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Nos últimos anos, a Universidade Federal 

de Juiz de fora (UFJF) apresentou um 

crescimento de publicações científi cas 

internacionais quatro vezes mais acelerado que 

a média nacional. Esse resultado se apoia no 

número de artigos indexados na maior base 

de dados do mundo da literatura científi ca: 

Scopus. Referência utilizada também por 

rankings internacionais de universidades e pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes).

De acordo com os dados fi ltrados no Scopus, a 

Universidade obteve um crescimento superior ao 

da América Latina e Ibero-américa. Em seis anos 

– 2006/2012 – a UFJF cresceu 289% o número 

de artigos – e esse crescimento tem acelerado 

–, enquanto o Brasil elevou 70%. Apenas em 

2012, a UFJF publicou 619 artigos, 38,4% a mais 

em relação a 2011; nesse período o Brasil cresceu 

6,7%. Esses dados têm ajudado a melhorar, 

ano após ano, o patamar da Universidade 

em rankings internacionais como Scimago 

Institutions Rankings. Na versão 2013, a UFJF 

já fi gura entre as 60 melhores universidades da 

América Latina.

Inserir os resultados do trabalho acadêmico 

na comunidade científi ca internacional, 

pensando de forma colaborativa, é um meio 

efi caz para fomentar o desenvolvimento. 

“Na área acadêmica, o diálogo internacional 

tem efeito mais profundo, permitindo que as 

transformações ocorram mais rapidamente por 

meio da produção conjunta de novos produtos, 

novas fi losofi as e novas tecnologias. Estamos 

vivendo uma grande revolução da produção do 

conhecimento científi co”, destaca o pró-reitor de 

Pós-graduação da UFJF, Fernando Aarestrup.

Para um dos pesquisadores da UFJF que teve 

maior número de artigos citados (indexados 

no Scopus), Sócrates Dantas, esse crescimento 

qualitativo da Universidade nos últimos anos 

é refl exo de investimentos da Administração 

Superior em pesquisa, associados a recursos 

oriundos de projetos individuais conseguidos por 

meio de agências de fomento e grandes projetos 

institucionais. Em 2011, a UFJF captou R$ 9,3 

milhões no CT-Infra da Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep), estando no seleto grupo das 

dez universidades do país que captaram mais de 

R$ 9 milhões.

A decisão institucional de investir na contratação 

de professores com alta qualifi cação, também 

colaborou para o crescimento apresentado. 

Hoje mais de 75% do total de docentes da UFJF 

são doutores. “Acordamos tardiamente para a 

Pós-graduação Stricto Sensu, entre 2006/2012 

foram autorizados pela Capes 19 programas 

de mestrado e 11 doutorados, do total de 35 

e 15 existentes. Ou seja, este crescimento é 

consequência de uma série de ações da UFJF”, 

ressalta Sócrates.

A publicação científi ca, hoje, é o maior 

parâmetro para pontuação de alunos, 

professores e programas de pós-graduação. O 

pesquisador da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) e ex-membro do Conselho 

Técnico-Científi co da Capes, Jair de Jesus Mari, 

lembra que na década de 80 era comum que a 

tese fosse depositada nas prateleiras, não havia 

exigência de publicação científi ca. “Isso mudou 

muito. A publicação em revistas de qualidade 

garante que o artigo produzido passe por uma 

avaliação externa, permitindo revisão do método 

e do conteúdo da produção, essencial para 

garantir qualidade.”

E XPanSÃo

aumento da produção científi ca 
amplia reconhecimento 
internacional da UFJF

Bárbara Duque
Repórter

Com crescimento de 33% de artigos indexados no Scopus em um ano, a Universidade está entre as que mais 
avançam no número de publicações científi cas do Brasil
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As revistas científicas possuem um corpo 

de pareceristas que avaliam, de acordo com 

a área de cada especialista, a qualidade e a 

relevância dos artigos a serem selecionados 

para publicação. Quanto mais respeitada 

mundialmente a revista, mais rigorosa é a 

seleção dos textos. Nas melhores revistas, 

menos de 10% dos trabalhos submetidos para 

avaliação são selecionados para publicação.       

“A avaliação dá a oportunidade ao autor de 

revisar o trabalho, incluir informações e refinar 

outras, tornando-o mais completo. O avaliação 

leva em conta elementos como: originalidade; 

impacto na comunidade, em determinado 

período; consistência estrutural”, esclarece o 

parecerista de diversas revistas internacionais e 

professor da UFJF, João Queiroz.

 

VANTAGENS 
INSTITUCIONAIS
Vivenciar um ambiente  no qual existe uma 

efervescência criativa e inovadora permite a 

graduandos e a pós-graduandos pensarem 

de forma ousada, extrapolando os limites 

regionais, buscando interfaces com pensadores 

do mundo todo. “Por meio da produção do 

conhecimento, o aluno passa a analisar o saber 

disponível, a pensar novas maneiras de utilizar 

aquele conhecimento, estimulando a inovação, 

a consciência crítica, o que potencializa o 

desempenho científico com vistas a impactar 

positivamente a condição de vida das pessoas”, 

diz Aarestrup.

Uma das principais ferramentas para inserir os 

alunos de graduação na pesquisa tem sido o 

Programa de Iniciação Científica, outra iniciativa 

de grande sucesso e crescimento na UFJF. Todo 

este esforço foi reconhecido em 2011, quando 

o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) conferiu à 

UFJF o “Prêmio Destaque do Ano na Iniciação 

Científica”, na categoria Mérito Institucional, por 

ser a universidade com maior índice de egressos 

do programa titulados na pós-graduação. 

“Familiarizar-se com o processo de produção do 

conhecimento contribui para que o aluno tenha 

capacidade de selecionar as pesquisas mais 

relevantes em sua área de atuação. Percorrendo 

este caminho, ele pode mais facilmente 

transferir o conhecimento adquirido para outras 

questões práticas que o ajudarão a solucionar 

problemas locais e globais”, afirma Jesus Mari.

Além do investimento em bolsas de iniciação 

científica, outras importantes iniciativas da UFJF 

contribuem para o avanço das pesquisas, como 

o apoio financeiro para traduções de artigos e 

visitas de pesquisadores estrangeiros. Assim 

como a implementação de diversos programas 

de apoio e incentivo aos pesquisadores, com 

o intuito de viabilizar o aumento da produção 

das publicações e indexações de artigos, o 

fortalecimento de grupos de pesquisa e da 

divulgação científica, facilitando a participação 

e a organização de eventos científicos, criando 

cada vez mais um ambiente propício às 

atividades acadêmicas na Universidade.

Segundo o reitor da UFJF, Henrique Duque, 

o crescimento expressivo da presença da 

Universidade no cenário das publicações 

científicas é reflexo do  progresso da instituição, 

da valorização de seus profissionais, do 

trabalho – e da qualidade do trabalho – de seus 

pesquisadores. “A política adotada nos concursos 

para o quadro docente e o investimento no 

E XPanSÃo

João Queiroz, parecerista de revistas internacionais e professor da UFJF, ressalta que a alta produção conduz a um aumento 
dos critérios para a publicação, principalmente aquelas de maior peso, indexadas em plataformas importantes 
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aumento e diversificação dos programas de 

pós-graduação também são fatores a serem 

considerados e comemorados. Nossa tarefa 

contínua é a de proporcionar condições de 

infraestrutura e ambientes de trabalho e 

pesquisa que favoreçam a manutenção deste 

crescimento e o aperfeiçoamento da qualidade 

da nossa produção científica e acadêmica. Um 

exemplo é o investimento de R$ 3 milhões 

que estamos fazendo em nossos laboratórios.”  

Em 2012, a UFJF investiu R$ 530 milhões em 

infraestrutura, como construção e reforma de 

prédios, laboratórios e compra de equipamentos.

EM BUSCA DO 
EQUILÍBRIO
Não resta dúvida de que todo esse investimento 

em ciência deve ter como intuito primordial 

promover o desenvolvimento social e econômico, 

portanto, há de ser feito de forma responsável 

e prevendo resultados que contribuam para 

saltos importantes no conhecimento e, 

consequentemente, para melhorar a vida da 

sociedade. O incentivo à produção em escala 

tem sido alvo de críticas, fundamentadas por 

um efeito que surgiu recentemente, chamado 

“salame”. Trata-se de, por uma necessidade 

essencial de publicar em larga escala, o 

pesquisador fragmentar sua pesquisa em 

diversos artigos menores com subprodutos para 

ganhar em quantidade, o que pode prejudicar 

a qualidade. No entanto, há um crescente 

reconhecimento da importância de avaliar mais a 

qualidade (medida, por exemplo, pela qualidade 

da revista na qual o trabalho foi publicado e pela 

quantidade de vezes que um determinado artigo 

é citado por outros pesquisadores) do que a 

quantidade. O uso de critérios de qualidade, por 

exemplo a indexação em bases internacionais 

como a Scopus, é fortemente utilizado na 

avaliação da produção científica.

De outro lado, como ressalta Queiroz, a alta 

produção conduz a um aumento dos critérios 

para a publicação, principalmente aquelas 

de maior peso, indexadas em plataformas 

importantes. “Ao mesmo tempo, acho que se 

deve ter cuidado para não uniformizar demais 

os critérios de mensuração, especialmente 

quando se compara a produção entre diferentes 

áreas – um protocolo experimental em etologia 

cognitiva pode exigir muito mais tempo do 

que experimentos em neuroimunologia, e o 

tempo exigido para a tradução criativa de um 

autor complexo pode ser enorme.”  Detalhes 

como este devem fazer parte de uma constante 

revisita aos critérios de qualificação, já que 

E XPanSÃo

Sócrates Dantas, um dos pesquisadores da UFJF que teve maior número de artigos citados (indexados no Scopus), ressalta 
que o crescimento é consequência de uma série de ações da Universidade

nenhum processo avaliativo é perfeito. 

O Brasil vivencia um processo de expansão 

da quantidade de produção científica, porém, 

deve se ater a outros desafios fundamentais 

para elevar a qualidade do que é produzido. Um 

fator importante, destacado pela pró-reitora de 

Pesquisa da UFJF, Marta D’Agosto, é estimular o 

desenvolvimento de outros produtos resultantes 

da pesquisa, “precisamos investir também 

em formação de recursos humanos e no 

desenvolvimento de patentes, que signifiquem 

novos produtos para a sociedade, rompendo a 

fronteira do conhecimento”. 


