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1. INTRODUÇÃO: 

O papel da Universidade na sociedade engloba muitos fatores, tal como discute Pedrosa (2014) 

ao analisar as três missões das universidades, em particular as latino-americanas, os quais se 

relacionam ao desenvolvimento da economia local na medida em que contribuem com inovações e o 

direcionamento da propriedade intelectual para o uso na esfera tecnológica. Contudo, a influência 

universitária é majoritariamente relacionada à sua capacidade de produzir e disseminar conhecimento, 

de acordo com Lester (2005) ela possui as “missões primárias de educar e pesquisar”. Com isso, esta 

ideia da Universidade remete à fundação dos primeiros centros acadêmicos da história, que pregavam 

o ensino acadêmico como força motriz do avanço da ciência e, por consequência, da sociedade na qual 

estão inseridas (Gilman, 1876).  

Diante disso, depreende-se que a inspiração da matriz universitária está atrelada ao 

desenvolvimento que esta oferece à comunidade à sua volta, entretanto, é um desafio lidar com a 

descredibilidade pelo senso comum em relação à atuação acadêmica, de modo que a legitimação da 

Universidade é muitas vezes posta em dúvida (Balbachevsky, 2011). Frente a isso, torna-se necessário 

não só assegurar, mas também quantificar, o impacto que o ensino acadêmico pode gerar na sociedade, 

tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação.  

Tendo isso em vista, o presente projeto de pesquisa buscou avaliar a produção científica da 

pós-graduação, mais especificamente da Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), e seus possíveis impactos no âmbito acadêmico, a partir da coleta 

de dados bibliográficos de artigos produzidos por um número seleto de pós-graduados em um dado 

período de tempo. 

2. METODOLOGIA: 

Como ponto de partida, o Repositório de Produção Científica e Intelectual da Unicamp foi 

contatado para o requerimento de todos os dados existentes de dissertações e artigos da pós-graduação 
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da FEQ. Com isso, os bancos de dados foram fornecidos em formato de planilhas do Excel: uma planilha 

com as informações de todos os artigos registrados desde o ano de 2009 até 2020 e a outra de todas 

as teses de mestrado e doutorado registradas desde o ano de 1982 até 2021. Por inspeção, foi concluído 

que o banco de dados dos artigos era mais adequado como objeto de análise, pois os dados estão 

disponíveis em outras plataformas virtuais e poderiam ser realizadas comparações entre fontes distintas.  

A partir dos dados referentes aos artigos, foi realizado o tratamento dos dados, visto que a 

planilha apresentava alguns erros de padronização. Dessa maneira, o método adotado na condução do 

estudo exigiu a utilização de outras plataformas de base de dados, como o Web of Science (WOS) 

(mantido pela Clarivate Analytics) principalmente, o qual cobre publicações previamente analisadas pelo 

método de revisão por pares no meio científico.  

Com isso, e a partir dos identificadores DOI (Digital Object Identifier) e pelo número de acesso 

do site Web of Science, o qual é um identificador atribuído às publicações indexadas na base de dados 

da coleção “Web of Science™ Core Collection”, buscou-se as publicações em um dado período de tempo 

nessa plataforma. Então, em mãos das informações disponibilizadas no WOS, foram realizadas diversas 

análises quantitativas e estatísticas acerca da publicação dos trabalhos a fim de traçar um panorama 

inicial sobre a produção científica realizada na pós-graduação da Faculdade de Engenharia Química da 

Unicamp. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 3.1 Tratamento do banco de dados 
 
 É importante destacar que desde o início da elaboração do projeto de iniciação científica buscou-

se trabalhar com dados secundários, isto é, coletados de forma indireta, a fim de tornar o processo o 

mais automatizado possível, usufruindo de ferramentas computacionais. Ou seja, para a coleta dos 

dados acerca da produção científica dos ex-estudantes da pós-graduação da FEQ, seria possível 

realizar entrevistas diretas com cada pessoa (dados primários), apesar da maior quantidade de tempo 

que seria empregada. Em contrapartida, seria garantida a harmonização dos dados utilizados neste 

estudo, algo que não se apresentou nos dados advindos do Repositório e, portanto, a plataforma Web 

of Science passou a ser utilizada como outra fonte de coleta de dados.  

A princípio, notou-se que os bancos de dados fornecidos pelo Repositório Intelectual da Unicamp 

continham diversas colunas contendo campos como “autor”, “resumo”, “data de publicação”, “língua”, 

“identificador DOI”, entre outros. Contudo, durante a leitura e verificação constatou-se a presença de 

alguns erros na catalogação dos dados, tal como a presença de campos vazios em algumas categorias 

- o que foi tido como mais evidente, além de colunas sem nenhuma informação. Ademais, observou-se 

erros de padronização no preenchimento dos dados numéricos, como de datas e códigos de 

identificação. Essa falta de harmonização das planilhas configurou um grande empecilho para o 

andamento do projeto, de modo que os dados não foram utilizados como estavam, ou seja, foi necessário 

realizar uma limpeza e organização própria das informações, a fim de garantir maior confiabilidade nos 
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resultados. Entende-se que o Repositório da Unicamp é a plataforma principal de publicação científica 

da Universidade, isto é, é o compêndio dos artigos e teses, porém a seleção de informação recolhidas 

pode não ser uniforme, trazendo certa desconfiança em relação aos dados contidos nos bancos de 

dados.  

3.2 Análise da publicação ao longo dos anos 

A partir das informações coletadas, construiu-se o gráfico da Figura 1, que representa a soma de 

artigos publicados pela FEQ por ano entre 2001 e 2022. Percebe-se que o conjunto mais expressivo de 

dados se encontra entre os anos de 2014 e 2019, considerando que os anos de 2020 e 2021 são muito 

recentes para a realização de análises. Além disso, observa-se que até 2013 os dados indicam uma 

baixa produção científica da FEQ, o que pode estar relacionado com os meios de armazenamento de 

dados do próprio Repositório da Unicamp. Sabe-se que em anos anteriores o registro da base de 

informações era realizado via arquivos físicos, em seguida passou-se a utilizar discos compactos para 

o armazenamento digital e, 

posteriormente, os dados passaram 

às mídias puramente digitais. Tendo 

isso em vista, é provável que, ao 

longo dos anos, a harmonização e 

transporte dos dados tenha sido 

comprometida durante a mudança 

dos meios de armazenamento, de 

modo que aqueles de anos remotos 

tenham sido os mais afetados. 

Desse modo, o recorte de tempo 

utilizado para as análises foi o período entre os anos de 2014 e 2019, visto que no período entre 2001 e 

2013 temos a inconsistência no cadastro dos artigos.  

3.3 Análise de publicações em open e close access 

A partir do banco de dados obtido na Web 

of Science referente aos artigos da FEQ entre os 

anos de 2014 e 2019, obteve-se, por meio da 

categorização de modalidades de acesso 

realizada pela própria plataforma, a contagem de 

artigos publicados em revistas nas categorias 

open e close access. Sabe-se que a categoria 

open access refere-se ao acesso gratuito e 

ilimitado por qualquer pessoa à publicação, já a 

categoria close access, a qual divide-se em 

Figura 1: Gráfico dos dados da Web of Science do número de artigos da FEQ publicados 
por ano, no período entre 2001 e 2022. 

Figura 2: Gráfico da frequência do número de artigos publicados em 
revistas, em ambas modalidades, open e close access. 
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diversas subcategorias, não permite ao público acesso gratuito às publicações. Sendo assim, foi possível 

elaborar o gráfico da Figura 2 no qual é possível observar a frequência dos números de artigos 

publicados em um total de 271 revistas científicas nas duas modalidades de acesso, sendo que 28 

apresentam ambas as modalidades. Os dados obtidos demonstram que em 140 revistas foi publicado 

apenas um artigo e em 235 revistas foram publicados no máximo cinco, além disso, as 15 revistas com 

o maior número de artigos já representam cerca de 70% do total de artigos publicados no período (584 

artigos). 

Posteriormente, foi elaborado o mesmo gráfico referente a cada modalidade de acesso nas 

Figuras 3 e 4, de modo que foi possível observar que a modalidade de close access apresenta uma 

maior dispersão de artigos publicados em revistas, já que esta apresenta 98 revistas com apenas um 

artigo publicado, enquanto a modalidade open access apresenta 69 revistas para o mesmo caso.  

 

Outra análise realizada diz respeito ao número de citações obtidas pelos artigos publicados em 

cada classificação de acesso, tendo como premissa que a qualidade dos artigos publicados pelos 

mesmos autores é a mesma ao longo dos anos. Com isso, a partir das Tabelas 1 e 2 o número de 

citações por artigo no período entre 2014 e 2019 para as modalidades open e close access, 

respectivamente, foi possível observar a tendência de que os artigos publicados em open access 

possuem maior número de citações. Para constatação, foi realizada uma análise estatística pautada do 

teste t-student visando julgar a hipótese nula de que a média de citações por artigo das duas amostras 

não era distinta. Dessa maneira, utilizando um p-valor de 5% e, portanto, um nível de confiança de 95% 

e cinco graus de liberdade, o valor de t calculado foi de 11,315, o qual é substancialmente maior que o 

valor de t crítico de 2,571, o qual encontra-se tabelado. Além disso, a partir da Tabela 3, tem-se a razão 

entre os valores de citação por artigo para cada ano de publicação, de modo a ilustrar a tendência do 

maior número de citações para a modalidade open access.  

Figura 3: Gráfico da frequência do número de artigos 
publicados em revistas, para a modalidade open access. 

Figura 4: Gráfico da frequência do número de artigos 
publicados em revistas para a modalidade close access. 
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 Tabelas 1 e 2 – Número de artigos e citações por artigo para as publicações em open e close access, respectivamente, entre 2014 e 2019.       

 

                                

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Número citações por artigo para as publicações em open e close access, respectivamente, e a razão entre os dados, no período 
entre 2014 e 2019.                                       

4. CONCLUSÕES: 

A partir do banco de dados fornecido pelo Repositório de Produção Científica e Intelectual da 

Unicamp, constatou-se a necessidade da busca de dados a partir da plataforma Web of Science, tendo 

em vista a dificuldade de análise dos dados como estavam. Sendo assim, com as informações obtidas 

virtualmente, optou-se pelo recorte de tempo entre 2014 e 2019 para a realização do estudo pautado 

nas publicações de artigos em modalidades de acesso ao público de forma limitada (close access) ou 

ilimitada (open access). 

 Dessa forma, foi possível concluir que há uma grande dispersão de revistas em que os artigos são 

publicados, em ambas as modalidades de acesso, ilustrando a grande abrangência inerente à pesquisa 

realizada na FEQ. Paralelo a isso, também se observou que artigos publicados com acesso aberto ao 

público possuem cerca do triplo do número de citações em relação àqueles publicados em acesso 

fechado. Isto é, para as publicações de um mesmo autor em um dado ano que possuem a mesma 

qualidade, a categoria de acesso, de maneira isolada, possui impacto direto no número de citações que 

os trabalhos possuem devido à disponibilidade ao público. Ou seja, o impacto dos artigos, nesse caso, 

não necessariamente depende de fatores qualitativos da pesquisa científica, mas sim de que modo o 

trabalho é acessado pelo público. 
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