. Destes pesquisadores, 102 atendiam ao critério de
estarem registrados na versão 2.0 do Diretório e pertencerem a uma Instituição de Ensino Superior, e 94
(92,1%) localizavam-se no estrato superior do algoritmo.
Os testes mais abrangentes foram as medidas de associação entre os escores médios de qualidade (que
servem de base para a construção dos estratos) produzidos pelo algoritmo e entre os escores-testes
médios de produtividade dos grupos. Essas medidas foram realizadas segundo parâmetros estabelecidos
para cada uma das Grandes áreas per se, e os exercícios foram feitos com os dados das versões 2.0 e 3.0
(1995 e 1997). Com exceção dos grupos das Ciências Agrárias da versão 3.0 (0,876), os coeficientes de
correlação entre os escores médios componentes dos escores de qualidade (Q) e de produtividade (P)
para todas as Grandes áreas estiveram sempre acima de 0,92.
* Na versão 4.1, o módulo de estratificação não incorporou as atualizações da produção C&T efetuadas nos demais módulos do Diretório.
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Introdução

Este trabalho classifica, em três estratos, os grupos de pesquisa vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES*) cadastradas na versão 4.0 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (ano de referência
2000), tomando como indicador a densidade de pesquisadores qualificados por dois sistemas de
avaliação já consagrados no Brasil, baseados em julgamentos desenvolvidos pelos próprios pares, de
forma relativamente independente em relação ao Diretório e entre si: (1) o sistema de avaliação ex-ante
dos projetos de pesquisa e dos currículos dos pesquisadores candidatos às bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq e (2) o sistema de avaliação dos programas de pós-graduação empreendidos pela CAPES.
Coloca em evidência as concentrações geográfica e institucional da pesquisa desenvolvida no âmbito
das IES. Ordena as instituições sob a ótica da pesquisa científica por Grande área do Conhecimento,
levando em conta os quantitativos de grupos de pesquisa classificados nos diferentes estratos, em
termos absolutos e relativos.
Ao final, averigua a existência de correlação entre o grau de qualificação e a produtividade técnicocientífica dos grupos de pesquisa vinculados às IES. O indicador de produtividade considera a produção
C&T dos pesquisadores doutores, referente ao triênio 1997-1999, cadastrada com o auxílio do Sistema de
Currículo Lattes até 10 de novembro de 2000 (artigos, livros e capítulos de livros publicados, produção
tecnológica desenvolvida, teses e dissertações defendidas sob orientação de pesquisadores pertencentes aos grupos).

* Foram consideradas também como IES as instituições de pesquisa que ministram cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES.
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Metodologia

O trabalho circunscreve 10.772 grupos vinculados às 155 Instituições de Ensino Superior (englobando
cerca de 92% do total de grupos cadastrados na versão 4.0 do Diretório). Não envolve, portanto, os
grupos vinculados a empresas/institutos de pesquisa e institutos tecnológicos (69 instituições) que, em
conjunto, abarcam 988 grupos cadastrados (Figura 1). Os institutos de pesquisa que ministram cursos de
pós-graduação reconhecidos pela CAPES foram considerados como IES.
Os grupos de pesquisa foram classificados em três estratos denominados Consolidados ("Co"), Em
Consolidação ("eC") e Em Formação ("eF"). No primeiro estrato, grupos Consolidados, foram classificados
os grupos que apresentam altíssima concentração de pesquisadores participantes de programas de pósgraduação chancelados pela CAPES, com os graus mais elevados da escala de avaliação utilizada por
aquela Agência e, ainda, apoiados pelo CNPq com bolsas de pesquisa de elevada categoria/nível. No
segundo estrato, grupos Em Consolidação, a densidade de pesquisadores bolsistas de pesquisa e de
docentes que participam de cursos de pós-graduação com graus 5 a 7 é bem mais reduzida. No terceiro
estrato, grupos Em Formação, é nula ou muito rarefeita a presença de pesquisadores qualificados pelos
dois sistemas de avaliação que escoram este trabalho, como poderá ser visto mais adiante.
Os grupos de pesquisa foram dispostos nos três estratos observando-se os seguintes passos:
1º) os grupos vinculados às IES foram subdivididos em dois subconjuntos (Figura 1). O primeiro deles
congrega 81% do total de grupos vinculados às IES: 8.776 grupos que contam com a presença de pelo
menos um pesquisador com titulação máxima igual a doutorado e, ainda, pelo menos um bolsista de
pesquisa ou docente de um curso avaliado com grau igual ou superior a três. O segundo subconjunto
comporta os demais grupos de pesquisa: 1.996 grupos, perfazendo cerca de 19% do total de grupos
vinculados às IES.

.04

2º) os grupos pertencentes ao primeiro subconjunto foram distribuídos nos três estratos referidos inicialmente, com base em um escore de qualificação (Q) que mede a densidade de pesquisadores classificados
pelos dois sistemas de avaliação já citados, o sistema de bolsas de pesquisa do CNPq e o sistema de
avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES. Foram considerados os bolsistas em atividade em
novembro de 2000 e o cadastro de docentes de 1999 vinculados aos cursos/programas de pósgraduação reconhecidos pela CAPES até dezembro de 1999, bem como os resultados da avaliação
concluída em 1998. Para calcular a densidade de pesquisadores qualificados em relação ao total de
doutores cadastrados no grupo, tanto as categorias/níveis dos bolsistas de pesquisa* como os graus
atribuídos aos programas de pós-graduação em que o pesquisador participa como docente foram transformados em uma escala numérica. Também foram classificados como Em Formação (estrato "eF") todos
os grupos de pesquisa participantes do segundo subconjunto, mencionado no parágrafo anterior,
conforme ilustra a (Figura 2).

O escore de qualificação (Q) é uma estatística padronizada, com média e desvio-padrão respectivamente
iguais a 50 e 20, calculados a partir da média aritmética e do desvio-padrão do indicador de densidade
correspondente aos grupos de igual porte no que se refere a número de doutores participantes do grupo
(seis classes definidas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ou mais doutores), da mesma Grande área do Conhecimento em que
o grupo foi cadastrado. Assim, a estatística Q varia entre 0 e 100. Aproxima-se de zero quando for muito
rara a presença de pesquisadores qualificados no grupo e, no outro extremo, tende à marca de 100
quando for muito intensa a presença desses pesquisadores.
Foram selecionadas duas separatrizes da estatística Q: 15 e 55. Tais limites foram fixados analisando-se os
indicadores correspondentes aos grupos estratificados em função da estatística Q, organizada em 29
faixas de amplitude igual a três. Assim, os grupos foram classificados em diferentes estratos, como se
segue:
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A Tabela 1 e a Tabela 2 informam o número de grupos classificados por estrato, segundo as Grandes
Áreas e Áreas do Conhecimento predominantes nas atividades do grupo, respectivamente.informam o
número de grupos classificados por estrato, segundo as Grandes Áreas e Áreas do Conhecimento
predominantes nas atividades do grupo, respectivamente.
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continua tabela 2
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* O tempo de titulação dos doutores não bolsistas também foi considerado (ver procedimento para o cálculo do escore de qualificação
no Saiba mais.
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Principais resultados

Algumas variáveis selecionadas, como número de pesquisadores, doutores, bolsistas de pesquisa e
docentes, em termos absolutos e relativos, são apresentadas na Tabela 3, contrastando com os diferentes
perfis dos grupos de pesquisa classificados nos diferentes estratos. Entre esses indicadores, cabe destacar
a proporção de bolsistas de pesquisa em relação ao total de doutores cadastrados no grupo, bem como
o percentual de docentes doutores vinculados a programas avaliados com diferentes graus em relação ao
total de docentes que fazem parte do grupo. Na tabela citada foram utilizadas as seguintes legendas:
Dout número de pesquisadores com titulação máxima igual a doutorado;
BPQ bolsistas de pesquisa do CNPq em novembro de 2000 (modalidades PQ, PV, RD, DCR) cadastrados no
Diretório;
BPQ(I) subconjunto de BPQ constituído pelos bolsistas de categoria/nível igual ou superior a 1C (ou seja,
1A, 1B ou 1C);
BPQ(II) subconjunto de BPQ constituído pelos bolsistas de categoria/nível igual ou inferior a 2A (ou seja,
2A, 2B ou 2C);
DOC docentes cadastrados no Diretório com titulação máxima igual a doutorado, vinculados a programas de pós-graduação reconhecidos e avaliados pela CAPES com grau igual ou superior a 3;
DOC(6;7) subconjunto de DOC formado por docentes vinculados a programas de pós-graduação avaliados com grau 6 ou 7;
DOC(5) subconjunto de DOC constituído por docentes vinculados a programas de pós-graduação avaliados com grau 5;
DOC(3;4) subconjunto de DOC integrado por docentes vinculados a programas de pós-graduação avaliados com grau 3 ou 4.

continua tabela 3
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A Tabela 4 bem como a Figura 3 e a Figura 4 detalham os indicadores relacionados aos bolsistas de
pesquisa e aos docentes, por Grande Área do Conhecimento, dando maior nitidez aos contrastantes
perfis dos grupos classificados nos três estratos criados.
A Figura 5 mostra a concentração dos bolsistas de pesquisa (BPQ) e dos docentes que participam dos
cursos avaliados de pós-graduação, Doc6;7, Doc5 e Doc3;4. Os grupos Consolidados (estrato "Co"), que
representam 1/3 do total de grupos vinculados às IES, aglutinam 62% dos bolsistas de pesquisa vinculados às IES, 79% dos Doc6;7, 71% dos Doc5 e 28% dos Doc3;4. Os grupos Em Consolidação (estrato "eC"),
que representam pouco menos da metade dos grupos vinculados às IES, congregam 37% dos BPQ vinculados àquelas instituições, 69% dos Doc3;4, 29% dos Doc5 e 21% dos Doc6;7. No estrato "eF" (grupos Em
Formação), que abrigam cerca de 1/5 do total de grupos vinculados às IES, encontramos apenas 3% dos
Doc3;4, menos de 1% dos Doc5 e Doc6;7 e cerca de 1% dos bolsistas de pesquisa que desenvolvem seus
trabalhos nas IES.
A já conhecida concentração geográfica dos grupos de pesquisa pode ser visualizada na Tabela 5.
Examinando-a, pode-se constatar que 2/3 de todos os grupos vinculados às IES e quase 85% dos grupos
consolidados se concentram em apenas quatro Unidades da Federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul.
Examinando-se os percentuais de grupos Consolidados, pode-se visualizar a concentração desses grupos
no eixo SP-RJ (46% e 43%, respectivamente). Logo a seguir, DF, MG e RS (39%; 38% e 30%) e depois SC, PE
e BA (24%, 20% e 19%). Nessas oito Unidades da Federação estão concentrados 80% dos grupos de
pesquisa e 95% dos grupos Consolidados (estrato "Co").
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Figura 3
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Figura 5

continua figura 5
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continua figura 5
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A Tabela 6 mostra a concentração dos grupos de pesquisa em termos institucionais. Nessa tabela foram
listadas apenas aquelas que abrigam 50 ou mais grupos de pesquisa (50 IES, de um total de 155 participantes da versão atual do Diretório). Atendo-se aos números relativos, percentuais da coluna (Co)/(N),
destacam-se 11 instituições, em que a proporção dos grupos Consolidados ultrapassa a marca de 50%:
PUC/RJ (71%), UFV (69%), UNIFESP (62%), USP (59%), UFRJ (58%), UNICAMP (58%), UFRGS (56%), UFLA
(56%), FIOCRUZ (55%), PUC/SP (52%) e UFMG (51%).
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continua tabela 6
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Pode-se constatar ainda que as 14 primeiras IES relacionadas na Tabela 6 reúnem cerca de 50% dos
grupos de pesquisa vinculados às IES cadastrados pelo Diretório e quase 80% do total dos grupos classificados como Consolidados nessas instituições (estrato "Co"). Dessas, apenas UFPE e UnB se localizam fora
das regiões Sul e Sudeste. Dessas mesmas 14 IES, 13 são públicas, sendo 10 federais e três estaduais.
Ampliando-se o leque, pode ser observado, ainda na mesma tabela, que as primeiras 28 instituições aglutinam quase 2/3 dos grupos vinculados às IES e mais de 90% do total de grupos classificados como
Consolidados (estrato "Co" ).
O Quadro 1 da figura 5 evidencia a participação percentual dos grupos Consolidados, por IES, na esfera
de cada uma das seis Grandes Áreas do Conhecimento. Com percentual acima de 50, destacam-se:
a) Agrárias: UFMG, UFV, UFRGS, UFSM, UFLA, UNICAMP e USP;
b) Biológicas: UNIFESP, UFV, UFRJ, UFMG, UNICAMP, FIOCRUZ, USP e UFRGS;
c) Exatas e da Terra: UFSCar, USP, UNICAMP, UFRGS, PUC/RJ e UFPE;
d) Saúde: FIOCRUZ, UNIFESP, USP e UFRGS;
e) Humanidades: PUC/RJ, USP, UFRJ, PUC/SP, UFRGS, UNICAMP, UnB, e UFMG;
f ) Engenharias e Ciência da Computação: PUC/RJ, UFRJ, UNICAMP, UFSC, USP, UFMG e UFU;
Entre as 17 instituições acima relacionadas, 12 estão localizadas no triângulo formado pelos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, três no Sul do país (UFRGS, UFSM e UFSC), apenas uma no Nordeste (UFPE) e outra no Centro-Oeste (UnB). São majoritariamente públicas (15 das 17 IES): 14 universidades (12 federais e duas estaduais) e um instituto de pesquisa.
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Relação entre Qualificação e Produtividade dos grupos de pesquisa

Como já foi observado, o conceito básico da estratificação proposto reside na densidade de bolsistas de
pesquisa e docentes vinculados à pós-graduação. Por outro lado, seu traço metodológico mais marcante
é o de construir-se com base em sistemas independentes de avaliação (CAPES e CNPq). Não obstante, o
Diretório busca informações sobre a produtividade dos grupos de pesquisa.
Como se verá mais adiante, as correlações entre a qualificação e a medida da produtividade dos grupos é
fortíssima, seja para a totalidade dos grupos, seja para conjuntos segundo as Grandes Áreas. Ante essa
evidência, poderia ser perguntado qual a necessidade de construirmos um escore de qualificação que
não utiliza a medida direta dessa produtividade. Ocorre que, para conjuntos relativamente grandes de
unidades (pesquisadores, grupos, etc.), há na literatura evidências suficientes, no sentido de que a produtividade avalia com correção a qualificação. Os problemas da produtividade aparecem à medida que as
populações analisadas vão diminuindo de tamanho, em virtude da crescente interferência da variância
da produtividade conforme diminui o número de unidades no conjunto analisado. Esses problemas
atingem seu limite máximo quando pretendemos localizar um grupo individualmente numa escala de
qualidade através da medida simples da produtividade. Daí a necessidade de incorporar-se ao modelo de
avaliação um conjunto maior de variáveis, mais além da medida pura e simples da produtividade.
Portanto, o exercício desenvolvido não deve ser interpretado como uma validação do escore "Q" do algoritmo de estratificação que está sendo apresentado vis-à-vis uma medida de produtividade. Almeja pura
e simplesmente demonstrar que, para médias de conjuntos relativamente grandes de grupos, aquele
escore "Q" e a medida da produtividade correlacionam-se fortemente.
Construiu-se então um escore de produtividade (P) de cada um dos grupos de pesquisa vinculados às IES.
Como ponto de partida, foi construído um escore de produtividade de cada pesquisador doutor com
currículo Lattes cadastrado no CNPq até 10/11/2000, considerando-se dez tipos de produto técnicocientífico selecionados de acordo com a sua natureza e agrupados em cinco subconjuntos relativamente
homogêneos, como se segue:
1) ART - Artigos publicados em periódicos especializados com corpo editorial e sistema de referees:
a) An = artigos de circulação nacional (considerados como tal aqueles publicados em português ou sem
informação sobre o idioma da publicação);
b) Ae = artigos de circulação internacional (considerados como tal aqueles publicados em outro idioma
que não o português).
2) TCE - Trabalhos completos publicados em anais;
3) L&C - Livros e Capítulos de livro publicados:
a) Li = livros;
b) Cl = capítulos de livro.
4) PTC - Produção técnica desenvolvida:
a) Sf = softwares;
b) Pd = produtos tecnológicos;
c) Pc = processos tecnológicos.
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5) T&D - Teses e dissertações defendidas sob orientação de pesquisadores pertencentes ao grupo:
a) Te = teses de doutorado;
b) Di = dissertações de mestrado.
Inicialmente, foi calculado um indicador de produtividade relacionado a cada um dos cinco subconjuntos
de produtos formados, para cada pesquisador doutor pertencente ao grupo, ponderando-se os diferentes tipos de trabalho de acordo com os valores apresentados abaixo.

Em uma segunda etapa, para cada pesquisador foram calculados cinco escores padronizados de produtividade (S), distintos para cada um dos cinco subconjuntos de produtos. A esses escores foram atribuídos
média e desvio-padrão iguais a 50 e 20, respectivamente, tomando-se por base a média aritmética e o
desvio-padrão dos indicadores de produtividade relacionados àqueles pesquisadores que desenvolveram pelo menos um dos tipos dos produtos pertencentes ao subconjunto, no âmbito de uma mesma
Grande Área do Conhecimento.
Na terceira etapa, os cinco escores padronizados (S) foram agregados em um único índice, ponderandose diferenciadamente valorizações conforme a Grande Área do Conhecimento. As ponderações (w)
utilizadas nessa etapa são resumidas a seguir.

Em seguida, um escore de produtividade (p) foi calculado para cada um dos pesquisadores, de forma
padronizada, com média e desvio-padrão iguais a 50 e 20, respectivamente, levando-se em conta a
média aritmética e o desvio-padrão do índice agregado de produtividade (U) da Grande Área do
Conhecimento relacionada à sua área de atuação (a primeira por ele indicada no currículo).
Finalmente, o escore de produtividade do grupo (P) foi calculado tomando-se como proxi a média
aritmética simples dos escores individuais (p) dos pesquisadores pertencentes ao grupo de pesquisa.
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A Figura 6 ilustra a relação entre as médias dos escores de qualificação (Q) e de produtividade (P) dos
grupos de pesquisa vinculados às Instituições de Ensino Superior. Cada ponto do gráfico refere-se à
média dos escores correspondentes a pequenos subconjuntos formados pelos grupos tabulados na
distribuição de freqüências da estatística Q, com amplitude de classe igual a 5 (primeira classe: grupos
com Q inferior a 20, segunda classe: Q igual ou superior a 20 mas inferior a 25, e assim, sucessivamente,
até a última classe, na qual estão agrupados os grupos com Q igual ou superior a 85). A fortíssima
correlação entre as médias dos dois escores pode ser constatada visualmente. O coeficiente de correlação
linear entre as médias é igual a 0,998, indicando uma relação muito forte entre as variáveis estudadas,
qualificação e produtividade dos grupos de pesquisa vinculados às IES, em termos gerais. Gráficos semelhantes (Figura 7) são apresentados para cada uma das seis Grandes Áreas do Conhecimento.
A Tabela 7 reúne o total da produção técnico-científica dos grupos de pesquisa vinculados às IES, em
números absolutos, por estrato, bem como a produtividade anual média por pesquisador com titulação
máxima igual a doutorado.
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No quadro inferior da mesma tabela é apresentado um índice simplificado de produtividade, em que a
média anual de cada tipo de produto foi igualada a 100. Examinando-se esses índices simplificados,
pode-se chegar à mesma constatação apontada anteriormente, ou seja: em geral, a produtividade dos
grupos está correlacionada positivamente à qualificação dos grupos de pesquisa - quanto mais elevada a
qualificação do grupo de pesquisa, maior a produtividade, e vice-versa.
Considerando-se isoladamente alguns tipos de produto, chega-se à conclusão que a diferença de produtividade entre os grupos classificados nos estratos criados segue a mesma tendência, de forma muito
mais expressiva. A produtividade anual média dos pesquisadores doutores, em termos de artigos publicados em periódicos de circulação internacional e de capítulos de livro, correspondente aos grupos
classificados como Consolidados (estrato "Co"), por exemplo, representa pouco mais do que o triplo
daqueles classificados como Em Formação (estrato "eF"), 1,01/0,32 artigos/doutor/ano e 0,37/0,12 capítulos de livro/doutor/ano, respectivamente. No que se refere às dissertações de mestrado concluídas sob
orientação de pesquisadores do grupo, essa proporção se eleva para 5:1 (0,61/0,11
dissertações/doutor/ano). Tal distância é ainda mais expressiva no que se refere às teses de doutorado:
mais de 20:1. A Figura 8 ilustra esse diferencial de produtividade entre os três estratos criados.
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Saiba mais

O que é a Estratificação dos grupos de pesquisa?
A Estratificação dos Grupos torna disponível para consulta um modelo capaz de classificar os grupos de
pesquisa contidos no Diretório, pertencentes às instituições de ensino superior e institutos de pesquisa
que possuem programas de pós-graduação, em estratos hierarquizados de qualidade.
A Estratificação foi realizada com base nas sequintes informações:
(i) bolsistas de pesquisa (PQ, PV, DCR, RD) existentes em novembro/2000;
(ii) docentes (NRD5) presentes no Sistema DataCapes, ano-base 1999. Conceitos resultantes da avaliação
1998. mais de 20:1. A Figura 8 ilustra esse diferencial de produtividade entre os três estratos criados.
Como ela funciona?
Este modelo baseia-se na medida da concentração, em cada grupo, de bolsistas de produtividade em
pesquisa do CNPq (segundo categoria e nível da bolsa) e de docentes de programas de pós-graduação
avaliados pela Capes (segundo sua posição na escala - 1 a 7), e leva em conta apenas pesquisadores com
titulação doutoral. O modelo prescinde, portanto, da medida direta da produtividade científicotecnológica dos pesquisadores de cada grupo. Alternativamente, inclui em sua construção toda a complexidade envolvida nas avaliações da Capes e do CNPq, ambas realizadas por comitês de pares e com
fortes componentes qualitativos. As consultas ao módulo poderão ser feitas ao nível de Grande Área e
Área do Conhecimento, unidade da Federação e instituição.
Procedimentos utilizados para o cálculo dos escores de qualificação (Q) e de produtividade (P) dos
grupos de pesquisa vinculados às IES

O cálculo do Escore de Qualificação (Q), que procura medir o grau de qualificação dos grupos de pesquisa vinculados às IES, toma como ponto de
partida as seguintes variáveis:
A estatística Xi foi calculada somente para os grupos pertencentes ao subconjunto constituído pelos
grupos de pesquisa que contam com a presença de pelo menos um doutor e, ainda, pelo menos um
bolsista de pesquisa do CNPq ou um docente vinculado a um programa de pós-graduação com grau
igual ou superior a 3, sendo:

q representa o total de grupos de pesquisa, de uma determinada grande área do conhecimento, que
contam com a presença de pelo menos um pesquisador doutor e, ainda, pelo menos um bolsista de
pesquisa ou docente de um programa de pós-graduação avaliado pela CAPES com grau igual ou superior
a 3;
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r representa o total de grupos de pesquisa, de uma determinada Grande Área do Conhecimento, que
contam com a presença de pelo menos um docente doutor, vinculado a um programa de pós-graduação
avaliado pela CAPES com grau igual ou superior a 3;
n = nº de pesquisadores cadastrados no Diretório com titulação máxima igual a doutorado;
bj = nº de pesquisadores doutores;
wh = ponderação, segundo a condição do pesquisador, como se segue:
i) doutores bolsistas de pesquisa do CNPq (novembro de 2000):

ii) doutores não bolsistas do CNPq;

dj = nº de pesquisadores doutores, docentes cadastrados pela CAPES (1999) em programas de
pós-graduação avaliados com grau igual ou superior a 3 ( j = 1, 2, ..., n);
vq = ponderação, segundo o conceito do programa de pós-graduação atribuída pela CAPES (1998), como
se segue:

5MD: programas de pós-graduação com conceito 5, que ministram cursos de mestrado e de doutorado,
ou apenas doutorado;
5M: programas de pós-graduação com conceito 5, que ministram cursos de mestrado;
As ponderações v e w foram multiplicadas pelo fator f nos casos em que o pesquisador doutor participa
de mais de dois grupos de pesquisa, como se segue:
g: número de grupos em que o pesquisador doutor
participa (somente para g > 2);
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Assim sendo,

µ(B i) = média aritmética da estatística B correspondente ao subconjunto formado pelos grupos de
pesquisa que contam com a presença de pelo menos um docente doutor vinculado a um programa de
pós-graduação avaliado pela CAPES com grau igual ou superior a 3;
µ(D i) = média aritmética da estatística D correspondente ao subconjunto constituído pelos grupos de
pesquisa que contam com a participação de pelo menos um docente doutor vinculado a um programa
de pós-graduação avaliado com grau igual ou superior a 3.
As médias µ(Bi) e µ(Di), calculadas para cada Grande Área do Conhecimento, são apresentadas na Tabela
1, a seguir:
Tabela 1 - Médias aritméticas das estatísticas Bi e Di, por Grande Área do Conhecimento.

Em uma segunda etapa, o Escore de Qualificação (Q) de cada grupo foi calculado padronizando-se a
variável X referente a ele, tomando por base a média aritmética e o desvio-padrão correspondentes aos
grupos de igual porte (em termos do número de doutores pertencentes ao grupo, seis estratos foram
fixados: 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 ou mais doutores por grupo) e da mesma Grande Área do Conhecimento em que
foi classificado, de acordo com as fórmulas apresentadas a seguir.
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µ(X)s e ð(X)s: média aritmética e desvio-padrão, respectivamente, da estatística X, referentes ao s ésimo
estrato (porte em termos do nº de doutores pertencentes ao grupo) da Grande Área do Conhecimento
predominante em que o grupo foi classificado. Esses parâmetros são apresentados na Tabela 2, a seguir.
Tabela 2 - Parâmetros utilizados para padronizar a estatística X no cálculo do escore de qualificação (Q).

1 - Os bolsistas da modalidade DCR, categoria 3/níveis A e C, foram computados como 2C; os da modalidade PV, categoria 1/níveis D, E e
F, como 1A, 1B e 1C, respectivamente, e os da categoria 2/níveis D, E e F, como 2A, 2B e 2C, respectivamente; os da modalidade RD, categoria 2/nível F, como 2C.
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Procedimentos para o cálculo do escore de Produtividade (P)
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Procedimentos para o cálculo do escore de Produtividade (P)

O Escore de Produtividade (P) foi calculado, primeiramente, para cada um dos pesquisadores doutores
com currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq (até 10 novembro de 2000), agrupando dez tipos de
produto técnico-científico de diferentes naturezas em cinco subconjuntos relativamente homogêneos,
como se segue:
1) ART - Artigos publicados em periódicos especializados com corpo editorial e sistema de referees:
a) An = artigos de circulação nacional (considerados como tal aqueles publicados em português ou sem
informação sobre o idioma da publicação);
b) Ae = artigos de circulação internacional (considerados como tal aqueles publicados em outro idioma
que não o português).
2) TCE - Trabalhos completos publicados em anais;
3) L&C - Livros e Capítulos de livro publicados:
a) Li = livros;
b) Cl = capítulos de livro.
4) PTC - Produção técnica desenvolvida:
a) Sf = softwares;
b) Pd = produtos tecnológicos;
c) Pc = processos tecnológicos.
5) T&D - Teses e dissertações defendidas sob orientação de pesquisadores pertencentes ao grupo:
a) Te = teses de doutorado;
b) Di = dissertações de mestrado.
Para cada subconjunto foi calculado um indicador de produtividade por pesquisador doutor pertencente
ao grupo de pesquisa, conforme a fórmula apresentada a seguir, ponderando-se os diferentes tipos de
trabalho pertencentes ao subconjunto formado, de acordo com os valores apresentados na Tabela 3,
adiante:

v = ponderação entre os diferentes tipos de trabalho da mesma natureza (ver Tabela 3);
T = tipos de trabalho da mesma natureza (ver Tabela 3);
Dessa forma, a estatística Y1, correspondente aos artigos publicados em periódicos especializados - ART,
por exemplo, foi calculada como se segue:
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An representa o número de artigos publicados em periódicos de circulação nacional e Ae, de circulação
internacional *.
Para os demais produtos foi utilizado o mesmo procedimento, com base nas ponderações apresentadas
na Tabela 3.
Tabela 3 - Ponderações internas aos subconjuntos de produtos formados, segundo os diferentes tipos de
produto pertencentes ao subconjunto.

Em uma segunda etapa, foram calculados cinco escores padronizados de produtividade (S) por pesquisador doutor, distintos para cada um dos cinco subconjuntos de produtos, com base na média aritmética e
no desvio-padrão da variável Y relacionada aos pesquisadores que desenvolveram pelo menos um dos
tipos dos produtos pertencentes ao subconjunto, no âmbito da mesma Grande Área do Conhecimento
(relacionada à primeira especialidade de atuação informada pelo pesquisador em seu currículo). Tais
parâmetros são apresentados na Tabela 4, adiante.
Os escores de produtividade padronizados foram calculados utilizando-se as seguintes fórmulas:

m representa o nº de pesquisadores classificados na Grande Área do Conhecimento que geraram,
durante o período de janeiro de 1997 a dezembro de 1999, pelo menos um dos tipos de produto pertencentes ao subconjunto do qual ele faz parte;
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Tabela 4 - Parâmetros para o cálculo dos Escores Padronizados de Produtividade (S), por subconjunto de
produtos da mesma natureza e Grande Área do Conhecimento.

A seguir, os cinco escores padronizados (S i) foram agregados em uma única estatística (U), ponderandoos de forma diferenciada, de acordo com a Grande Área do Conhecimento em que o pesquisador foi
classificado, como se segue. As ponderações adotadas (w) estão na Tabela 5, logo adiante.

m representa o número de pesquisadores classificados na Grande Área do Conhecimento que geraram,
durante o período de janeiro de 1997 a dezembro de 1999, pelo menos um dos dez tipos de produto
selecionados.
Tabela 5 - Ponderações utilizadas para o cálculo de estatística (U).

A seguir, um Escore de Produtividade (P) foi calculado para cada um dos pesquisadores doutores, com o
auxílio da seguinte fórmula:
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µ(U) e ð(U): média aritmética e desvio-padrão, respectivamente, do índice agregado de produtividade (U)
correspondente à Grande Área do Conhecimento em que o pesquisador foi classificado. A Tabela 6 traz
esses parâmetros.
Tabela 6 - Parâmetros da estatística (U) utilizados para o cálculo do escore (p).

Finalmente, um escore de produtividade (P) foi calculado para cada grupo de pesquisa tomando-se a
média aritmética simples dos escores (P) correspondentes aos pesquisadores doutores pertencentes ao
grupo de pesquisa, com currículos cadastrados na Plataforma Lattes/CNPq até 10 de novembro de 2000.

* An: artigos de circulação nacional (considerados como tal aqueles publicados em português ou sem informação sobre o idioma da
publicação); Ae: artigos de circulação internacional (considerados como tal aqueles publicados em outro idioma que não o português).
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Procedimentos para o cálculo do escore de Qualificação (Q)
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Indicadores por grandes áreas do conhecimento

Tabela A - Indicadores selecionados detalhados por Grande área do conhecimento, segundo os diferentes estratos - Bolsistas de
Pesquisa, Doutores e Docentes - Números Absolutos

continua tabela 9
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1/ Não há dupla contagem de doutores, bolsistas de pesquisa e docentes no âmbito de cada estrato.
Todavia, há dupla contagem nos totais, tendo em vista que um pesquisador pode participar de dois
ou mais grupos de pesquisa, classificados em estratos diferentes.
Legenda:
Co: Consolidados; eC: em Consolidação; eF: em Formação.
Dout: Doutores;
BPQ: Bolsistas de Pesquisa; BPQ (I): Bolsistas de Pesquisa Categoria I; BPQ (II): Bolsistas de Pesquisa
Categoria II;
DOC: Docentes da pós-graduação;
DOC(6;7): Docentes que participam de cursos com conceito 6 ou 7;
DOC(5): Docentes que participam de cursos com conceito 5;
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Tabela A.1 - Médias por grupo de pesquisa

Tabela 9.1 - Indicadores selecionados detalhados por grande área do conhecimento,
segundo os diferentes estratos - Bolsistas de Pesquisa, Doutores e Docentes

continua tabela 9.1
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Legenda:
Co: Consolidados; eC: em Consolidação; eF: em Formação.
Dout: Doutores;
BPQ: Bolsistas de Pesquisa; BPQ (I): Bolsistas de Pesquisa Categoria I; BPQ (II): Bolsistas de Pesquisa
Categoria II;
DOC: Docentes da pós-graduação;
DOC(6;7): Docentes que participam de cursos com conceito 6 ou 7;
DOC(5): Docentes que participam de cursos com conceito 5;
DOC(3;4): Docentes que participam de cursos com conceito 3 ou 4.
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Tabela A.2 - Percentuais

Tabela 9.2 - Indicadores selecionados detalhados por grande área do conhecimento,
segundo os diferentes estratos - Bolsistas de Pesquisa, Doutores e Docentes

continua tabela 9.2
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Legenda:
Co: Consolidados; eC: em Consolidação; eF: em Formação.
Dout: Doutores;
BPQ: Bolsistas de Pesquisa; BPQ (I): Bolsistas de Pesquisa Categoria I; BPQ (II): Bolsistas de Pesquisa
Categoria II;
DOC: Docentes da pós-graduação;
DOC(6;7): Docentes que participam de cursos com conceito 6 ou 7;
DOC(5): Docentes que participam de cursos com conceito 5;
DOC(3;4): Docentes que participam de cursos com conceito 3 ou 4.
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Resultado detalhado por instituição e grande área
Tabela B.1 - Ciências Agrárias

Tabela 8.1 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.1
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continua tabela 8.1

.39

.40

Tabela B.2 - Ciências Biológicas

Tabela 8.2 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.2

.41

continua tabela 8.2

.42

.43

Tabela B.3 - Ciências Exatas e da Terra

Tabela 8.4 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.4

.44

continua tabela 8.4

.45

.46

Tabela B.4 - Engenharias e Ciência da Computação

Tabela 8.3 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.3

.47

continua tabela 8.3

.48

.49

Tabela B.5 - Humanidades

Tabela 8.5 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.5

.50

continua tabela 8.5

.51

continua tabela 8.5

.52

.53

Tabela B.6 - Ciências da Saúde

Tabela 8.6 - Distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as IES

continua tabela 8.6

.54

continua tabela 8.6

.55

.56

Qualificação e Produtividade por área e instituição
Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.1 - Agronomia
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Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.2 - Ciência e Tecnologia de Alimentos

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.3 - Engenharia Agrícola
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Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.4 - Medicina Veterinária

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.5 - Recursos Florestais e Engenharia Florestal
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Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.6 - Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.7 - Zootecnia

.60

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.1 - Biofísica

.61

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.2 - Biologia Geral

.62

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.3 - Bioquímica

.63

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.4 - Botânica

.64

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.5 - Ecologia

.65

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.6 - Farmacologia

.66

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.6 - Tabela C.2.7 - Fisiologia

.67

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.8 - Genética

.68

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.9 - Imunologia

.69

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.10 - Microbiologia

.70

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.11 - Morfologia

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.12 - Parasitologia

.71

Tabela C.2 - Ciências Biológicas / Tabela C.2.13 - Zoologia

.72

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.1 - Ciência da Computação

.73

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.2 - Desenho Industrial

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.3 - Engenharia Aeroespacial

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.4 - Engenharia Biomédica

.74

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.5 - Engenharia Civil

.75

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.6 - Engenharia de Materiais e Metalúrgica

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.7 - Engenharia de Minas
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Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.8 - Engenharia de Produção

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.9 - Engenharia de Transportes

.77

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.10 - Engenharia de Elétrica

.78

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.11 - Engenharia Mecânica

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.12 - Engenharia Nuclear
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Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação /Tabela C.3.13 - Engenharia Química

Tabela C.3 - Engenharias e Ciência da Computação / Tabela C.3.14 - Engenharia Sanitária
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Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.1 - Astronomia

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.2 - Física

.81

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.3 - Geociências

.82

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.4 - Matemática

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.5 - Oceanografia

.83

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.6 - Probabilidade e Estatística

.84

Tabela C.4 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.4.7 - Química

.85

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.1 - Administração

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.2 - Antropologia

.86

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.3 - Arqueologia

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.4 - Arquitetura e Urbanismo

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.5 - Artes

.87

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.6 - Ciência da Informação

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.7 - Ciência Política

.88

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.8 - Comunicação

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.9 - Demografia

.89

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.10 - Direito

.90

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.11 - Economia

.91

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.12 - Educação

.92

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.13 - Filosofia

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.14 - Geografia

.93

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.15 - História

.94

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.16 - Letras

.95

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.17 - Lingüística

.96

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.18 - Planejamento Urbano e Regional

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.19 - Psicologia

.97

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.20 - Serviço Social

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.21 - Sociologia

.98

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.22 - Teologia

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.1 - Educação Física

.99

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.2 - Enfermagem

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.3 - Farmácia

.100

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.4 - Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.5 - Fonoaudiologia

.101

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.6 - Medicina

.102

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.7 - Nutrição

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.8 - Odontologia

.103

Tabela C.6 - Ciências da Saúde / Tabela C.6.9 - Saúde Coletiva

1/ Área do conhecimento predominante nas atividades do grupo de pesquisa.
2/ Foram incluídas nesta tabela apenas as IES com pelo menos 3 grupos de pesquisa cadastrados na Área.
Legenda:
n = número de grupos de pesquisa; m(Q) = média do escore Q; m(P) = média do escore P.
x : média não apurada, tendo em vista que os escores, P ou Q, não foram calculados;
... : São apresentadas as médias apenas quando há mais de 2 grupos alojados em um mesmo estrato.
Obs.: A média dos escores de produtividade, m(P), dos grupos classificados em um mesmo estrato corresponde aos
grupos que puderam ter o escore P calculado. Assim, m(P) não corresponde, necessariamente, a todos os grupos
classificados no estrato.
Nos estratos "Co" e "eC", m(Q) corresponde a todos os grupos classificados nesses estratos. No estrato "eF",
todavia, como o escore Q não foi calculado para todos os grupos, m(Q) não corresponde, necessariamente,
a todos os grupos classificados no estrato.
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Indicadores de produtividade
Números absolutos

Tabela 10 - Indicadores de produtividade dos grupos de pesquisa, por Grande Área do Conhecimento, segundo os
estratos
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Produtividade anual/Pesquisador

.106

Índice de produtividade
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Legenda:
Co: Consolidados; eC: em Consolidação; eF: em Formação.
An: Artigo publicado em periódico especializado de circulação nacional (Idioma: Português ou não informado);
Ae: Artigo publicado em periódico especializado de circulação internacional (Idioma: não Português);
Tce: Trabalho completo publicado em anais de eventos;
Lv: Livros publicados; Cl: Capítulos de livro publicados;
Pd: Produtos técnicos desenvolvidos; Sft: Softwares desenvolvidos; Pc: Processos desenvolvidos;
Te: Teses de doutorado defendidas sob orientação de pesquisador do grupo;
Di: Dissertações de mestrado defendidas sob orientação de pesquisador do grupo.
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Estrato dos grupos
Esta página permite a visualização do(s) grupo(s) de pesquisa no modelo de estratificação desenvolvido pelo CNPq.
O acesso a essa informação é privativo do(s) líder(es) do grupo e requer a digitação do CPF e da senha do currículo
Lattes.
São apresentadas as seguintes informações:
Nome do grupo;
Estrato do grupo (Co - Consolidado; eC - Em Consolidação; eF - Em Formação);
Nome da Instituição;
Grande área do conhecimento predominante do grupo;
Área do conhecimento predominante do grupo;
Contextualização, mostrando a distribuição dos grupos da instituição, da grande área e da área do conhecimento,
segundo os três estratos.

* A Estratificação aplica-se apenas aos grupos vinculados a instituições de ensino superior (IES - instituições que ministram cursos de
pós-graduação).
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