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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 à página do Diretório na Internet, como um módulo específico. A versão
4.1 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
construção do mesmo: (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
onde as unidades de análise são distintas (grupos de pesquisa, pesquisadores e programas de pósgraduação), que ocorrem em momentos diferentes, em instituições diferentes, lançando mão de critérios
de avaliação distintos e realizados por indivíduos, em grande parte, diferentes.
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Introdução
Este trabalho classifica, em três estratos, os grupos de pesquisa vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES)[1] cadastrados no Censo 2002 (de mar a jul) do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil,
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: o sistema de avaliação ex-ante dos projetos de
pesquisa e dos currículos dos pesquisadores candidatos às bolsas de pesquisa concedidas pelo CNPq e o
sistema de avaliação dos programas de pós-graduação empreendido 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, tendo
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, participantes dos grupos de pesquisa, referente ao quadriênio 19982001 e cadastrada nos currículos Lattes até 11 de julho de 2002 (artigos completos, trabalhos completos
publicados em anais de eventos técnico-científicos, livros publicados e livros organizados, capítulos de
livros publicados, orientações de teses e dissertações).

[1] Considerou-se também como IES as instituições de pesquisa que ministram cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES.
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Metodologia
O trabalho circunscreve 14.195 grupos vinculados às 185 Instituições de Ensino Superior - IES
(englobando cerca de 94% do total de grupos cadastrados no Censo 2002 do Diretório). Não envolve,
portanto, os grupos vinculados a Empresas/Institutos de Pesquisa e Institutos Tecnológicos (83 instituições) que em conjunto abarcam 963 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 3 estratos denominados Consolidados (“Co”), Em Consolidação (“eC”) e Em Formação (“eF”). No primeiro estrato, Consolidados, foram classificadosos grupos que
apresentam altíssima concentração de pesquisadores participantes de programas de pós-graduação
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 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 os seguintes passos:
1º) os grupos vinculados às IES foram subdivididos em dois subconjuntos (Figura 1). O primeiro deles
congrega 74% do total de grupos vinculados a essas instituições: 10.530 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 3. O segundo
subconjunto comporta os demais grupos de pesquisa: 3.665 grupos, perfazendo cerca de 26% do total
de grupos vinculados às IES[1].

.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 de pesquisa em
atividade em julho de 2002 (modalidade PQ) e os docentes cadastrados pela CAPES em 2001 como NRD5
ou NRD6[2], bem como os conceitos dos cursos resultantes da avaliação de 2001. 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 cursos de pós-graduação em
que o pesquisador participa como docente foram transformados em uma escala numérica. O tempo de
titulação dos pesquisadores não bolsistas do CNPq como daqueles não presentes no cadastro de
docentes da CAPES também foram considerados nessa escala, como pode ser visto nos procedimentos
para o cálculo do escore de qualificação (ver Saiba Mais). Todos os grupos de pesquisa participantes do
segundo subconjunto mencionado no parágrafo anterior foram classificados como Em Formação
(estrato “eF”) conforme ilustra a Figura 1.
O escore de qualificação (Q) é uma estatística padronizada, com média e desvio-padrão respectivamente
iguais a 50 e 20, calculado 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. Se aproxima 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 marcas da escala da estatística Q, 25 e 55, como fronteira entre os estratos “eF”
e “eC” e entre este último e o estrato “Co”, respectivamente. Tais marcas foram fixadas analisando-se os
indicadores[3] correspondentes aos grupos estratificados de acordo com a estatística Q em faixas de
amplitude igual a três. Assim, os grupos foram classificados nos diferentes estratos, como segue:

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.
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Tabela 1 - Distribuição dos grupos de pesquisa vinculados às IES, por Grande Área do Conhecimento
predominante nas atividades dos grupos, segundo os estratos

Tabela 2 - Distribuição dos grupos de pesquisa vinculados às IES, por estrato, segundo a Área
do Conhecimento predominante nas atividades dos grupos.

continua tabela 2
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1] Dentre esses 3.665 grupos encontramos 986 grupos em que é nula a presença de pesquisadores com titulação de doutorado.
[2] Núcleo de Referência Docente - NRD de um programa de pós-graduação (PPG) :
NRD 5: é constituído pelos docentes que, no ano-base: a) informaram vinculo como servidor público ou celetista com a IES que abriga
o PPG; b) mantiveram regime de trabalho de no mínimo 30 horas/semana com essa IES por mais de 9 meses; NRD 6: idem NRD 5 que
informaram dedicar ao PPG mais de 30% de sua carga-horária contratada.
[3] Bolsitas de pesquisa/grupo, docentes/grupo, proporções de bolsistas de pesquisa e de docentes em relação ao total de doutores, em
termos globais e desagregados por categorias/níveis da bolsa de pesquisa e pelo melhor conceito do curso que o pesquisador participa
como docente.
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Principais resultados
Estatísticas de algumas variáveis selecionadas, como número de pesquisadores, doutores, bolsistas de
pesquisa e docentes, são apresentadas na Tabela 3, de forma a contrastar os diferentes perfis dos grupos
de pesquisa classificados nos diferentes estratos. Dentre essas estatísticas, 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 citada tabela foram utilizadas as seguintes legendas:
Dout: número de pesquisadores com titulação máxima igual a doutorado;
BPQ: bolsistas de pesquisa do CNPq em julho de 2002 (apenas a modalidades PQ) cadastrados no Censo
2002 do Diretório;
BPQ(I): subconjunto de BPQ constituído pelos bolsistas de categoria igual a I (IA, IB ou IC) ;
BPQ(II): subconjunto de BPQ constituído pelos bolsistas de categoria igual a II (IIA, IIB ou IIC) ;
DOC: docentes cadastrados no Censo 2002 do 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 (avaliação de 2001);
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 detalha 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 (ver também a Figura 2 e Figura 3).
Maiores detalhes sobre esses indicadores, em nível de Grande área do conhecimento, podem ser vistos
em Anexos, no link do menu à esquerda, denominado Indicadores por grande área (Tabelas A, A1 e A2).
A Figura 4 mostra a concentração dos bolsistas de pesquisa (BPQ) e dos docentes que participam dos
cursos avaliados de pós-graduação. Os grupos Consolidados (estrato “Co”), que representam 32% do total
de grupos vinculados às IES, aglutinam 67% do total dos bolsistas de pesquisa do CNPq vinculados às IES,
83% dos de categoria I, 51% dos docentes da pós-graduação brasileira, 86% dos Doc6;7, 68% dos Doc5 e
28% dos Doc3;4. Os grupos Em Consolidação (estrato “eC”), que representam 1/3 dos grupos vinculados
às IES, congregam 29% dos BPQ vinculados àquelas instituições, 57% dos Doc3;4, 31% dos Doc5 e 14%
dos Doc6;7. No estrato “eF” (grupos Em Formação), que abrigam cerca de 35% do total de grupos vinculados às IES, encontramos 15% dos Doc3;4, menos de 1% dos Doc5 e Doc6;7 e cerca de 4% 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 quase 2/3 de todos os grupos vinculados às IES e 81% dos grupos
consolidados se concentram em apenas quatro unidades da federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais.
Examinando-se a realção percentual grupos Consolidados/Total de grupos, destacam-se Rio de Janeiro,
São Paulo e Distrito Federal com 50%, 45% e 44%, respectivamente. Logo a seguir, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul com 39%, 30% e 26%). Depois, Ceará, Santa Catarina e Bahia (20%, 19% e 18%,
nessa ordem). Nessas 9 Unidades da Federação estão concentrados 79% dos grupos de pesquisa e 94%
dos grupos Consolidados (estrato "Co").
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1/ Nã há dupla contagem no número de doutores, bolsistas de pesquisa e de docentes no âmbito de cada estrato (o pesquisador que
participa de dois ou mais grupos de pesquisa classificados em um mesmo estrato foi computado apenas uma vez). Há dupla contagem
no total, obtido por soma (o pesquisador que participa de dois ou mais grupos classificados em diferentes estratos foi computado uma
vez em cada estrato).
Legenda:
Estratos: Co = Consolidados; eC = em Consolidação; eF= em Formação.
Pesq = Pesquisadores; Dout = Doutores; BPQ = Bolsistas de Pesquisa do CNPq;
BPQ(1) e BPQ(2) = Bolsistas de Pesquisa do CNPq categorias I e II, respectivamente.
Doc = Docentes; DOC(3;4) = Docentes de cursos com conceito 3 ou 4;
DOC(5) = Docentes de cursos com conceito 5; DOC(6;7) = Docentes de cursos com conceito 6 ou 7;

.14

1/ UFs ordenadas de acordo com o número de grupos Consolidados. Em caso de empate segundo o número de grupos em Consolidação.
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A Tabela 6 mostra a distribuição dos grupos de pesquisa por estrato, segundo as Instituições de Ensino
Superior – IES. A Tabela 7, que se restringe apenas às 30 IES que concentram o maior número de doutores
recenseados, coloca em evidência a concentração institucional da pesquisa no País. Nessas trinta instituições estão concentrados 89% dos grupos classificados como Consolidados. Atendo-se à coluna dessa
tabela que mostra o percentual de grupos Consolidados, (Co)/(T), 10 IES se destacam. A proporção dos
grupos Consolidados ultrapassa a marca de 50% nos seguintes casos: PUC/RJ (70%), UNICAMP (68%),
UFRJ (63%), USP (61%), UNIFESP (61%), UFRGS (61%), UFMG (59%), UFV (57%), FIOCRUZ (56%) e UFSCar
(54%). Pode-se constatar, ainda, que as 17 primeiras IES relacionadas na Tabela 7 reúnem cerca de 50%
dos grupos de pesquisa vinculados às IES cadastrados pelo Diretório e 75% do total dos grupos classificados como Consolidados (estrato "Co").

continua tabela 6
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continua tabela 6

.17

1/ Não há dupla contagem no número de doutores no âmbito de cada IES. Há dupla contagem no total de doutores (obtido por soma),
tendo em vista que o pesquisador que participa de dois ou mais grupos localizadas em diferentes IES foi computado uma vez em cada
uma delas.

.18

.19

A Figura 5, que também se restringe apenas às 30 IES referidas no parágrafo anterior, evidencia a participação percentual dos grupos Consolidados, por IES, na esfera de cada uma das seis grandes áreas do
conhecimento. Destacam-se, com percentual acima da marca 50%:
a) Agrárias: UFRGS (82%), USP (78%), UFMG (76%) UFV (75%), UNICAMP (55%), UEM (55%), UNESP (54%)
e UFSM (50%);
b) Biológicas: UNIFESP (80%), UFRJ (73%), UFMG (70%), USP (64%), UNICAMP (61%), UFRGS (60%) e
FIOCRUZ (54%);
c) Exatas e da Terra: UNICAMP (82%), USP (73%), UFSCar (62%), UFPE (61%), UFRGS (57%), UFMG (53) e
UnB (51%);
d) Engenharias e Ciência da Computação: PUC/RJ (84%), UNICAMP (81%), UFRGS (73%), UFSCar (72%),
UFRJ (71%), USP (58%), UFMG (50%) UFSC (50%) e UnB (50%);
e) Humanidades: UNICAMP (74%), PUC/RJ (68%), UFRJ (67%), UFMG (65%), UFRGS (63%), USP (61%), UFF
(57%), UnB (54%), UFSCar (53%), UFSC (51%) e UFPE (51%);
f ) Saúde: FIOCRUZ (65%), UNIFESP (55%) e USP (50%).
Dentre as 17 Instituições acima mencionadas, 11 estão localizadas no triângulo formado pelos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 4 no Sul do País, apenas uma no Nordeste e outra no CentroOeste. São majoritariamente públicas (16 das 17 IES), sendo 16 universidades (11 federais, 4 estaduais e 1
privada) e 1 instituto de pesquisa.
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A distribuição dos grupos de pesquisa por estrato e Grande área segundo as Instituições pode ser vista
em Anexos, no link do menu à esquerda, denominado Resultados por instituição e grande área (Tabelas
B1 a B6).

continua tabela B1
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continua tabela B6
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Qualificação e Produtividade
Como já foi observado, o conceito básico da estratificação proposta reside na densidade de bolsistas de
pesquisa e docentes vinculados à pós-graduação. Por outro lado, seu traço metodológico mais marcante
é 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 esta
evidência, poderia ser perguntado qual a necessidade de construirmos um escore de qualificação que
não utiliza a medida direta dessa produtividade. Para conjuntos relativamente grandes de unidades
(pesquisadores, grupos, etc.), há, na literatura, evidência suficiente 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.
Foi então construído 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 (p) de cada pesquisador-doutor
com currículo Lattes cadastrado no CNPq até 11/07/2002, considerando diferentes tipos de trabalhos
científicos selecionados de acordo com a sua natureza e agrupados em subconjuntos relativamente
homogêneos, conforme detalhamento apresentado no link ( Saiba Mais ). O escore de produtividade do
grupo (P) foi calculado tomando-se como proxi a média aritmética simples dos escores individuais (p) dos
pesquisadores doutores pertencentes ao grupo de pesquisa.
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, onde estão agrupados os grupos com Q igual ou superior a 80). A fortíssima
correlação entre as médias dos dois escores pode ser constatada visualmente. O coeficiente de
correlação linear entre as médias é igual a 0,991, indicando uma relação muito forte entre as variáveis
estudadas, qualificação e produtividade dos grupos de pesquisa vinculados às IES. Gráficos semelhantes
(Figura 7) são apresentados para cada uma das seis grandes áreas do conhecimento.
A distribuição dos grupos por estrato e Áreas do conhecimento segundo as Instituições de Ensino Superior pode ser vista em Anexos, no link do menu à esquerda, denominado Qualificação e Produtividade
por área e instituição (Tabelas C).
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A Tabela 8 reúne o total da produção técnico-científica dos grupos de pesquisa vinculados às IES referente ao quadriênio 1998-2001, em números absolutos, por estrato, bem como a produtividade anual
média por pesquisador com titulação máxima igual a doutorado.
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.
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Considerando isoladamente alguns tipos de trabalho, chega-se à conclusão que a diferença de produtividade entre os grupos classificados nos estratos criados seguem a mesma tendência. A produtividade
anual média dos pesquisadores-doutores em termos de artigos publicados em periódicos de circulação
internacional correspondente aos grupos classificados como Consolidados, estrato "Co", por exemplo,
representa mais do que o triplo daqueles classificados como Em Formação, estrato "eF" (1,05/0,29
artigos/doutor/ano) e mais do que o dobro no que se refere aos trabalhos completos publicados em
anais de eventos técnico-científicos internacionais e aos capítulos de livros publicados (0,44/0,19 e
0,39/0,19 trabalhos/doutor/ano, respectivamente). No que se refere às dissertações de mestrado concluídas sob orientação de pesquisadores do grupo, tal proporção se aproxima de 3:1 (0,59/0,21
dissertações/doutor/ano). Tal distância é ainda mais expressiva no que se refere às teses de doutorado:
mais de 7:1. A Figura 8 ilustra esse diferencial de produtividade entre os três estratos criados.

A produção dos grupos de pesquisa relativa ao quadriênio 1998-2001, agregada por estrato, bem como
um conjunto de indicadores de produtividade desses estratos, segundo as diferentes Grandes áreas do
conhecimento podem ser vistos em Anexos, página de Indicadores de produtividade (Tabelas D, D1 e
D2).
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Saiba mais
Procedimentos utilizados para o cálculo dos escores de Qualificação (Q) e de Produtividade (P) dos
grupos de pesquisa vinculados às IES
1. Procedimentos para o cálculo do escore de Qualificação (Q)

O cálculo do escore de (Q), que procura medir o grau de qualificação dos grupos de pesquisa vinculados
às IES, toma como ponto de partida a seguinte variável:

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, com pelo menos um
bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq (modalidade PQ) ou um docente vinculado a um curso
de pós-graduação avaliado pela CAPES com grau igual ou superior a 31.

q = representa o total de grupos de pesquisa em que predomina uma determinada Grande área do
conhecimento, que conta com a presença de pelo menos um pesquisador doutor e pelo menos um
bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq ou então um docente de um programa de pósgraduação avaliado pela CAPES com grau igual ou superior a 3;
n = nº de pesquisadores cadastrados no grupo com titulação máxima igual a doutorado (Censo 2002 do
Diretório);
bj = nº de pesquisadores doutores estratificados segundo o relacionamento deles com as
categorias/níveis das bolsas de produtividade de pesquisa do CNPq (modalidade PQ) em julho de 2002,
ou com o tempo de titulação, no caso dos não-bolsistas;
wh = ponderação, segundo o relacionamento do pesquisador com as categorias/níveis das bolsas de
produtividade de pesquisa, ou com o tempo de titulação, como segue:
i) doutores bolsistas de pesquisa do CNPq (julho de 2002):

.30

ii) doutores não-bolsistas do CNPq:

dj = nº de pesquisadores doutores estratificados segundo o relacionamento deles com os conceitos dos
cursos de pós-graduação (Coleta/CAPES 2001) ou com o tempo de titulação, no caso dos pesquisadores
não cadastrados como docente em 2001 (o pesquisador que participa como docente em dois ou mais
cursos avaliados com diferentes conceitos foi computado o valor correspondente ao curso mais bem
avaliado);
( j = 1, 2, ..., n);
vg = ponderação, segundo o conceito do curso de pós-graduação atribuído pela CAPES (2001), como
segue:
i) doutores cadastrados como docentes de cursos avaliados pela CAPES em 2001 com grau igual ou superior a 3:

ii) doutores não cadastrados pela CAPES em 2001:
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Nos casos em que o pesquisador participa de mais de 2 grupos de pesquisa, as ponderações v e w foram
multiplicadas pelo fator f, como segue:

g = número de grupos em que o pesquisador doutor participa (calculado somente para g > 2 )

µ(B i) = média aritmética da estatística B;
µ(D i) = média aritmética da estatística D;
As médias µ(Bi) e µ(Di), são calculadas para cada grande área do conhecimento (ver Tabela 1):
Tabela 1 - Médias aritméticas das estatísticas B e D, por grande área do conhecimento

Em uma segunda etapa, o escore de qualificação (Q)
de cada grupo foi calculado padronizando a variável
X a ele
correspondente, tomando por base a média aritmética e o desvio-padrão referentes aos grupos de igual
porte (em termos do número de doutores pertencentes ao grupo, 6 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:
Qi = 50 + 20zi sendo,
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µ(X)s e ö(X)s : média aritmética e desvio-padrão, respectivamente, da estatística X, referentes ao sésimo
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).

O exemplo apresentado a seguir ilustra o cálculo do escore Q de um grupo de pesquisa hipotético,
constituído por 7 pesquisadores, dos quais 5 com titulação máxima igual a doutorado, e que a grande
área do conhecimento predominante nas atividades do grupo seja Ciências da Saúde.
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µ(B) = 0,2239 e µ(D) = 0,2257, médias das variáveis B e D, respectivamente, correspondentes aos grupos
de pesquisa em que a Grande área de Ciências da Saúde é predominante em suas atividades;
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µ(X) e ö(X) : média aritmética e desvio-padrão, respectivamente, da estatística X, referentes aos grupos da
Grande área Ciências da Saúde que contam com 5 doutores (ver Tabela 2 apresentada anteriormente):

2. Procedimentos para o cálculo do escore de Produtividade (P )

O escore de produtividade de um grupo de pesquisa (P) engloba tanto a produção bibliográfica (artigos
completos, trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos, livros e capítulos de
livros publicados e livros organizados) quanto as orientações concluídas, ou seja, as teses e as dissertações defendidas sob orientação dos pesquisadores do grupos de pesquisa. Tal escore representa a
média aritmética simples do escore de produtividade (p) dos pesquisadores com titulação máxima igual
a doutorado, cadastrados no Censo 2002 do Diretório dos Grupos de Pesquisa, com CV/Lattes cadastrado
no CNPq em 11/07/2002 e pelo menos um dos tipos de trabalho acima referidos produzidos durante o
quadriênio 1998-2001.
O escore de produtividade de um pesquisador doutor (p) é calculado em duas etapas. Na primeira etapa
são calculados dois escores parciais para cada pesquisador. Um deles refere-se à produção bibliográfica
(SPB.1)3 e outro às orientações concluídas (ST&D.1). O primeiro deles (SPB.1) é obtido agregando 3
escores parciais referentes aos artigos completos (SART), aos trabalhos completos publicados em anais
de eventos técnico-científicos (STCE) e aos livros & capítulos de livros publicados (SL&C). Na segunda
etapa os dois primeiros escores SPB.1 e ST&D.1 são ajustados à faixa etária do docente. Ao final os dois
escores, SPB e ST&D, são agregados em um único escore de produtividade (p).
O exemplo apresentado a seguir mostra, em detalhes, o cálculo do escore de um docente de 40 anos de
idade, pertencente a um grupo de pesquisa em a grande área Ciências da Saúde é predominante em suas
atividades.
Primeira etapa:
a)

Cálculo do primeiro escore de produção bibliográfica (SPB.1):

O primeiro escore de produção bibliográfica (SPB.1) representa a média aritmética ponderada de 3
escores, SART, STCE e SL&CL. Tais escores são calculados tomando como ponto de partida a média anual
de trabalhos publicados durante o quadriênio 1998-2001, com ponderações diferenciadas para os trabalhos da mesma natureza. As ponderações utilizadas são apresentadas, adiante, na Tabela 1.
Primeiramente, as estatísticas são transformadas (variável Y) para aproximar as distribuições de freqüência à distribuição normal (curva de Gauss) e padronizadas com base nos parâmetros dessa variável
(média aritmética e desvio-padrão) apurados para cada um dos três tipos de trabalho e por grande área
do conhecimento. A escala do escore é centrada na marca de 50 e o desvio-padrão em 20.
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Tabela 1 - Ponderações utilizadas para os diferentes tipos de trabalhos publicados

Legenda:
An: artigos completos publicados em periódicos especializados de circulação nacional (em idioma português ou em idioma não informado);
Ai: artigos completos publicados em periódicos especializados de circulação internacional (idioma informado diferente de português);
Tn: trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos de âmbito nacional (em
idioma português ou em idioma não informado);
Ti: trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos de âmbito internacional
(idioma informado diferente de português);
Li: livro publicado;
CL: capítulo de livro publicado;
Lo: livro organizado.
Dados básicos do exemplo, pesquisador hipotético pertencente a um grupo de pesquisa em a grande
área Ciências da Saúde é predominante em suas atividades.:
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A transformação efetuada, por tipo de trabalho, é a seguinte:
- Artigos completos publicados em periódicos especializados:

- Trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos:

- Livros e Capítulos de livros publicados:

No exemplo hipotético, o escore correspondente aos artigos completos foi calculado seguindo os
seguintes passos:

Os parâmetros correspondem às Ciências da Saúde, grande área do conhecimento predominante nas
atividades do grupos de pesquisa do qual participa o pesquisador deste exemplo hipotético. A Tabela 2
traz os parâmetros correspondentes aos diferentes tipos de trabalho, por grande área do conhecimento.

Tabela 2
Parâmetros (média aritmética e desvio-padrão) da variável "Y" utilizados para padronizar os primeiros
escores de produtividade da produção bibliográfica.

.37

Processo análogo foi seguido para os trabalhos completos publicados em anais e para os livros e capítulos de livro.
O resumo apresentado a seguir destaca os resultados dos 3 escores parciais:

A agregação dos três escores parciais em um único escore é efetuada ponderando-se os diferentes tipos
de trabalho com pesos diferenciados, segundo a grande área do conhecimento (ver Tabela 3)4. No exemplo hipotético, os escores correspondentes aos artigos, aos trabalhos completos publicados em anais e
aos livros e capítulos de livros foram ponderados por 0,7, 0,1 e 0,2, respectivamente, como segue:

Tabela 3
Ponderações utilizadas para agregação dos escores parciais, por Grande área do conhecimento

Essa estatística é padronizada considerando os parâmetros (média aritmética e desvio-padrão) da grande
área do conhecimento. No exemplo hipotético, os parâmetros

média e desvio-padrão, respectivamente, correspondem à grande área Ciências da Saúde (a Tabela 4 traz
os parâmetros para todas as grandes áreas do conhecimento). Assim, o primeiro escore correspondente
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Tabela 4
Parâmetros da variável U, média e desvio-padrão, por Grande área do conheciment

b) Cálculo do primeiro escore correspondente às orientações concluídas (ST&D.1);
Dados básicos do exemplo ilustrativo referente ao pesquisador hipotético, com 40 anos de idade, pertencente a um grupo de pesquisa em a grande área Ciências da Saúde é predominante em suas atividades:

Esse escore é calculado de maneira análoga aos escores correspondentes aos demais tipos de trabalho.
As teses são ponderadas por 0,70 e as dissertações por 0,30, como segue:

Os parâmetros
, média e desvio-padrão, respectivamente, correspondem às Ciências da Saúde, grande área do conhecimento predominante nas atividades do grupo ao
qual participa o pesquisador deste exemplo hipotético. A Tabela 5, apresentada adiante traz os parâmetros apurados para todas as grandes áreas do conhecimento.
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Tabela 5
Parâmetros (média aritmética e desvio-padrão) da variável "Y" utilizados para padronizar os primeiros
escores de produtividade das orientações concluídas.

Segunda etapa:
Na segunda etapa, os escores, antes de serem agregados, são ajustados à faixa etária do pesquisador,
com o auxílio das fórmulas apresentada a seguir ("deflatores"). Os parâmetros dessa fórmula foram
obtidos por ajustamento (método dos mínimos quadrados), considerando todos os doutores cadastrados no Censo 2002 do Diretório dos Grupos de Pesquisa com produção C&T cadastrada nos CV/Lattes em
11/07/2002.

SPB.1 e ST&D.1 representam, respectivamente, os escores parciais calculados na primeira etapa do
trabalho, produção bibliográfica e orientações concluídas, e "i" representa a idade do docente, em anos
completos, em 2002. A idade dos docentes com idade inferior a 35 e superior a 65 foram consideradas
como sendo 35 e 65, respectivamente (
) e os escores "travados" em 100:
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No exemplo hipotético, em que o docente conta 40 anos completos, os escores finais correspondentes à
produção bibliográfica e às orientações concluídas seriam:

Etapa final:
Finalmente, os escores correspondentes à produção bibliográfica (SPB) e às orientações concluídas
(ST&D) são agregados (variável V) e o escore final para cada pesquisador é obtido considerando os
parâmetros
, média e desvio-padrão, respectivamente, para todas as Grandes áreas
do conhecimento, como segue:
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1/ Docentes classificados no Coleta/CAPES com NRD5 ou NRD6. NRD 5: engloba os docentes servidores
públicos ou celetistas com regime de trabalho de no mínimo 30 horas/semana e tempo de vínculo superior a 9 meses com a instituição, com qualquer fração da carga horária dedicada ao PPG; NRD 6: idem NRD
5 com mais de 30% da carga-horária contratada dedicada ao PPG.
2/ 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;
3/ Inicialmente também foi considerada a produção técnica dos pesquisadores (softwares, produtos e
processos desenvolvidos, com ou sem patente/registro/catálogo). Todavia, a inclusão desse item da
produção não, agrega, estatisticamente, informação que diferencia significativamente os escores médios
de produtividade dos pesquisadores mais qualificados (segundo as categorais/ níveis dos bolsistas de
produtividade do CNPq e o melhor conceito do curso do qual o pesquisador participa como docente )
dos demais pesquisadores.
4/ Tais ponderações foram obtidas analisando-se as médias ponderadas dos escores dos pesquisadores
estratificados segundo a categoria/nível da bolsa de produtividade de pesquisa que recebem do CNPq
e/ou melhor conceito do curso do qual participam como docente, bem como o tempo de titulação
daqueles que não recebem aquela modalidade de bolsa ou não constam do cadastro de docentes mantido pela CAPES.
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Indicadores por grande área
Tabela A - Indicadores selecionados detalhados por Grande área do conhecimento, segundo os diferentes estratos - Bolsistas de
Pesquisa, Doutores e Docentes - Números Absolutos

1/ Nã há dupla contagem no número de doutores, bolsistas de pesquisa e de docentes no âmbito de cada estrato (o pesquisador que
participa de dois ou mais grupos de pesquisa classificados em um mesmo estrato foi computado apenas uma vez). Há dupla contagem
no total, obtido por soma (o pesquisador que participa de dois ou mais grupos classificados em diferentes estratos foi computado uma
vez em cada estrato).
Legenda:
Estratos: Co = Consolidados; eC = em Consolidação; eF= em Formação.
Pesq = Pesquisadores; Dout = Doutores; BPQ = Bolsistas de Pesquisa do CNPq;
BPQ(1) e BPQ(2) = Bolsistas de Pesquisa do CNPq categorias I e II, respectivamente.
Doc = Docentes; DOC(3;4) = Docentes de cursos com conceito 3 ou 4;
DOC(5) = Docentes de cursos com conceito 5; DOC(6;7) = Docentes de cursos com conceito 6 ou 7;
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Tabela A.1 - Médias por grupo de pesquisa

.44

Tabela A.2 - Percentuais
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Resultado detalhado por instituição e grande área
Tabela B.1 - Ciências Agrárias

continua tabela B1

.46

.47

Tabela B.2 - Biológicas

continua tabela B2

.48

.49

Tabela B.3 - Ciências Exatas e da Terra

continua tabela B3

.50

.51

Tabela B.4 - Engenharias e Ciência da Computação;

continua tabela B4

.52

.53

Tabela B.5 - Humanidades

continua tabela B5

.54

continua tabela B5

.55

.56

Tabela B.6 - Ciências da Saúde

continua tabela B6

.57

.58

Qualificação e Produtividade por área e instituição
Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.1 - Agronomia

.59

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.2 - Ciência de Tecnologia de Alimentos

.60

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.3 - Engenharia Agrícola

.61

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.4 - Medicina Veterinária

.62

Tabela C.1 - Ciências Agrárias / Tabela C.1.5 - Recursos Florestais e Engenharia Florestal

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

.63

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

.64

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

.65

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

.66

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

.67

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

.68

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

.69

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

.70

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

.71

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

.72

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

.73

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

.74

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

.75

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

.76

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

.77

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.1 - Astronomia

.78

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.2 - Física

.79

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.3 - Geociências

.80

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.4 - Matemática

.81

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.5 - Oceanografia

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.6 - Probabilidade e Estatística

.82

Tabela C.3 - Ciências Exatas e da Terra / Tabela C.3.7 - Química

.83

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.1 - Ciência da Computação

continua tabela C4.1

.84

.85

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.2 - Desenho Industrial

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.3 - Engenharia Aeroespacial

.86

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.4 - Engenharia Biomédica

.87

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.5 - Engenharia Civil

.88

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.6 - Engenharia de Materias e Metalúrgica

.89

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.7 - Engenharia de Minas

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.8 - Engenharia de Produção

.90

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.9 - Engenharia de Transportes

.91

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.10 - Engenharia Elétrica

.92

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.11 - Engenharia Mecânica

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.12 - Engenharia Naval e Oceânica

.93

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.13 - Engenharia Nuclear

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.14 - Engenharia Química

.94

Tabela C.4 - Engenharias e Ciências da Computação / Tabela C.4.15 - Engenharia Sanitária

.95

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

.96

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

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

.97

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

.98

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

.99

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

.100

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

.101

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

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

.102

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

.103

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

.104

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.12 - Economia Doméstica

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

.105

.106

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

.107

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

.108

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

.109

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

.110

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.18 - Lingüística

.111

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

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.20 - Planejamento Urbano e Regional

.112

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

.113

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.22 - Serviço Social

.114

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.23 - Sociologia

.115

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.24 - Teologia

Tabela C.5 - Humanidades / Tabela C.5.25 - Turismo

.116

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

.117

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

.118

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

.119

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

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

.120

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

.121

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

.122

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

.123

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

.124

1/ Área do conhecimento predominante nas atividades do grupo de pesquisa.
Legenda: "n" = Número de grupos de pesquisa; " m(Q)" = média do escore de qualificação (Q); "m(P)" = média do escore de produtividade (P);
"m(t&d)" = média dos escores referentes às orientações concluídas (teses e dissertações defendidas sob orientação de pesquisadores do grupo);
"x" = média não apurada (escores não disponíveis); "..." = média não calculada (nº de grupos inferior a 3).
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Indicadores de produtividade
Tabela D - Números Absolutos
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Tabela D.1 - Produtividade Anual/Pesquisador Doutor
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Tabela D.2 - Índices de Produtividade
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1/ Sem dupla contagem no número de doutores e de trabalhos, exceto aqueles em co-autoria.
Legenda:
Estratos: Co = Consolidados; eC = em Consolidação; eF = em Formação
An = artigos completos de circulação nacional (idioma: português ou não informado);
Ai = artigos completos de circulação internacional (idoma: diferente de português);
Tn = trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos (idioma: português ou não informado);
Ti = trabalhos completos publicados em anais de eventos técnico-científicos (idioma: diferente de português);
Lv = livros publicados; Cl = capítulos de livros publicados; Lo = livros organizados;
Te = teses defendidas sob orientação de pesquisadores doutores do grupo;
Di = dissertações defendidas sob orientação de pesquisadores doutores do grupo;
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Extrato 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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