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brasileira

- Estratégias para maior impacto de sua 
instituição

- Novidades e melhorias tecnológicas
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Alguns dados do 
cenário atual da 

produção científica 
brasileira
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Produção científica global Brasil - 13º 
posição

Fonte:
InCites 

B&A

Período 2017-
2021
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Produção científica global
Janeiro à setembro de 2022

Fonte:
InCites 

B&A

Brasil – 46.093 
documentos
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Estados Brasileiros e % colaboração internacional

Fonte:
InCites 

B&A

Período 2017-2021
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Análise de diversos indicadores por 
região do país Período 2017-2021

Fonte:
InCites 

B&A
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Análise da região Nordeste por 
contribuição aos ODS

Fonte:
InCites 

B&A

Período 2017-2021
Top 5 ODS
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Análise por instituição – Universidade Federal 
de Sergipe

Fonte:
InCites 

B&A

Nuvem de 
Palavras Colaborações por área e 

países

Colaborações por 
instituições 
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Conhecer os dados nos possibilita 
tomar decisões com confiança e 
promover o reconhecimento da 

instituição

A análise da produção científica é 
fundamental para obter inteligência 

estratégica e insights
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Estratégias para 
maior impacto de 

sua instituição
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Dica: Mantenha um documento, um guia, com as regras de 
citação e a forma de menção da afiliação atualizados e 
disponíveis para todos os seus pesquisadores.

PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
PROCESSOS

A padronização garante que as citações da sua afiliação sejam 
contabilizadas de forma correta, evitando assim que a 
produção científica da sua IES não fique diminuída ou errada.
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INCENTIVE UMA PRODUÇÃO DE 
QUALIDADE
Incentivar a produção científica de qualidade e ganhar um lugar 
nos periódicos científicos de prestígio e impacto é muito 
importante.

A produção científica é reconhecida pelos mecanismos de 
avaliação das instituições e do MEC. 

Uma produção de qualidade gera benefícios importantes para 
a sociedade.
Lembrando que, qualidade sempre superará quantidade.Dica: Incentive a Pesquisa em fontes confiáveis de Informação, 

como por exemplo Web of Science e ProQuest One Academic.



14

INCENTIVE A COPARTICIPAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES
•Fazer a gestão da produção científica não deve ser o 
papel de uma única área da Instituição. 

•Delegue tarefas e afazeres a todos os envolvidos, pois o 
trabalho em grupo ficará mais produtivo e com visões 
diferenciadas.

•Envolva todos os gestores e estimule o feedback. Só 
assim a gestão da produção científica ficará mais robusta.
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ATRAIA MAIS FOMENTOS

Manter projetos atraentes e submetê-los as agências de 
fomento é uma boa forma de atrair investimento extra 
para a sua IES. Isso traz relevância, prestígio e 
economia de recursos financeiros valiosos.

Manter um canal aberto, seja através de um portal ou 
blog, com os principais projetos da IES é uma forma de 
demonstrar organização e ter todas as informações 
sempre disponíveis para os avaliadores e alunos.Dica: Conheça a Plataforma de Monitoramento de 

Financiamento: PIVOT-RP.



16

INVISTA EM TECNOLOGIAS 

•Investir em plataformas de gestão da produção científica 
como o InCites B&A, traz muitos benefícios para a IES, 
inclusive a curto prazo.
 
•Ter todas as informações sobre a sua produção, 
alunos, docentes, periódicos, e até mesmo o desempenho 
das suas disciplinas de forma rápida, simples e 
prática pode gerar uma grande vantagem competitiva, 
além de economia de tempo e gestão financeira mais 
eficaz.
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Novidades e 
melhorias 

tecnológicas
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Conheça nosso relatório - Panorama de Pesquisa da 
América Latina
O novo relatório desenvolvido por analistas 
do Institute for Scientific Information (ISI)™ 
mostra o panorama de pesquisa de 34 
países da América do Sul e Central, 
México e Caribe, destacando os 
benefícios de uma organização regional 
de pesquisa colaborativa.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/
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Ciclo de vida do conhecimento e da 
pesquisaDiversas possibilidades para inovar

Combinação de soluções que aumentam o impacto da 
instituição, unindo conteúdo confiável e tecnologias 

modernas

API
s



Deseja continuar essa 
conversa?

Até a próxima!
monica.silveira@clarivate
.com
(11) 94302-5492 

Nós somos o que 
repetimos.
Excelência não é um 
ato, mas um hábito.
- Aristóteles.

mailto:monica.silveira@clarivate.com
mailto:monica.silveira@clarivate.com
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