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“[...] o conhecimento produzido, para se tornar ferramenta apropriada de 
intencionalização das práticas mediadoras da existência humana, precisa ser 
disseminado e repassado, colocado em condições de universalização. Ele não 
pode ficar arquivado. Precisa então transformar-se em conteúdo de ensino, de 
modo a assegurar a universalização de seus produtos e a reposição de seus 
produtores.” (SEVERINO, 2007, p. 34, grifo nosso). 
 



RESUMO 

 

Pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, baseada no estudo 
de caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 
campi da Região Metropolitana de Salvador (RMS), com o objetivo de identificar e 
analisar a produção científica e tecnológica dos integrantes dos grupos de pesquisa 
das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias, registrados no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificados pela 
Instituição até 2012, a fim de proceder investigação concernente ao processo de 
disseminação nos campi estudados. A amostra foi composta por 17 grupos (106 
pesquisadores) e pelos coordenadores das bibliotecas (três). Os dados foram 
coletados por meio de questionários e análise do currículo Lattes. Os resultados 
desvelaram que a produção e a comunicação do conhecimento científico e 
tecnológico são realizadas exclusivamente por docentes, havendo uma lacuna no 
que se refere à participação de técnicos como produtores de conhecimento. Em 
relação ao perfil dos docentes foi constatado que a maioria destes está lotada no 
campus de Salvador, atuando simultaneamente no ensino integrado, subsequente e 
superior. Além da vocação centenária para o ensino, ficou evidenciado que no 
período investigado, o IFBA tem uma produção de conhecimento científico e 
tecnológico significativa, representada por anais, artigos científicos, patentes, entre 
outros, sendo os anais a fonte mais utilizada para comunicar o conhecimento 
produzido. Quanto à praxe de disseminação ficou demonstrado que a maioria dos 
pesquisadores dissemina a sua produção e a do grupo, sendo que os seminários 
internos são os meios mais adotados. Ao confrontar as informações advindas dos 
questionários constatou-se que a biblioteca ainda não é reconhecida como espaço 
de disseminação dessas produções, considerando que o quantitativo ali depositado 
ainda é incipiente, motivado pela falta de institucionalização dessa prática. Conclui-
se que o IFBA RMS, por meio de seus docentes, produz, comunica e dissemina 
conhecimento científico e tecnológico, ainda que careça de ações que promovam a 
melhoria da disseminação, tornando a biblioteca um espaço de convergência do 
conhecimento produzido, subsidiando com isso o fortalecimento da relação ensino 
pesquisa na Instituição.  
 
Palavras-chave: Produção científica e tecnológica. Comunicação do conhecimento 
científico e tecnológico. Disseminação da Informação. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Descriptive research with quantitative and qualitative approach, based on the case 
study of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia (IFBA), 
campus of the Metropolitan Region of Salvador (RMS), aiming to identify and analyze 
the scientific production and technology of the members of the research groups of 
the exact areas Sciences and Earth and Engineering, registered with the National 
Council for Scientific and Technological Development (CNPq) and certified by the 
institution until 2012, in order to undertake research concerning the dissemination 
process on campuses studied. The sample consisted of 17 groups (106 researchers) 
and the coordinators of the libraries (três). Data were collected through 
questionnaires and analysis of Lattes plataform. The results unveiled the production 
and communication of scientific and technological knowledge are held exclusively by 
teachers, with a gap as regards the participation of technicians as producers of 
knowledge. Regarding the profile of teachers was found that most of these are 
packed in Salvador campus, acting simultaneously in integrated further and higher 
education. Besides the centennial vocation for teaching, it became evident that the 
period investigated, the IFBA has a significant production of scientific and 
technological knowledge, represented by collection of speaches data, scientific 
articles, patents, among others, being the speaches data the most used source for 
communicating knowledge produced. Regarding the practice of dissemination, was 
shown that most researchers disseminate their productions both individually and 
collectively, parallel to internal seminars, those are the most adopted means. 
Confronting the information derived from the questionnaires, it was found that the 
library is not yet being recognized as a space for dissemination of these productions, 
whereas the amount deposited there is still incipient, motivated by the lack of 
institutionalization of this practice. We conclude that the IFBA RMS, through their 
teachers, produces, communicates and disseminates scientific and technological 
knowledge, although it lacks actions to promote the improvement of the spread, 
making the library a space of convergence of knowledge produced by subsidizing its 
strengthening research in the teaching institution.  
 
Keywords: Scientific and technological production. Communication of scientific and 

technological knowledge. Information Dissemination. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Historicamente o que movimenta a ciência e transforma o mundo é a busca 

pelo desconhecido, é a necessidade de informações que levam à construção do 

conhecimento científico e ao desenvolvimento de teorias para a resolução de 

problemas da vida cotidiana. É o desejo de inovação.  

O processo evolutivo da ciência está intrinsecamente ligado à produção, 

comunicação, disseminação e ao uso da informação. Nesse contexto, compete à 

Ciência da Informação investigar as propriedades, o fluxo e o comportamento da 

informação com o objetivo de levantar, reunir e disseminar as informações 

necessárias à construção do novo conhecimento. 

A compreensão de que a informação produzida no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) deve ser disseminada, de modo 

que a comunidade científica dela tenha acesso, e o exercício profissional da autora 

como bibliotecária documentalista da Instituição, lotada no campus de Simões 

Filho, motivaram a realização dessa pesquisa. Outrossim, o novo papel a ser 

desempenhado pelas bibliotecas do IFBA, em razão das transformações 

implementadas na Instituição a partir de 2008 foi determinante para a realização 

dessa investigação, que  envolveu a produção e a disseminação da informação no 

referido espaço educacional. 

À luz da Ciência da Informação estudou-se o caso do IFBA, o qual conta com 

52 grupos de pesquisa, compostos por pesquisadores atuantes, responsáveis pela 

produção de conhecimento científico e tecnológico para resolução de problemas de 

ordem prática que propiciam o desenvolvimento da ciência e o crescimento do país. 

No entanto, no que se refere à disseminação dessa produção na instituição, há a 

incógnita, motivo pela qual, a presente pesquisa formulou e busca responder a 

seguinte pergunta: 

Que relações se estabelecem entre a produção científica e tecnológica 

dos componentes dos grupos de pesquisa do IFBA e a disseminação da 

pesquisa no âmbito da Instituição?  

Para tanto, tem como objetivo geral:  
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Identificar e analisar a produção cientifica e tecnológica dos integrantes dos 

grupos de pesquisa das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias do IFBA, 

campi da Região Metropolitana de Salvador (RMS), registrados no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificados pela 

Instituição até 2012, a fim de proceder investigação concernente ao processo de 

disseminação nos campi ora estudados. 

E como objetivos específicos: 

 

a) mapear a produção científica e tecnológica dos componentes dos grupos de 

pesquisa das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharia do IFBA, campi 

RMS, registrados no CNPq e certificados pela Instituição; 

b) estabelecer indicadores; e 

c) investigar e descrever como ocorre o processo de disseminação da produção 

científica e tecnológica dos participantes da pesquisa no âmbito dos campi 

estudados. 

 

A pesquisa justifica-se, pelo fato do IFBA ser uma instituição que busca 

manter e aprimorar a produção científica e tecnológica dos seus grupos de 

pesquisas; de ter tradição centenária na oferta de educação gratuita e de qualidade; 

e do seu mais novo desafio desde a transformação em Instituto em 2008. 

A partir dos resultados encontrados sugerem-se ações que possam 

intensificar a disseminação da produção científica e tecnológica no IFBA, visando 

subsidiar o fortalecimento da relação ensino x pesquisa, levando a instituição ao 

alcance do seu desafio: oferta de ensino amalgamada com a pesquisa. 

Para além desta parte introdutória, a dissertação discorrerá sobre o estudo 

realizado apresentando no capítulo dois uma revisão da literatura acerca da ciência, 

informação e conhecimento, envolvendo o processo de produção, comunicação e 

disseminação, onde serão abordados conceitos e relações, na perspectiva da 

Ciência da Informação; no capítulo três é apresentado o espaço investigado, com 

destaque para as mudanças da nomenclatura e objetivos, ao longo dos 100 anos a 

serviço da sociedade baiana, além de apresentar os grupos de pesquisa registrados 

no CNPq e certificados pela Instituição; no quarto capítulo é apresentado o percurso 
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metodológico, consistindo no delineamento, população, amostra, instrumentos, 

procedimento de coleta dos dados e procedimento de análise dos dados; no quinto 

capítulo os dados são apresentados, analisados e discutidos à luz da literatura; 

sendo finalizado com a seção intitulada conclusões e recomendações. 
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2 CIÊNCIA, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO: CONCEITOS E RELAÇÕES 

  

O presente capítulo aborda a temática ciência e as relações estabelecidas 

entre a informação e o conhecimento. Em decorrência de ser parte integrante de um 

estudo que versa sobre o mapeamento da produção científica e tecnológica de 

pesquisadores do IFBA, instituição assemelhada à universidade, tradicional na oferta 

de ensino e mais recentemente na realização de pesquisas, intencionalmente será 

abordado com mais ênfase o teor científico da informação e do conhecimento, 

envolvendo aspectos do escopo da Ciência da informação, como: o processo de 

produção no âmbito da universidade, a comunicação e a disseminação. 

Xavier e Costa (2010) abordam que na metade do Século XX, fatores como o 

advento da explosão informacional, o avanço das tecnologias da informação e da 

comunicação e o novo status do conhecimento, decorrente da Sociedade da 

informação, deram origem à Ciência da Informação. 

Apesar de não ser consenso, formalmente a Ciência da informação nasceu na 

conferência realizada no Georgia Institute of Technology, em 1962. (BRAGA, 1995; 

FONSECA, 2005). Desse evento surgiu também a definição de Ciência da 

Informação, a saber:  

 

Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, 
as forças que governam o fluxo de informação e os meios de processar a 
informação para ótima acessibilidade e uso. O processo inclui a origem, a 
disseminação, a coleta, a organização, o armazenamento, a recuperação, a 
interpretação e o uso da informação. (SHERA; CLEVELAND, 1977, p. 265 
apud FONSECA, 2005, p. 19). 

 

A Ciência da Informação é interdisciplinar, vez que o campo tem relação com 

áreas como matemática, lógica, tecnologia da computação, pesquisa operacional, 

administração, lingüística, comunicação, biblioteconomia entre outras (SHERA; 

CLEVELAND, 1977 apud FONSECA, 2005). Embora ainda não haja consenso sobre 

os seus limites, a Ciência da informação, tem como objeto de estudo a informação, 

sendo seu objetivo  

[...] criar condições para a reunião da informação institucionalizada, sua 
distribuição adequada para um público que, ao julgar sua relevância, a 
valorize para uso com o intuito de semear o desenvolvimento do indivíduo e 
dos espaços que este habita. (BARRETO, 1998, p. 122-123). 
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Cumprindo seus objetivos, a Ciência da informação instrumentaliza os 

profissionais da área para, entre outras facetas, levantar, reunir e disseminar a 

informação, tornando-a acessível e proporcionando o seu uso para a construção do 

conhecimento e promoção do desenvolvimento da ciência. 

   

2.1 CIÊNCIA 

 

A ciência clássica, também chamada de moderna, surgiu no Século XVII com 

o nascimento do método científico. O conhecimento existente anteriormente, o da 

ciência antiga, não era ciência como concebemos hoje, pois decorria “[...] apenas da 

observação rotineira dos fatos, afastado de buscas de interpretação racional e de 

conexões possíveis.” (GOTTSCHALL, 2005, p. 15).  

A respeito do conceito de ciência (CAMPBELL apud ZIMAN, 1979, p. 46-47) 

afirma tratar-se do “[...] estudo das teses sobre as quais se conseguiu chegar a um 

acordo universal.” Depreende-se daí que para uma teoria ser consagrada, faz-se 

necessário que seja testada e comprovada seguindo metodologia compartilhada 

pelo meio científico. 

Para Chauí (2010, p. 303) ciência é conhecimento decorrente do trabalho 

racional “[...] é uma interpretação dos fatos baseada em observações e 

experimentos que permitem estabelecer induções e que, ao serem completadas, 

oferecem a definição do objeto, suas propriedades e suas leis de funcionamento.” 

 Estudiosos de áreas distintas apresentam conceitos diferenciados para 

ciência, no entanto, tais conceitos convergem e vem sendo reelaborados a partir do 

respectivo desenvolvimento histórico e social, validando que a ciência é composta 

pelo conhecimento gerado ao longo do tempo, baseado em pesquisas, utilizando 

método científico para estabelecer a verdade a partir de fatos reais e ocorrências, 

através do conhecimento ordenado racionalmente. Destaca-se que historicamente a 

comunicação tem sido o instrumento responsável por sua disseminação. 

(GOTTSCHALL, 2005; PISCIOTTA, 2006; MARCONI; LAKATOS, 2012). 

A atividade da ciência é a produção de conhecimento e o desenvolvimento de 

teorias científicas. (CAPURRO; HJORLAND, 2007). Para um experimento ser 



20 

 

considerado parte do conhecimento público, é necessário passar pelo estágio de 

observação, passível de ser reproduzido por qualquer pesquisador, haja vista que:  

 

Um único observador [...] pode enganar-se; é essencial [...] que outros 
também vejam o que está ocorrendo. Através da repetição do experimento, 
eles ratificam os seus resultados e, incidentalmente convencem a si 
próprios [...] da sua validade. (ZIMAN, 1979, p. 47). 

 

Sobre a expansão da ciência, Kuhn (2003 apud CÔRTES, 2006, p. 35) relata 

que tal fato decorre da construção coletiva, perpassando historicamente por 

mudança de paradigmas definidos como “[...] conjunto de crenças, valores e 

técnicas compartilhados pelos membros de uma comunidade científica [...]”. É 

importante destacar que para conquistar seguidores, um paradigma precisa ser 

constituído de realizações convincentes e sem precedentes, pois somente dessa 

forma esses se afastarão de ideias, até então, consolidadas para aceitar o novo. Um 

paradigma pode ser questionado ou ainda substituído, pois, durante sua vigência, 

este poderá ser abalado por descobertas que acumuladas levam a comunidade 

científica a crise. (CÔRTES, 2006). 

Dentre os elementos que na atualidade concorrem para o crescimento da 

ciência, Le Coadic (1996), sintetiza: a ampliação das indústrias da informação e do 

conhecimento e o avanço das tecnologias de informação e de comunicação. 

 

2.2 INFORMAÇÃO 

 

A informação é imprescindível para o desenvolvimento de todas as áreas do 

saber, seu uso é versátil e seu conceito ainda não encontra consenso na literatura.  

Nessa perspectiva, Gomes (2006, grifo da autora) assevera que o “[...] termo 

‘informação’ tem sido definido de múltiplas formas, sendo adotado em diversos 

campos do conhecimento, a ele estando associados - ou mesmo com ele 

confundindo-se - vocábulos correlatos, tais como dado, fato e conhecimento.” 

Belkin e Robertson (1976 apud BRAGA, 1995, p.1) consideram-na “[...] como 

aquilo que é capaz de transformar estruturas.” Nessa mesma perspectiva, Morin 

(1991 apud BRAGA, 1995, p. 2) destaca que “a informação é uma noção nuclear, 

mas problemática. Daí, toda a sua ambigüidade: não se pode dizer quase nada 
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sobre ela, mas não se pode passar sem ela.” Corroborando, Braga (1995, p.2) 

aborda que o fenômeno informação “[...] ainda apresenta ambigüidades, lacunas, 

imprecisões e grandes zonas de incerteza.” 

Capurro e Hjorland (2007) comentam que o termo informação tem sido 

estudado amplamente, muito antes do próprio surgimento dos campos de 

investigação Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação. Nessa 

mesma obra, esses autores apresentam estudo minucioso sobre a variedade de 

conceitos de informação, a partir da visitação de épocas e áreas distintas, e 

concluem que não há consenso, pois, a palavra informação, historicamente vem 

tendo seu conceito modificado e de alguma forma adaptado às mais diversas áreas, 

motivo pelo qual a Ciência da Informação precisa envidar esforços para esclarecer 

conceitos comuns ao seu escopo, a exemplo do termo informação. 

Corroborando, Lara (2006) aborda que a Ciência da informação, apesar de 

ainda não ter chegado ao consenso do que seja o conceito particular de informação, 

reconhece-a, de modo geral como sendo  

 

[...] uma inscrição organizada, fruto de uma construção institucional e 
intencional que tem nos valores simbólicos e funcionais a condição para a 
construção do sentido como para circular socialmente, desencadeando 
processos de conhecimento.  

 

 Para Le Coadic (1996) informação é um conhecimento inscrito, seja escrito, 

oral ou audiovisual, visando à apreensão de sentidos. Buscamos informação sempre 

que nosso estado de conhecimento sinaliza deficiência ou anomalia sobre algo, pois 

a informação tende a possibilitar novo estado de conhecimento. A informação é 

imprescindível para o desenvolvimento da ciência.   

Com vistas a enfatizar o valor da informação, vez que o seu uso exitoso 

requer um conjunto de atividades técnicas, Xavier e Costa (2010, p. 82, acréscimo 

nosso) consideram necessário adicionar à definição apresentada por Le Coadic 

(1996), o processo de “[...] registro, armazenamento, tratamento, recuperação [...] 

para que [a informação] seja útil e trabalhada na ciência e na indústria, pois sem sua 

preservação, manutenção, registro é inviável estudá-la, pesquisá-la e mercantilizá-

la.”  
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A informação  científica, de forma elementar, é  aquela resultante das 

atividades de pesquisa científica e que ainda retroalimentam novos estudos afins. A 

expressão científica advém do fato de ter sido produzida por cientista, seguindo 

método científico, e pela apresentação em textos e publicações consequentemente 

científicos, disseminados nos mais variados canais e suportes. (MEADOWS, 1999). 

Corroborando, Aguiar (1991), após ampla análise de conceitos de informação 

científica, define-a como o conjunto de conhecimento gerado ou relacionado com o 

resultado de um estudo científico. Ressalta-se que no processo evolutivo da ciência, 

uma nova informação científica, por um dado tempo, é tida como acréscimo à 

construção do entendimento universal.  

Le Coadic (1996, p. 27), abordando atividades científicas e técnicas, assegura 

que essas são: 

 

[...] o manancial de onde surgem os conhecimentos científicos e técnicos 
que se transformarão, depois de registrados, em informações científicas e 
técnicas. Mas, de modo inverso, essas atividades só existem, só se 
concretizam, mediante essas informações. [...] Sem informação, a ciência 
não pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e 
não existiria o conhecimento.  

 

A informação é matéria prima para a construção do conhecimento científico, 

assim como, o conhecimento gerado precisa ser comunicado, de modo que possa 

subsidiar novos estudos e consequentemente a criação de novas informações.  A 

respeito desse processo, Xavier e Costa (2010, p.80) asseveram que informação e 

conhecimento se retroalimentam, conforme segue: “A informação e o conhecimento 

são simultaneamente causa e efeito um de si mesmos, numa interação dinâmica em 

que a sucessão pode ser plenamente invertida mas não gera nenhuma contradição 

[...]” 

Devido à sua versatilidade, conceitos de informação são usados em quase 

todas as disciplinas científicas. Tal fato, em alguma proporção, pode ter 

positivamente gerado efeito propulsor de status para os documentalistas, o que, por 

conseguinte, aumentou o nível de complexidade na Ciência da Informação. 

(CAPURRO; HJORLAND, 2007). 
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2.3 CONHECIMENTO 

 

Barreto (1998, p. 70), define conhecimento como: "[...] alteração provocada 

no estado cognitivo do indivíduo [...] resultante de uma interação com uma 

informação percebida e aceita.", ou seja, conhecimento é a transformação ocorrida 

no intelecto do sujeito, a partir de informações aglutinadas e processadas.  

Dessa forma, a distinção entre informação e conhecimento, advém do 

caminho percorrido para que a informação passe ao estágio de conhecimento, pois 

esta precisa ser sistematicamente selecionada, reunida, compartilhada e processada 

para ser apreendida. Esse conjunto de ações é um privilégio exclusivamente 

humano.  

Embora o conhecimento abordado no presente estudo seja o científico, 

destaca-se que existem variadas formas de conhecimento, as quais serão tratadas 

sucintamente.  

Luckesi e Passos (1992) classificam o conhecimento quanto ao nível em 

comum e crítico: o conhecimento do senso comum entende a realidade, a partir de 

opiniões e hábitos assistematicamente estruturados, utilizados cotidianamente pelos 

seres humanos na orientação de suas vidas; é considerado superficial e 

fragmentário. O conhecimento do senso crítico é baseado em métodos que dão 

universalidade à interpretação, produzindo entendimento abrangente da realidade, é 

o conhecimento científico.  

Marconi e Lakatos (1992, p. 14), em relação à diferença existente entre o 

conhecimento do senso comum e o científico argumentam que a distinção não se dá 

“[...] nem pela veracidade nem pela natureza do objeto conhecido: o que diferencia é 

a forma, o modo o método e os instrumentos do ‘conhecer’”.  

Marconi e Lakatos (1992) classificam o conhecimento em quatro tipos, quais 

sejam: popular, científico, filosófico e religioso ou teológico. O conhecimento popular, 

também chamado de vulgar, empírico ou senso comum é aquele obtido ao acaso, 

após várias tentativas por meio de ações sem planejamento. 

O Conhecimento científico é aquele que possibilita o conhecimento 

sistemático, racional e verificável da realidade, através de procedimentos baseados 

na metodologia científica.  
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O conhecimento filosófico decorre do raciocínio e da reflexão do homem 

sobre fenômenos do universo, gerando conceitos subjetivos que ultrapassam os 

limites da ciência. 

O conhecimento religioso ou teológico é aquele baseado na crença religiosa, 

na fé divina, não podendo ser confirmado ou negado. 

 Trujillo (1974, p. 11) sistematiza as características dos quatro tipos de 

conhecimento da forma, a saber: 

 

Quadro 1 – Características dos tipos de conhecimento 

Tipos de conhecimento 

 Popular Científico Filosófico Religioso (Teológico) 

Valorativo Real (factual) Valorativo Valorativo 

Reflexivo Contingente Racional Inspiracional 

Assistemático Sistemático Sistemático Sistemático 

Verificável Verificável Não verificável Não verificável 

Falível Falível Infalível Infalível 

Inexato Aproximadamente exato Exato Exato 

Fonte: Trujillo, 1974 

 

Lara (2006) argumenta que, na contemporaneidade, no discurso da filosofia e 

da sociologia, o conhecimento não é certeza, assim como a informação não tem 

uniformidade em sua interpretação. “O conhecimento é o resultado da apropriação 

efetiva; a informação, um de seus principais veículos.” Salienta-se que apesar do 

envidamento de esforços, inclusive para melhor delimitar seu campo de reflexão e 

de trabalho, a Ciência da Informação ainda não chegou ao consenso sobre o 

conceito particular de informação e conhecimento. 

Diante do exposto sobre ciência, informação e conhecimento, depreende-se 

que a ciência é responsável pelo estabelecimento de teorias; a informação é o 

insumo necessário para chegar ao conhecimento científico que após rigoroso 

processo de testes, pode ser validado e consequentemente aceito por certo período. 

O conhecimento transportado pela comunicação promove o desenvolvimento da 

ciência.  
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A construção do conhecimento científico e tecnológico e o consequente 

desenvolvimento da ciência envolvem três etapas imprescindíveis, quais sejam: a 

produção, a comunicação e a disseminação. 

 

2.3.1 Produção 

 

Ao longo dos séculos, nas mais variadas sociedades, o ser humano busca a 

organização social, política e cultural, visando à estruturação social que sempre foi 

norteada pela geração do conhecimento.  

Reitera-se que o presente estudo adotou abordar a produção do 

conhecimento no âmbito universidade em decorrência da Instituição investigada, o 

IFBA, ofertar educação básica, técnica, tecnológica e superior. 

Em razão da necessidade de discutir conhecimentos gestados por homens 

ligados ao fazer científico surgiram espaços onde pensadores, cientistas e filósofos 

se reuniam para praticar a ciência e consequente produzir conhecimento. No 

contexto de parte da Idade Média, tais encontros se realizavam de forma 

clandestina, conforme citam Mueller e Caribé (2010, p. 16-17):  

 
As primeiras academias eram vistas com desconfiança pelos governos dos 
países onde foram fundadas, e, muitas vezes, sofreram repressão. [...] Para 
burlar a fiscalização, a Royal Society for the Improvement of Natural 
Knowledge mudava, com frequência, a cidade de realização de suas 
reuniões.  

 

Nessa perspectiva, a sociedade humana criou a universidade com o intuito de 

institucionalizar o conhecimento e fomentar o seu desenvolvimento. Teixeira (1998 

p. 41) define universidade como:  

 

 [...] a reunião de adultos [...] à busca de sua formação e seu preparo para 
atividades dentro e fora dela e, ao mesmo tempo, a instituição devotada à 
guarda e ao cuidado da cultura humana, que lhe cabe zelar e lavrar como 
seu campo especial de trabalho [...] 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, também conhecida como 

Lei Darcy Ribeiro, traz a seguinte definição de universidade: “[...] instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 
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pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” [...] (BRASIL, 2010, 

Art. 52).  

Luckesi et al (2005, p. 35) abordam que o surgimento da universidade ocorreu 

entre o final da Idade Média e a Reforma (Séculos XI a XV), quando a Igreja 

Católica, visando “[...] legitimar a sua ação política e religiosa, responsabiliza-se pela 

unificação do ensino superior em um só órgão, a universidade.”  Entretanto, não há 

consenso na literatura a respeito da gênese das universidades, pois alguns autores 

afirmam que tal fato ocorreu entre os Séculos XI e XIII, no período Medieval, 

enquanto que outros registram que o surgimento se deu antes, de forma ainda 

rudimentar, com as pré-universidades. (LIMA; CASTRO; CARVALHO, 2000). 

  A seguir, será apresentada, no Quadro 2, a gênese e expansão da 

universidade:  

Quadro 2 - Gênese e expansão da universidade 

PRÉ-UNIVERSIDADES INSTITUIÇÕES COM TRAÇOS 
DE UNIVERSIDADES 

PRIMEIRAS UNIVERSIDADES 
PROPRIAMENTE DITAS 

Escola ascéptico-terapêutica de 
Buda (ca. 650-550 a.C.) – sem 
cunho ontológico, libertação da 
dor. 
 
 
Escola de Pitágoras (ca. 582-
500 a.C.) – caracterizada por 
uma comunidade esotérica de 
vida comum e celibatária. 
 
 
Escola de Confúcio (511-478 
a.C.) – escola ético-religiosa. 
 
A Academia de Platão (429-347 
a.C.) – idéia suprema do bem, 
compromisso com a Episteme. 
 
O Liceu de Aristóteles (384-322 
a.C.) – busca da 
verdade/escola peripatética. 
 
Os Sofistas, o Jardim de 
Epicuro e o Pórtico de Zenon 
(ca. 341-263 a.C.) – Estudos 
isolados, falta de objetivo com a 
coletividade. 
 
 

O Mouseion 9323-285BA.c.), 
instituição voltada no começo, 
apenas para a investigação, 
somente no decorrer do tempo 
que o ensino foi incorporado. 
 
 
A Didascália (II e III séc. d.C.) – 
escola catequética, reunindo 
filosofia e cristianismo em 
defesa do evangelho. 
 
Constantinopla (425-453 d.C.) – 
instituída para fazer frente à 
influência pagã, não tinha, 
todavia, a facultas docendi. 
 
Al-Azhar (988 d.C.) – primeira 
universidade tida como “stricto 
sensu”, faltando apenas a 
agremiação de professores e 
estudantes 

Bolonha  
Paris 
Pádua 
Nápoles 
Salamanca 
Oxford 
Cambridge 
Coimbra 
Praga 
Viena 
Heidelberg 
Leipzig 
Lovaina 
Barcelona 
Basiléia 
Tubingen 
Upsala 
Lima 
México 
Leiden 
Edimburgo 
Córdoba 
Harvard 
Yale 
Gottingen 
Princeton 
Moscou 
São Petersburgo 
Berlim 
Londres 

1108 
1211 
1222 
1224 
1243 
1249 
1284 
1290 
1348 
1365 
1386 
1409 
1425 
1450 
1460 
1477 
1477 
1551 
1553 
1575 
1583 
1613 
1636 
1701 
1737 
1746 
1755 
1789 
1810 
1836 

Fonte: Lima, Castro e Carvalho (2000, p. 11). 
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A finalidade da universidade também encontra divergência entre autores, o 

que pode ser verificado no Quadro 3, visão sinóptica das cinco concepções de 

universidade: 

 

Quadro 3 - Visão sinóptica das cinco concepções de universidade 

 
A UNIVERSIDADE DO ESPÍRITO 

 

 
A UNIVERSIDADE DO PODER 

 Autor 
principal 

J.H Newman 
(um centro de 

educação) 

K.Jaspers 
(uma 

comunidade de 
pesquisadores) 

A.N. 
Whitehead 
(um núcleo 

de 
progresso) 

Napoleão 
(um modelo 
intelectual) 

URSS 
(um fator de 
produção) 

Finalidade Aspiração do 
Indivíduo ao 

Saber 

Aspiração da 
humanidade à 

verdade 

Aspiração 
da 

sociedade 
ao 

progresso 

Estabilidade 
política do Estado 

Edificação da 
Sociedade 
Comunista 

Concepção 
Geral 

Uma educação 
geral e liberal 
por intermédio 
do saber 
universal 

A unidade da  
pesquisa e do 
ensino no 
centro do 
universo das 
ciências 

A simbiose 
da pesquisa 
e do ensino 
a serviço da 
imaginação 
criadora 

Um ensino 
profissional 
uniforme,confiado 
a um grupo 
profissional. 

Um 
instrumento 
Funcional de 
Formação 
Profissional e 
Política 

Princípios 
de 

Organização 

Uma pedagogia 
do 
desenvolvimento 
intelectual 
(Internato e 
tutors) 

Uma sã 
organização da 
faculdade – A 
liberdade 
acadêmica 

Um corpo 
docente 
criador 
estudantes 
capazes de 
aplicar 
alguns 
princípios 
gerais 

Uma hierarquia 
administrativa – 

Programas 
Uniformes 

Uma 
manipulação 
controlada da 
oferta de 
diplomados – 
Apelo a todas 
as forças 
produtivas da 
nação 

Conclusão 
quanto ao 

problema da 
massa 

Uma rede diversificada de instituições de ensino 
superior no seio da qual as universidades 

conservam sua originalidade 

Uma rede oficial 
Uniforme para a 
massa e a elite 

Adaptação 
do número às 
necessidades 
da economia 
e 
diversificação 
das 
instituições 

Fonte: Dreze, Debelle (1983, p. 29) 

 

Os objetivos da universidade na Idade Média voltavam-se para o ensino, 

adotando os saberes dispostos nos livros. A preocupação exclusiva com a arte do 

ensino perdurou até o Século XIX, porém ainda nesta época, a prática da pesquisa 

começou gradativamente a integrar as atividades acadêmicas, promovendo 

alteração na rotina das universidades. (LOBATO; CENDÓN; SILVA, 2000 apud 

EPSZTEJN; THEOTONIO, 2004). 
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Ainda sobre a inserção das atividades de pesquisa na universidade, no 

Século XIX, em consequência das transformações impostas pela industrialização, 

além da universidade Napoleônica, surge na Europa uma mentalidade voltada para 

a pesquisa científica, onde a universidade era vista como centro de pesquisa. O 

marco dessa situação ocorreu em 1810 na Alemanha, com a criação da 

Universidade de Berlim, cuja preocupação era habilitar o homem para a pesquisa, 

podendo descobrir, formular e ensinar a ciência. Fávero (1975 apud LUCKESI et al, 

2005, p. 33) lembra K. Jaspers:  

 

ensinar [...] é participar do processo de pesquisa. Só o homem voltado para 
a pesquisa pode realmente ensinar; do contrário, ele reduz seu trabalho a 
transmitir um pensamento inerte, mesmo sendo pedagogicamente 
ordenado, no lugar de comunicar a vida do pensamento.  

 

Tendo em vista que entre os princípios da universidade, está a criação do 

conhecimento novo por meio da pesquisa científica, destaca-se que a sua missão é 

“[...] a transmissão do conhecimento contribuindo decisivamente para a formação de 

recursos humanos capacitados [...]” (LOBATO; CENDÓN; SILVA, 2000 apud 

EPSZTEJN; THEOTONIO, 2004, p.1).  

No Brasil, as primeiras tentativas de criar universidades, ocorreram no 

período Colonial e Monárquico. Ao final do Império (1879) ainda não havia 

universidade, mas seis instituições isoladas de ensino superior, situadas em São 

Paulo, Recife, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Somente em 1920 foi criada a 

Universidade do Rio de Janeiro. (FÁVERO, 1975 apud LUCKESI et al, 2005). 

Sob o aspecto atividade de pesquisa no Brasil, a comunicação intitulada As 

universidades e a pesquisa científica, apresentada por Amoroso Costa na I 

Conferência Nacional de Educação, realizada em 1927, marca o início da relação 

que se estabelece entre o fazer científico e a universidade e fez surgir a ideia de “um 

verdadeiro pesquisador de espírito moderno e lutador por uma universidade que 

tenha como princípio fundamental a pesquisa científica.” (FÁVERO, 2000, p. 10).  

 Em sua comunicação, Amoroso Costa, se refere às universidades e à 

pesquisa científica abordando que:  
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a)  as  Faculdades  de  Ciências  das  Universidades  devem  ter como 

finalidade, além do ensino da ciência feita, formar pesquisadores em 
todos os ramos do conhecimento humano; 

b)   esses pesquisadores devem pertencer aos respectivos corpos docentes, 
mas com obrigações didáticas reduzidas, de modo que estas não 
perturbem seus trabalhos originais; 

c)  devem  ser  assegurados  os   recursos materiais  os mais  amplos: 
laboratórios para pesquisas biológicas e físico-químicas, observatórios 
astronômicos, seminários matemáticos, bibliotecas especializadas, 
facilidades bibliográficas, publicações periódicas para divulgação de 
seus trabalhos, aparelhamento para explorações gráficas e 
numerológicas, biológicas, etnográficas; 

d) deve ser-lhes assegurada uma remuneração eficiente para que eles 
dediquem todo seu tempo a esses trabalhos. (COSTA, 1927 apud 
FÁVERO, 2000, p. 10). 

 

O regime universitário no Brasil, instituído pelo Decreto 19.851 de 11 de abril 

de 1931, estabeleceu os fins do ensino universitário, da forma, a saber: 

 

Art. 1º - O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura 
geral; estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que 
requerem preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela 
educação do indivíduo e da coletividade pela harmonia de objetivos entre 
professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades 
universitárias, para a grandeza da nação e para o aperfeiçoamento da 

humanidade. (ROMANELLI, 2012, p. 134, grifo nosso). 
 

Além de propiciar o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa, a 

educação universitária deve capacitar o indivíduo para inserção no mercado do 

trabalho, Luckesi et al (2005, p. 41) ao tratarem da universidade que queremos 

abordam que “A pesquisa será, em consequência, a atividade fundamental desse 

centro, todas as demais atividades tomarão significado só na medida em que 

concorram para proporcionar a pesquisa, a investigação crítica, o trabalho criativo 

[...]”. 

A respeito da inserção da ciência para a sociedade, Albagali (1996 apud 

PERUCCHI; GARCIA 2010, p. 5) aborda que essa questão  

 

[...] pressupõe sua aceitação e atividade de aplicação de caráter benéfico. 
Isso implica assimilação no cotidiano dos indivíduos, considerando a 
velocidade com que ocorrem as inovações, criando artefatos técnicos 
oriundos do desenvolvimento científico e que são transformados em objetos 
de consumo. 

 



30 

 

A pesquisa institucional com auxílio financeiro no Brasil foi iniciada nos anos 

50, restrita a algumas áreas do saber. Em 1951 foi criado o CNPq com o objetivo de 

desenvolver a pesquisa científica e tecnológica em todos os campos do 

conhecimento. Dessa forma, almejando ampliar a realização de pesquisas, o CNPq 

estabeleceu critérios para a concessão de bolsas a professores e pesquisadores, 

assim como para fomentar as universidades na implantação de núcleos de 

pesquisas. (FÁVERO, 2000).  

Para resolução de questões voltadas à capacitação de pessoal, Fávero 

(2000) assevera que ainda em 1951 foi instituída a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cuja finalidade é assegurar 

a existência de pessoal especializado, através da melhoria da pós-graduação 

brasileira e promoção da cooperação científica internacional.  

Xavier (2012) aborda que, em 1968, Anísio Teixeira proferiu a frase "A 

educação não é só um bem para o indivíduo, mas uma necessidade para a 

sociedade." para a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, 

na oportunidade, reunida para examinar a reestruturação do ensino superior no país. 

A intenção de Anísio 

 

[...] era destacar a função social da universidade, entendida por ele como 
formuladora e divulgadora da cultura nacional, como centro de produção de 
conhecimento [...]; como centro de estudos e pesquisas empíricas, 
composto por profissionais de reconhecida competência técnica [...] 
(XAVIER, 2012). 

 

A frase proferida pelo educador ratifica sua preocupação com a formação do 

indivíduo e o consequente desenvolvimento da sociedade, com o papel da 

universidade no que concerne à formulação e divulgação da cultura brasileira e com 

a produção científica, além de demonstrar participação ativa nos momentos 

decisivos dos rumos da educação no país.  

Corroborando com Xavier (2012), em relação ao aspecto competência técnica 

dos profissionais que compõem o quadro das universidades, Etzkowitz (1989 apud 

EPSZTEJN; THEOTONIO, 2004, p. 2) argumenta que buscando suprir as 

deficiências concernentes a elevados custos com pesquisa e a inviabilidade de 

manter quadros funcionais com grande número de pesquisadores capacitados, 

mesmo nos países mais desenvolvidos, emergiu um novo papel a ser 
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desempenhado pelas universidades “[...] dar a sua efetiva contribuição para o 

desenvolvimento econômico local e regional, aproximando-se das empresas e 

incorporando as atividades daí advindas ao seu cotidiano [...]”. Nesse sentido, é 

salutar discutir a relevância da parceria universidade empresa para alavancar o 

desenvolvimento social, cultural e tecnológico brasileiro, perpassando pelas 

atividades de extensão.  

Em consonância com as diretrizes definidas no Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão da Rede Federal Tecnológica, realizado em maio de 2009, extensão 

consiste na ação realizada junto à comunidade externa, disponibilizando o 

conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos no âmbito da 

Instituição, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida e consequente 

transformação da realidade social. (INSTITUTO FEDERAL..., 2011c). 

 Tomando como exemplo a importação tecnológica, Luckesi et al (2005, p. 

102), explanam que o cenário é: 

 

Possuímos um sistema industrial totalmente dependente do exterior. Isso 
significa dizer que a grande maioria dos produtos aqui industrializados o são 
a partir de técnicas, descobertas e orientações provenientes das matrizes 
das indústrias que aqui funcionam. Em outras palavras, nossas indústrias 
nada mais são do que filiais de sociedades estrangeiras, possuem seus 
próprios cientistas, laboratórios, institutos de pesquisa etc., onde se efetuam 
as descobertas, equacionamentos de novos produtos e novos inventos [...] 

 

A citação retrata claramente a realidade nacional, apontando que o Brasil, em 

alguma medida, ainda vive num modelo de desenvolvimento dependente. O Livro 

Branco do Ministério da Ciência e Tecnologia, num capítulo sobre os desafios para a 

consolidação de um sistema nacional de Ciência Tecnologia e Inovação, aborda que  

 

A experiência de outros países tem demonstrado que a cooperação 
universidade-empresa é um fenômeno crescente e constitui forte 
instrumento de promoção da inovação tecnológica e do desenvolvimento em 
geral. É necessário, portanto, aproximar e intensificar as relações entre o 
setor produtivo nacional, as universidades e os institutos de pesquisa. No 
Brasil, o distanciamento remanescente entre essas fontes de inovação pode 
ser atribuído, em parte, a um marco legal e institucional inadequado e à 
insuficiência de mecanismos apropriados à promoção de tal integração. 
(BRASIL, 2002, p. 27-28). 

 

O diálogo existente entre universidades e indústrias ainda não é expressivo; 

empresas brasileiras continuam investindo alto na importação de maquinários. Essa 
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situação dá indícios da falta de pesquisa, assim como demonstra a dependência 

cultural do país: “[...] os bens que queremos consumir, vestir e dirigir são bens 

criados lá fora.”1 (DAGNINO apud INSTITUTO FEDERAL..., 2009c). 

Integrada ao desenvolvimento econômico e social, o sistema de construção 

do conhecimento, visa à produção que possa atender a necessidades de ordem 

prática. “[...] há integração da ciência com o sistema de produção. A industrialização 

passa pela ciência e a ciência passa pela industrialização.” (LE COADIC, 1996, p. 

28). 

Targino (2000, p.3) declara que Meadows (1999) e Price (1976b)  comungam 

da ideia de que existe “[...] íntima relação entre crescimento científico e crescimento 

econômico das nações, dentro da premissa irrefutável de que quem mais produz em 

C&T é quem mais avança no processo desenvolvimentista global.”  Essa afirmação 

ratifica a importância da relação academia x indústria para o desenvolvimento de 

pesquisas que resultem em bens e serviços que propiciem o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

A universidade é responsável pela produção, sistematização e difusão do 

conhecimento científico, assim como, o fortalecimento da relação universidade 

indústria resulta em desenvolvimento da ciência e da tecnologia beneficiando 

diversos segmentos da sociedade. 

Discorrendo sobre educação, ciência, tecnologia e sociedade no Século XXI, 

Bustamante (1997 apud LIMA; CASTRO; CARVALHO, 2000, p. 15) aborda que o 

grande desafio será 

 

[...] integrar ciência e tecnologia na esfera do social, uma integração 
harmônica com a cultura. Sugere que estudos e pesquisas possam estar se 
desenvolvendo sobre ciência, tecnologia e sociedade, nos currículos do 
ensino médio, de graduação e pós-graduação, como forma de se atingir 
uma sociedade mais humana, justa e solidária, em que a ciência e 
tecnologia sejam ferramentas fundamentais na promoção de fins 
socialmente relevantes. 

  

A citação de Bustamante ratifica o importante papel dos Institutos Federais 

(IF), em especial do IFBA, cuja missão visa formar o cidadão histórico crítico e oferta 

                                                 
1
 Palestra sobre a relação entre academia – do ponto de vista das instituições voltadas para o ensino 
na área tecnológica – e indústria, proferida por Renato Dagnino, Professor da UNICAMP, em 2 out. 
2009, no IFBA, campus de Salvador. 
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educação de qualidade amalgamada com o desenvolvimento de pesquisa, nos mais 

variados níveis de ensino, haja vista que o desenvolvimento econômico está ligado 

ao investimento em pesquisa. 

A expansão da ciência é impulsionada pela produção do conhecimento e pela 

contínua busca de erudição dos pesquisadores. Revertidas em produtos e serviços, 

as pesquisas trazem benefícios à população e possibilitam que o Brasil figure entre 

os países responsáveis pelo avanço da produção científica no mundo. 

(POBLACION; OLIVEIRA, 2006). 

A produção científica e tecnológica demanda mídias que a comunique, pois 

esta é condição sine qua non para a materialização da informação, seja através de 

códigos sonoros, de imagem ou outros que propiciem seu exame, podendo suscitar 

reflexões e por conseguinte a possibilidade de transformação em novas produções. 

 

2.3.2 Comunicação 

 

Garvey e Griffith (1979 apud TARGINO, 2000, p. 10) conceituam 

comunicação científica, como aquela que:  

 

[...] incorpora as atividades associadas à produção, disseminação e uso da 
informação, desde o momento em que o cientista concebe uma idéia para 
pesquisar até que a informação acerca dos resultados é aceita como 
constituinte do estoque universal de conhecimentos. 
 

Marconi e Lakatos (2012) complementam, abordando que comunicação 

científica é a informação apresentada em eventos acadêmicos, nos quais é exposto 

o andamento ou resultados de pesquisas originais, que posteriormente serão 

publicadas em anais, revista e quiçá em forma de livro.  

Le Coadic (1996, p. 27) assegura que comunicação é “Fluido precioso, 

continuamente produzido e renovado, a informação só interessa se circula, e, 

sobretudo, se circula livremente.” 

Apesar de registros remotos da comunicação do conhecimento, a expressão 

Comunicação Científica surgiu somente no Século XX, década de 40, atribuída por 

John Bernal, físico e historiador irlandês. (FERREIRA; MODESTO; WEITZEL, 2004).  
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Mueller e Caribé (2010, p. 16-17) argumentam que no Século XVI, na 

tentativa de burlar a censura do Estado e da Igreja “[...] Os cientistas [...] 

comunicavam seus resultados por meio de cartas porque, confundidas com a 

correspondência pessoal e comum entre as pessoas, [...] geralmente, não eram 

abertas pelo Governo.” Dessa forma a carta é a precursora do periódico. 

(PINHEIRO, 2002).  

Em decorrência da necessidade de mecanismos mais eficientes e de maior 

penetração da comunidade científica, as primeiras sociedades científicas, criando 

uma alternativa aos livros como meio de difusão científica, introduziram em 1665 os 

periódicos científicos, foram eles: Journal des Sçavans e o Philosophical 

Transaction. (MEADOWS, 1999; PRICE, 1976 apud CÔRTES, 2006). 

O Journal des Sçavans, surgiu na França, em  janeiro de 1665, publicado por 

Dennis de Sallo e o Philosophical Transaction, na Inglaterra, em março do mesmo 

ano, sob a regência de filósofos ingleses. Embora tenha surgido meses após, o 

periódico inglês tinha como vocação exclusiva, os “[...] registros de experimentos 

conduzidos por membros da Royal Society e correspondência com seus pares 

europeus, ao passo que o Journal de Sçavans publicava também outros temas [...]” 

Tal fato suscita opiniões divergentes acerca de qual seja, de fato, o primeiro 

periódico científico.  (HOUGHTON, 1975 apud MUELLER; CARIBÉ, 2010, p. 17-18). 

Três séculos depois, na segunda metade do Século XX, o número das 

publicações periódicas aumentou em todo o mundo, acarretando o crescimento 

acentuado da literatura científica, inclusive levando à perda de controle acadêmico 

do sistema de comunicação da ciência. (MORENO; MÁRDERO ARELLANO, 2005). 

No Século XXI, incide sobre a comunicação científica novas possibilidades e 

desafios “[...] Às publicações impressas somam-se jornais científicos  on-line, fóruns 

de discussão, sistemas de open archives e open acess, além de ‘nuvens virtuais’ de 

literatura cinzenta na Web.” Tal situação dá à difusão do conhecimento científico o 

status de novo paradigma a ser investigado. (CÔRTES, 2006, p. 53). 

O desenvolvimento da ciência influencia no incremento da comunicação 

científica. Nessa perspectiva, Mueller (1995, p. 67) argumenta que “o volume de 

pesquisas e o de literatura científica crescem juntos.” O resultado desse 



35 

 

crescimento, de forma exponencial, levou à explosão informacional. (SARACEVIC, 

1995).  

A produção e a comunicação da informação ocorrem de forma crescente, no 

entanto, encontram “[...] restrições quanto ao papel conscientizador.” O volume de 

informações geradas não reflete a sua aceitação ou entendimento, uma vez que sua 

absorção é subjetiva e dependerá da interação com o acervo intelectual, cultural e 

ideológico de cada indivíduo. (TAVARES, 2002, p. 141).  

O desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico é subsidiado 

essencialmente pela comunicação científica. (KURAMOTO, 2006). O processo de 

produção se completa quando o conhecimento gerado é comunicado e 

consequentemente utilizado pela comunidade científica. De acordo com Barreto 

(1998, p. 123):  

  

A publicidade do conhecimento produzido é uma condição necessária para 
sua validação e socialização, construindo, também, um ciclo constante e 
auto-regenerativo: conhecimento →  publicidade → opinião pública → novo 

conhecimento. 
 

Nessa mesma perspectiva, Meadows (1999) assevera que as atividades de 

pesquisa, seguidas de sua comunicação, são vitais para o desenvolvimento da 

ciência. Le Coadic (1999, p. 27) corrobora, abordando que pesquisar consiste na 

“[...] aplicação do raciocínio ao corpo de conhecimentos acumulados ao longo do 

tempo [...]”. Dessa forma, o desenvolvimento das atividades de pesquisa está 

vinculado à existência de conhecimento científico e tecnológico comunicado, para 

que cientistas, pesquisadores ou grupos de pesquisas, possam realizar análises 

criteriosas que o remodelem.  

Ziman (1979, p. 48) destaca que fazer ciência envolve a análise de 

experimentos advindos, ou seja, comunicados por uma diversidade de 

pesquisadores, pois somente dessa forma seus resultados poderão ser aceitos pela 

comunidade científica: “[...] Não se faz a Ciência unicamente com os nossos 

experimentos; ela é feita com os experimentos de todos. Nosso trabalho pode ser 

brilhante e totalmente satisfatório para nós – mas terá de convencer outras pessoas 

para ser aceito.” Daí a necessidade da comunicação do novo conhecimento gerado, 

utilizando as mais variadas fontes de informação. 
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As funções da comunicação na ciência são sistematizadas por Menzel (1958 

apud TARGINO, 2000, p.10, grifos da autora) da forma, a saber: 

 

a) fornecer respostas a perguntas específicas; 
b) concorrer para a atualização profissional do cientista no campo 

específico de sua atuação; 
c) estimular a descoberta e a compreensão de novos campos de 

interesse; 
d) divulgar as tendências de áreas emergentes, fornecendo aos cientistas 

idéia da relevância de seu trabalho; 
e) testar a confiabilidade de novos conhecimentos, diante da 

possibilidade de testemunhos e verificações; 
f)  redirecionar ou ampliar o rol de interesse dos cientistas; 
g)  fornecer feedback para aperfeiçoamento da produção do pesquisador.  

 

Desta forma, o pesquisador ao repassar à sua comunidade os conhecimentos 

recém-gerados e as informações que detém, recebe em contrapartida sua 

confirmação como cientista. 

 

O trabalho quando publicado, não constitui uma simples exposição a 
respeito da forma como se desenvolveu a pesquisa; é um documento muito 
mais elaborado, em que as observações e deduções lógicas são 
apresentadas com o máximo de precisão e clareza.  (ZIMAN, 1979, p. 49). 

 

Os resultados da pesquisa pertencem à humanidade, haja vista que 

constituem produto de colaboração social; é conhecimento público.  O conjunto de 

publicações, resultado da produção intelectual, seja: descobertas, ideias, opiniões, 

entre outros comunicados por pesquisadores e estudioso em geral é chamado de 

literatura científica. (ZIMAN, 1979). 

O intrincado sistema de comunicação que os cientistas utilizam para 

disseminar os resultados de suas pesquisas e buscar informações abrange canais 

formais e informais. (MEADOWS, 1999; MUELLER, 2000). 

Baseada nas características dos canais de informação científica, Targino 

(2000), amplia, classificando-os em:  

 

a) informais: contatos pessoais e/ou recursos destituídos de formalismo; 
b) semiformais: guarda simultaneamente aspectos formais e informais – teses, 

relatórios não publicados etc; 
c) formais - meios de comunicação escrita, livros, periódicos etc;  e  
d) superformais -  publicações secundárias e terciárias. 
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Carvalho (2001) argumenta que as fontes formais são estruturadas, sendo 

representadas em suporte físico ou eletrônico, enquanto que as fontes informais 

não são estruturadas, assim como a sua transmissão ocorre oralmente ou através 

de troca de mensagens entre os produtores da informação. 

Os canais de comunicação semiformal, formal e superformal compreendem 

as formas de representação da literatura científica, através de fontes primárias, 

secundárias e terciárias. A credibilidade desses canais deve-se ao fato de ter sido 

tornado documento e submetido à avaliação pela comunidade científica, enquanto 

que a comunicação científica informal, geralmente é utilizada para tratar de 

pesquisas em andamento e envolve as relações e contatos pessoais entre 

pesquisadores, tais como: conversas, trocas de mensagens, orientações, palestras, 

reuniões de grupos de pesquisa, entre outros. (LEITE, 2011; MUELLER, 2000). 

As informações contidas nas fontes primárias (artigos, patentes, teses, 

normas técnicas etc) são produzidas pelo próprio autor. Trata-se de conhecimento 

original, cuja recuperação está vinculada ao uso de fontes secundárias, a exemplo 

dos dicionários, enciclopédias e bibliografias (canais superformais), vez que as 

informações que compõem essas obras são compiladas das fontes primárias. As 

fontes terciárias também são superformais e suas informações são extraídas das 

fontes secundárias. Como exemplo de fontes terciárias, temos as bibliografias de 

bibliografias. (CAMPELLO; CAMPOS, 1993; CARVALHO, 2001).   

 O Quadro 4 apresenta as distinções entre os canais de comunicação formais 

e informais: 

 
Quadro 4 -  Diferenças entre os canais de comunicação 

Formais Informais 

Público potencialmente grande 
 

Público restrito 

Informação armazenada e recuperável Informação não armazenada e não 
recuperável 

Informação antiga 
 

Informação recente 

Direção do fluxo selecionada pelo usuário 
  

Direção do fluxo selecionada pelo produtor 

Redundância moderada 
 

Redundância às vezes, importante 

Avaliação prévia 
 

Sem avaliação prévia 

Feedback irrisório para o autor, a interação é 
indireta 

Feedback significativo para o autor, a 
interação é direta 

Fonte: Adaptado de Targino (2000, p. 19). 
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No tocante à operacionalização das pesquisas, os canais formais e informais 

são necessários à comunicação da produção científica, assim como a construção, a 

comunicação e a disseminação do conhecimento científico, em geral, decorrem do 

processo informal para o formal. (TARGINO, 2000; WEITZEL, 2006). 

Conforme abordado anteriormente, o conhecimento científico produzido por 

pesquisadores no desempenho de suas funções deverá ser comunicado, a fim de 

que possa tornar-se acessível, ser avaliado e talvez aceito pelos pares da 

comunidade científica; tal conhecimento necessita inclusive da disseminação, etapa 

fundamental para o processo de divulgação e ampliação das possibilidades de uso 

da informação. 

 

2.3.3 Disseminação 

 

Lara e Conti (2003) dizem que “Disseminar informação supõe tornar público a 

produção de conhecimentos gerados ou organizados por uma instituição.” 

Grogan (1995) argumenta que na Antiguidade uma única mente humana pode 

abarcar todo o saber, mas que no fim da Idade Média isso não mais era possível. No 

Século XVI, buscando evitar a censura da Igreja e do Estado, cientistas fundaram 

sociedades científicas nacionais de tradição moderna, nas quais se encontravam 

literalmente às escondidas. Desses encontros, surgiu a divulgação científica. 

(MUELLER; CARIBÉ, 2010). 

Em 100 anos, compreendidos entre 1436-1536, estima-se que no mundo a 

produção média de livros que era de 420, aumentou para 5750 nos 100 anos 

seguintes, 1536-1636. Diante do impacto gerado pela produção, comunicação e 

consequente difusão das informações, em 1613, o autor irlandês Barnaby Rich 

destacou que:  

 

Um dos males destes tempos é a multiplicidade de livros; eles de fato, 
sobrecarregam de tal modo a gente que não conseguimos digerir a 
abundância de matéria inútil que, todos os dias, é gerada e despejada no 
mundo. (KRONIC, 1962 apud MEADOWS, 1999, p. 3). 

 

No ciclo do conhecimento científico, a etapa de disseminação assume grande 

relevância, uma vez que o seu papel é promover a circulação da informação, 
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completando assim o processo. O êxito da disseminação demanda a figura do 

mediador, profissional da informação, responsável pela sistematização que 

possibilita a recuperação da informação, através de fontes secundárias e terciárias. 

(CARVALHO, 2001).  

 
O fato de uma informação ser publicada por si só não assegura que ela será 
conhecida, isto é, que atingirá o objetivo final da comunicação. [Ela precisa 
ser disseminada.] E a função do profissional da informação é justamente 
assegurar que, através de mecanismos adequados, a informação seja 
conhecida e fisicamente acessível através de sua organização em 
bibliotecas e agências de informação. (CAMPELLO; CAMPOS, 1993, p. 17, 
acréscimo nosso). 

 

A disseminação da ciência é facilitada pela troca de informações, através da 

comunicação científica sobre os trabalhos desenvolvidos, entre especialistas de uma 

determinada área e também entre as diversas áreas do conhecimento científico, 

desta forma a ação reflexiva é estimulada, abrindo a possibilidade para novas 

questões. Gomes (1999, p.36-37) salienta que: 

 

[...] a necessidade de tornar comum, de possibilitar o conhecimento dos 
saberes desenvolvidos no seu interior para expô-los ao debate e legitimá-
los, faz com que a comunicação de seus produtos à comunidade científica e 
à sociedade em geral seja também uma de suas prioridades. 

 

A busca e o uso de informações são fundamentais para a atividade científica, 

pois o processo de construção de conhecimento envolve buscar e usar informações 

para a resolução de problemas. (CRESPO; CAREGNATO, 2003). Ressalta-se que 

“[...] a difusão do conhecimento é de fundamental importância para que novos 

paradigmas sejam conhecidos, possibilitando sua confirmação ou constatação.” 

(CÔRTES, 2006, p. 35). Desse modo, a disseminação do conhecimento científico e 

tecnológico contribui para viabilizar a democratização e a socialização do 

conhecimento.  

O ciclo da comunicação científica envolve a produção, a comunicação e a 

disseminação da informação, faz parte do escopo estudado pela Ciência da 

Informação e é essencial para o desenvolvimento da ciência. 
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3 ESPAÇO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O espaço de investigação é a autarquia, integrante da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, IFBA, campi da RMS: Camaçari, Salvador e 

Simões Filho.  

 

3.1 INSTITUTOS FEDERAIS 

 

Os Institutos Federais foram criados por força da Lei 11.892, de 29/12/2008, 

no que tange ao formato jurídico institucional, inspiram-se na universidade clássica, 

embora tenham surgido buscando se distinguir desta, vez que, assumem uma forma 

híbrida entre Universidade e Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). 

Pacheco, Caldas e Domingos Sobrinho (2012, p. 23) consideram que o novo formato 

é desafiador para a educação no Brasil, haja vista que  

  

São instituições de educação superior, mas também de educação básica, e, 
principalmente, profissional, pluricurriculares e multicampi; terão na 
formação profissional, nas práticas científicas e tecnológicas e na inserção 
territorial os principais aspectos definidores de sua existência. 

 

O modo secularmente consagrado de lidar com a fragmentação do 

conhecimento é rompido por esses Institutos, os quais adotam uma pedagogia que 

trabalha na superação “[...] ciência/tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como 

princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma de diálogo 

permanente  com a sociedade [...] (BRASIL, 2008, p. 32).      

Buscando soluções para os problemas da atualidade, aspectos, tais como: 

trabalho-ciência-tecnologia-cultura estão indissociados na concepção dos IF, tendo 

em vista que no processo de desenvolvimento da sociedade estes precisam estar 

em movimento e articulados. (BRASIL, 2008).  

 

3.2 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

Em 1909, quando teve início a primeira fase da educação profissional no 

Brasil, foi implantada provisoriamente no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, a 
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Escola de Aprendizes Artífices.  Em 1926, a sede foi inaugurada e a Escola passou a 

funcionar num prédio situado à Rua Emídio dos Santos, no bairro Barbalho; em 

2010, já como Instituto Federal, a Reitoria foi transferida para o bairro Canela, à 

Avenida Araújo Pinho, 39 e o então campus Salvador continuou no endereço antigo. 

Ao longo de 100 anos, a Instituição passou por modificações, e recebeu as 

denominações, a saber: Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, Liceu Industrial 

de Salvador, Escola Técnica de Salvador, Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-Ba), decorrente da fusão 

entre o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) e a ETFBA; e por fim, 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). No Quadro 5, a 

seguir, representação das transformações de nomenclatura, pelas quais a Instituição 

passou, no período 1909 a 2009: 

 

Quadro 5 – Mudanças na nomenclatura do IFBA de 1909 até 2009 

 
Nome Institucional 

 

 
Decreto/Lei 

Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia Decreto n
o
 7.566/1909 

Liceu Industrial de Salvador Lei n
o
 378/1937 

Escola Técnica de Salvador Decreto-Lei n
o
 4.127/1942 

Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) Lei n
o
 4.759/1965 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-Ba) Lei n
o
 8.711/93 

Instituto Federal da Bahia (IFBA) Lei n
o
 11.892/2008

 
 

Fonte: Adaptado de Sampaio e Almeida (2009) 

 

O IFBA tem tradição centenária no ensino técnico-profissional e mais de uma 

década no ensino superior, buscando atender às demandas do mundo do trabalho e 

contribuir para a cultura empreendedora e tecnológica do estado da Bahia. 

(INSTITUTO FEDERAL..., 2009a).  

 

[...] é uma instituição comparada às universidades, mas possui uma 
estrutura diversa e muito mais ampla. Oferece desde a formação básica, 
passando por cursos de nível médio, até a graduação e pós-graduação. 
Hoje, dispõe de cursos superiores, entre eles, formações tecnológicas, 
bacharelados, engenharias e licenciaturas.  

 

A Instituição possui 16 campi (Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jequié, Jacobina, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, 
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Simões Filho, Seabra, Santo Amaro, Valença, Vitória da Conquista) e 5 núcleos 

avançados (Dias D´Ávila, Euclides da Cunha, Juazeiro, Salinas das Margarida, 

Brumado), representados na Figura 1. Até o final de 2014, com a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, o objetivo é que, o IFBA totalize 21 campi. 

(INSTITUTO FEDERAL..., 2009a; 2012a). 

 

Figura 1 -  Representação dos 16 campi e cinco núcleos avançados do IFBA 

 
Fonte: A autora 

 

Em 2012.1, o IFBA contava com 13.635 discentes matriculados, entre os 

quais, 2.570 no ensino superior e 130 nos cursos de pós-graduação lato sensu. Em 

2010, o quadro docente era composto por 827 servidores, incluindo 377 mestres e 

100 doutores. (INSTITUTO FEDERAL..., 2011b; 2012a). 
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Cumprindo o tripé ensino, pesquisa e extensão, o IFBA tem como atividade 

fim, a oferta de educação, estimulando atividades criadoras que visam propiciar o 

desenvolvimento científico e tecnológico; entre seus objetivos gerais está a 

realização de pesquisas aplicadas na área tecnológica, cujos benefícios são 

estendidos à sociedade com a devida demonstração de resultados, relevância e 

pertinência, através da produção científica difundida, da oferta de serviços e 

processos tecnológicos, além de outros produtos acadêmicos. Dessa forma o IFBA 

busca romper com a dicotomia existente entre a produção do saber e sua 

socialização. (INSTITUTO FEDERAL..., 2011c, p 16, acréscimo nosso). 

 

A pesquisa no IFBA deve ter por princípio a vinculação estreita com a 
ciência e tecnologia destinada à construção da cidadania, da democracia, da 
defesa do meio ambiente e da vida, de criação e produção solidárias em 
uma perspectiva emancipadora.  [deverá ainda] estimular a formação e 
consolidação de grupos de pesquisas [...] alocar recursos para a pesquisa 
[...] [e complementarmente realizar a] produção de manual técnico e/ou 
didático e relatório técnico devidamente aprovado pelo departamento e 
depositado na biblioteca. 

  

Durante 100 anos o IFBA aperfeiçoou-se no ensino, tendo conquistado junto à 

sociedade baiana o reconhecimento pela oferta de ensino de qualidade. A pesquisa 

científica e tecnológica é relativamente recente no histórico da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, na Bahia, teve início em 1993 com o CEFET.  

“[...] ao CEFET-Ba é posto o desafio de superar barreiras para o desempenho de 

atividades de pesquisa e pós-graduação”. (SOUZA; RIBEIRO, 2009, p. 127). 

Em franca expansão, o novo desafio do IFBA é integrar ensino, pesquisa e 

extensão para o cumprimento de sua missão: “Promover a formação do cidadão 

histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país.” (INSTITUTO 

FEDERAL..., 2009a). 

Amparado por seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) de 2007, o IFBA 

empreende esforços que visam potencializar as habilidades e competências dos 

servidores e discentes, buscando continuamente consolidar-se como instituição 

 

[...] comprometida com o avanço do conhecimento e que contribui com o 
desenvolvimento científico e tecnológico do país. Para tal, entende que deva 
haver uma profunda interação entre o ensino e a pesquisa, e que esta se 
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constitui na mola propulsora dos diferenciais de qualidade que o IFBA 
possui, gerando uma percepção positiva e de seu papel junto à sociedade. 
[…] priorizando os projetos de pesquisa que integrem o desenvolvimento 
científico-tecnológico e o humano, na busca da formação de indivíduos 
éticos, criativos, sensíveis e solidários. (INSTITUTO FEDERAL..., 2009b). 

 

A produção científica e tecnológica no IFBA é realizada por professores, 

técnicos e discentes, integrantes de grupos de pesquisas, definidos como: 

 

[...] um conjunto de pesquisadores organizados em torno de uma ou duas 
lideranças, pertencente a uma unidade/campus do IFBA: a) cujo fundamento 
organizador é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico 
ou tecnológico; b)  no qual existe envolvimento profissional e permanente 
com a atividade de pesquisa; c) cujo trabalho se organiza em torno de linhas 
comuns de pesquisa; d) que, em algum grau, compartilha instalações e 
equipamentos; e) e que possui regulamento próprio definido [...]. 
(INSTITUTO FEDERAL..., 2012b). 

  

Em fevereiro de 2013, o IFBA contava com 52 Grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq, Plataforma Lattes, Diretórios dos grupos de pesquisa. 

Devidamente certificados pela Instituição, tais grupos estão distribuídos nas áreas de 

conhecimento, a seguir: Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências exatas e da 

terra; Ciências humanas; Ciências sociais e aplicadas; Engenharias; Linguística, 

Letras e Artes.  12 desses grupos são da área Ciências exatas e da terra, 19 da área 

Engenharias e 21 das demais áreas. (INSTITUTO FEDERAL..., 2011a; CONSELHO 

NACIONAL..., 2013b). 

Sobre a importância de grupos de pesquisa, Poblacion e Oliveira (2006, p. 59) 

abordam que  

 

O trabalho científico exige grupos de pessoas dedicadas profissionalmente 
a ele; uma ética que valorize o conhecimento e prestigie aqueles que o 
busquem; um sistema de incentivos para o trabalho científico que lhe 
permita atrair os melhores talentos, e uma cultura que dê lugar ao 
surgimento de novos conhecimentos pela observação e análise racional.  

 

O primeiro grupo de pesquisa da Instituição foi formado em 1996, trata-se do 

Grupo de Pesquisa e Produção em Química, na área de Ciências Exatas e da Terra. 

Registra-se que dos 52 Grupos, 37 foram criados após a transformação de CEFET 

em IFBA. O elevado crescimento na formação de grupos reflete a expansão da 

Rede e indica a preocupação do IFBA com o desenvolvimento da pesquisa científica 
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e consequentemente a possibilidade de ampliação da produção científica e 

tecnológica. A seguir, no Quadro 6, representação dos grupos de pesquisa do IFBA, 

distribuídos por área do conhecimento e ano de formação. 

 

 

Quadro 6 – Grupos de Pesquisa do IFBA em fevereiro/2013 

 
Área do Conhecimento 

 

 
Ano de 

formação 
 

Ciências Agrárias 
 

01 Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas 2009 

02 EPATEQ 2010 

03 Núcleo de Pesquisa em Manejo do Solo e Produção Vegetal – NUPEMAS 2013 

Ciências Biológicas 
 

01 Grupo de Pesquisa em Ciências Ambientais – GPCA 
 

2013 

Ciências Exatas e da Terra 
 

01 Grupo de Pesquisa e Produção em Química 1996 

02 Física Radiológica 2002 

03 Estudo de apicuns (planícies arenosas hipersalinas) no Estado da Bahia 2003 

04 Grupo de Pesquisa e Inovação em Química 2006 

05 Sistemas Complexos 2007 

06 Grupo de Informática Aplicada – GIA 2009 

07 Grupo de Pesquisa em Biodiesel, Catálise e Ambiental – GPBCAT 2009 

08 Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, Otimização, Redes e Tempo-
Real – GSORT 

2010 

09 Laboratório de Realidade Aumentada, Jogos Digitais e Dispositivos Móveis 
– LABRAGAMES 

2010 

10 Grupo de pesquisa em Física e Matemática – GFM 2011 

11 Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação Computacional – GPDAC 2011 

12 Meio Ambiente e Energia 2011 

13 Terra&Mar - Estudos da Interface Litorânea – Agrária 2011 

14 Grupo de pesquisa em bioprospecção química, energias renováveis e meio 
ambiente – BIOQEREM 

2012 

15 Grupo de Pesquisa em Educação, Ciência e Tecnologia 2012 

16 MATELAB- Laboratório de Ensino de Matemática 2012 

17 Sistemas de Hardware e Software 2012 

Ciências Humanas 
 

01 Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica – GPET 2012 

02 Educação e Tecnologias – GPETec 2010 

03 Grupo de Pesquisas em Estudos para a Diversidade 2011 

04 História da Assistência á Saúde 2011 

05 Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional 2011 

06 Núcleo de Estudos Interdisciplinares Contextos de Trabalho e Educação – NUTE 2012 

07 História, trabalho, cultura e educação 2012 

08 Ciência, tecnologia e meio ambiente 2012 

09 Novas Tecnologias no Ensino de Física 2002 

10 Núcleo de Pesquisa em Humanidades, Educação e Ciências – NUPHEC 2013 
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Ciências Sociais e Aplicadas 

 

01 Grupo de Estudos e Pesquisas de Inovação em Organizações 2006 

02 Núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas nas artes, em meio ambiente, nas 
linguagens e nas ciências humanas e sociais 

2009 

03 Turismo, Viagens, Cultura e Lazer: canais de difusão do conhecimento 2012 

04 Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologias de Gestão 2002 

Engenharias 
 

01 Processamento e Caracterização de Materiais 2002 

02 Grupo de Pesquisa em Sinais e Sistemas 2004 

03 Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Meio Ambiente 2004 

04 Ensaios Não Destrutivos 2007 

05 Núcleo de Refrigeração e Condicionamento de Ar – NRCA 2007 

06 Base de Pesquisa em Engenharia Elétrica 2007 

07 Grupo de Pesquisa em Sistemas de Comunicações 2008 

08 Modelagem matemática de processos biológicos em lodos ativados 2009 

09 Grupo de Automação e Sistemas de Energia Elétrica – GASEE 2009 

10 Grupo de Pesquisa e Inovação em Mecatrônica CNC Didática – GMEDI 2009 

11 Tecnologias avançadas para monitoramento, tratamento e preservação de 
recursos naturais 

2010 

12 Grupo de Pesquisa em Energia e Materiais 2010 

13 Sistema de Automação e Mecatrônica – GSAM 2011 

14 Pesquisas em Engenharias e Meio Ambiente 2011 

Linguística, Letras e Artes 
 

01 Linguagem e representação 2007 

02 Geopolítica, (Inter)culturalidades, Relações étnico-raciais, Tecnologias 
assistivas e Processos de subjetivação no ensinar/aprender inglês e outros 
contextos 

2009 

03 Grupo de Estudo em Temática Indígena – GETI 2011 

52 Grupos 
 

Fonte: A autora, a partir de (CONSELHO NACIONAL..., 2013b); INSTITUTO FEDERAL..., 2011a). 
Obs.: Os Grupos de pesquisa das área Ciências exatas e da terra e Engenharias, pertencentes aos 

campi da RMS, objeto de estudo desta pesquisa, estão em negrito. 

 

O Gráfico 1, apresentado a seguir, representa a quantidade de grupos de 

pesquisa do IFBA, registrados no CNPq e certificados pela Instituição, por ano de 

formação. 
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Gráfico 1 – Quantitativo de Grupos de pesquisa do IFBA, por ano de formação  

 

Fonte: A autora 

 

Constata-se um aumento considerável na criação de grupos de pesquisas no 

período 2008-2012, fato que confirma o empenho dos docentes do então IFBA com 

a produção do conhecimento científico e tecnológico.   
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4 METODOLOGIA 

 

A escolha do IFBA para realização do estudo decorreu do fato da Instituição 

ter tradição centenária na oferta de educação profissional e tecnológica na Bahia e 

no sentido de colaborar com o cumprimento do seu novo desafio desde 2008 que é 

promover educação nos mais variados níveis amalgamada com a pesquisa e com a 

extensão. 

 

4.1 DELINEAMENTO 

 

Esta pesquisa se caracteriza como estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, baseada num estudo de caso, realizado no IFBA, apoiado 

por pesquisa documental e bibliográfica, a respeito da produção científica e 

tecnológica dos integrantes dos grupos de pesquisa das áreas Ciências exatas e da 

terra e Engenharias do IFBA, campi da RMS, registrados no CNPq e certificados 

pela Instituição, a fim de proceder investigação concernente ao processo de 

disseminação nos campi ora estudados. 

Marconi e Lakatos (2012, p. 43) ao tratar de pesquisa científica abordam que 

esta “[...] pode ser considerada um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais [...]”. Além da 

busca pela verdade, a pesquisa,  através de métodos científicos, visa chegar a 

respostas que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento humano.  

O estudo descritivo tem como objetivo principal descrever as características 

do fenômeno estudado, através do levantamento de opiniões e atitudes dos 

componente da amostra.  (GIL, 1999). 

  A abordagem quantitativa decorreu da necessidade de mensurar dados, haja 

vista que inicialmente será mapeada quantitativamente a produção científica e 

tecnologia dos grupos de pesquisa do IFBA, campi da RMS. Para Severino (2007, p. 

118) essa abordagem teve origem no positivismo, onde “[...] toda lei científica 

revestia-se de uma formulação matemática, exprimindo uma relação quantitativa.” 

Posteriormente, foram investigadas de forma qualitativa, as relações que se 
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estabelecem entre a produção mapeada e a sua disseminação no âmbito da 

instituição, na perspectiva dos respondentes da pesquisa, considerando que para 

Flick (2009, p. 22) a abordagem qualitativa estuda “[...] o conhecimento e as práticas 

dos participantes [...] e considera que pontos de vista e práticas no campo são 

diferentes, devido às diversas perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles 

relacionados.” Infere-se que a abordagem quantitativa apoia estudos que medem e 

quantificam resultados e a qualitativa aqueles que analisam minuciosamente os 

objetos.  

Por se tratar de um estudo que envolve uma Instituição específica, esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Yin (2010, p. 39) considera que a 

investigação através desse método baseia-se essencialmente na experiência, 

analisando “[...] um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto 

de vida [...]”, ressaltando que a sua eficácia está vinculada a familiarização do 

pesquisador com o  espaço investigado. Com efeito, a pesquisadora é servidora do 

IFBA, portanto familiarizada com o campo estudado. Minayo (2010, p. 47) aborda 

que o estudo de caso é um método corriqueiramente adotado em pesquisa social e 

“[...] trata do ser humano em sociedade, de suas relações e instituições, de sua 

história e produções simbólicas relacionadas a interesses e circunstâncias 

concatenadas.”   

Em relação à natureza das fontes de informação utilizadas, a presente 

pesquisa é documental e bibliográfica, pois respectivamente utiliza fontes primárias, 

ou seja, provenientes dos próprios pesquisadores ou de órgãos que as produziram, 

no exercício de suas atividades e que não são encontradas no mercado livreiro, 

assim como, aquelas levantadas da bibliografia já publicada, nos mais variados 

formatos, tendo como finalidade disponibilizar para o pesquisador o que já foi escrito 

sobre determinado assunto. (MARCONI; LAKATOS, 2012; MUELLER, 2000). 

  

4.2 POPULAÇÃO 

 

A população correspondeu aos componentes dos 52 grupos de pesquisa do 

IFBA, distribuídos no 17 campi e cinco núcleos avançados, registrados no CNPq e 

certificados pela Instituição. 



50 

 

4.3 AMOSTRA 

 

Em decorrência da quantidade significativa de grupos de pesquisa, sendo 52 

distribuídos nos campi e núcleos avançados em diferentes municípios da Bahia, nas 

oito áreas do conhecimento, de acordo com a classificação do CNPq; a amostra foi 

composta intencionalmente por 106 pesquisadores, componentes dos 17 grupos de 

pesquisa do IFBA, localizados nos campi da RMS (15 do campus Salvador, um do 

campus Camaçari e outro de Simões Filho2), registrados no CNPq e certificados pela 

Instituição até 2012, nas áreas de Engenharias e Ciências exatas e da terra, por 

serem estas tradicionalmente as de maior vocação da Instituição. 

 

4.4 INSTRUMENTOS 

 

Os instrumentos empregados para a coleta de dados foram: formulário, 

utilizado para o mapeamento da produção científica e tecnológica dos 

pesquisadores, componentes dos grupos investigados; e questionários, compostos 

por questões abertas e fechadas, destinados a coletar informações junto aos 

pesquisadores já mencionados e aos coordenadores das bibliotecas do IFBA, campi 

da RMS.  

Severino (2007) define questionário como sendo o conjunto de questões 

abertas ou fechadas, objetivas, formuladas de maneira clara e sistematicamente 

articuladas, propostas pelo pesquisador com o intuito de obter informações, por 

escrito, acerca da opinião dos sujeitos que compõem a amostra sobre os assuntos 

investigados pela pesquisa. Yaremko, Harari e Lynn (1986, p.186 apud GUNTHER, 

2003, p. 2) destacam que o elenco de perguntas do questionário “[...] não testa a 

habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus interesses, aspectos de 

personalidade [...]”.  

A título de pré-teste, os instrumentos foram aplicados da forma, a saber: o 

questionário destinado aos coordenadores das bibliotecas - junto aos bibliotecários 

dos campi estudados; enquanto que o questionário empregado para coletar as 

                                                 
2
 O campus de Salvador é remanescente, tendo iniciado em 1909, enquanto que Simões Filho foi 
constituído como unidade de ensino em 2006 e Camaçari em 2007.  
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informações dos pesquisadores da amostra, foi aplicado junto a integrantes de 

grupos de pesquisa do campus de Simões Filho, não estudados nessa pesquisa.  

 

4.4.1 Formulário  

 

O formulário (Apêndice A) utilizado para coletar os dados, relativos à 

produção científica e tecnológica dos pesquisadores, componentes dos grupos 

investigados, foi elaborado pela pesquisadora e intitulado: Mapeamento dos grupos 

de pesquisa e da produção científica e tecnológica dos pesquisadores; categorizou 

as áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias, buscando o nome dos grupos e 

atribuindo código, o ano de formação, quantidade e nome dos pesquisadores, sigla 

da Instituição, data da última atualização do currículo Lattes e a produção 

comunicada através das fontes de informação: artigo completo, textos de jornais e 

revistas, livro, capítulo de livro, publicação em anais, apresentação de trabalhos, 

software, produtos tecnológicos, processos ou técnicas e demais tipos de produção 

técnica, por fim, foi estabelecido indicadores.  

 

4.4.2 Questionário 

 

O questionário foi dividido em quatro blocos, entre os quais, o primeiro teve 

por objetivo caracterizar a amostra, tendo sido composto por questões de múltipla 

escolha, com o intuito de levantar informações sobre o campus de lotação, a 

categoria, seja docente ou técnico administrativo e em caso de docente, a 

modalidade de ensino: integrado3, subsequente4, graduação ou no Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  O segundo bloco voltou-

se para a obtenção de informações relativas à pesquisa institucional e a atualização 

do currículo Lattes, contou com questões abertas e fechadas, indagando sobre a 

participação em grupo de pesquisa do IFBA, campi da RMS, seguido da indicação 

do(s) grupo(s) em que participa; e da frequência que atualiza o currículo junto ao 

                                                 
3
 Forma de ensino com duração de quatro anos, junção do ensino médio com o técnico. 

4
 Forma de ensino com duração de dois anos, distribuídos em quatro semestres, ofertada para 
estudantes que já concluíram o ensino médio. 
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CNPq. O terceiro bloco buscou informações acerca da tipologia documental utilizada 

para comunicar o conhecimento, no período 2008-2012, por fim, o quarto bloco: 

disseminação da pesquisa no IFBA intenciona levantar se o pesquisador dissemina 

a sua produção, a de seu grupo ou a de outros grupos de pesquisa do IFBA, assim 

como, os meios, seja ofertados pela Instituição ou outros que utilizam para 

disseminar tais produções. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos para coleta de dados foram divididos nas quatro etapas, a 

saber: inicialmente, realizou-se a etapa que buscou identificar e levantar 

informações sobre os grupos de pesquisa do IFBA, RMS, área de Ciências exatas e 

da terra e Engenharias, registrados no CNPq e certificados pela Instituição; na 

segunda etapa, levantou-se a produção dos componentes dos grupos de pesquisa 

estudados; na terceira etapa, buscou-se levantar junto aos pesquisadores da 

amostra, informações acerca da participação em grupos de pesquisa, forma(s) que 

utilizam para comunicar a produção e veículos utilizados para disseminar a produção 

no âmbito da Instituição; e na quarta etapa, a coleta de dados correspondeu ao 

levantamento de informações junto ao corpo técnico-administrativo, especificamente 

os coordenadores de bibliotecas dos campi participantes da amostra, com o intuito 

de buscar informações sobre o perfil dos profissionais, conhecimento da existência 

dos grupos de pesquisa do IFBA, disponibilidade da produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores integrantes dos grupos, nas Bibliotecas da Instituição 

e forma de disseminação de tal produção pela Biblioteca. 

  

4.5.1  Levantamento dos grupos de pesquisa 

 

O primeiro passo para identificação e levantamento de informações sobre os 

grupos de pesquisa investigados foi acessar o Portal do IFBA, link relativo à 

Pesquisa; em seguida, aba grupos de pesquisa. O acesso foi realizado em fevereiro 

de 2013. 
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A partir da lista de grupos de pesquisa encontrada no Portal do IFBA, buscou-

se o sítio do CNPq, Plataforma Lattes, Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, 

onde foi possível acessar informações detalhadas de cada grupo. Após análise 

minuciosa, verificou-se que dos 18 grupos de pesquisa das áreas Engenharias e 

Ciências exatas e da terra, inicialmente descritos como pertencentes aos campi da 

RMS, um deveria ser desconsiderado, pois em seu endereço constava um 

logradouro e código de endereçamento postal de Feira de Santana, e apenas o 

município figurava como Salvador, por fim, investigou-se 17 grupos. 

 

4.5.2 Levantamento da produção dos pesquisadores 

 

As informações relativas à produção científica e tecnológica dos 

pesquisadores foram coletadas nos currículos da Plataforma Lattes, disponibilizados 

no sítio do CNPq (http://lattes.cnpq.br), tendo sido acessadas em 2013, no período 

de setembro a novembro. 

Foram consideradas as produções realizadas a partir de 2008, por ter sido 

esse o ano da transformação do CEFET em IFBA, portanto o marco legal do 

processo da oferta de ensino indissociado da pesquisa e extensão. Foi observado e 

respeitado também o ano de formação dos grupos. 

Para melhor operacionalização do estudo, delimitou-se que o levantamento 

contemplaria as produções comunicadas entre 2008 e 2012.  

A sistematização das informações foi feita no formulário (Apêndice A) 

elaborado pela mestranda e evidenciou a participação de docentes pesquisadores 

de outras instituições de ensino em grupos do IFBA. Tendo em vista que a pesquisa 

busca estudar as relações que se estabelecem entre a produção científica e 

tecnológica dos componentes dos grupos de pesquisa do IFBA e a disseminação no 

âmbito da Instituição, excluiu-se do levantamento todos os docentes pertencentes ao 

quadro de outras instituições e consequentemente desconsiderou-se para efeito 

dessa pesquisa, suas produções. 

No caso de coautoria, os dados foram contados no currículo Lattes de um dos 

autores/pesquisadores do IFBA, considerando a participação no grupo de pesquisa 

formado a mais tempo. 
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4.5.3 Coleta de dados junto aos pesquisadores 

 

As informações obtidas junto aos pesquisadores foram coletadas no período 

de dezembro 2013 a abril 2014, mediante a aplicação de questionário online 

(Apêndice B), composto por questões abertas e fechadas, encaminhados por meio 

de correio eletrônico a todos os pesquisadores, a partir de lista de endereços obtida 

nos campi. Salienta-se que novas solicitações foram enviadas quinzenalmente aos 

pesquisadores que não responderam ao questionário. Dos 106 questionários 

aplicados, 34 foram respondidos e devolvidos, o que corresponde a 32% do total 

encaminhado. 

 

4.5.4 Coleta de dados junto aos coordenadores das bibliotecas  

 

As informações obtidas junto ao corpo técnico-administrativo, bibliotecários, 

coordenadores de bibliotecas dos campi participantes da amostra, foram coletadas 

no mês de dezembro 2013, mediante a aplicação de questionário (Apêndice C), 

composto por questões abertas e fechadas, encaminhados por meio de correio 

eletrônico, a partir de lista de endereços obtida nos campi. A totalidade de 

coordenadores respondeu ao questionário. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto aos procedimentos de análise dos dados, efetuou-se um exame 

criterioso das informações coletadas junto aos grupos que compuseram a amostra 

para a categorização e o tratamento estatístico de parte dos dados e o cruzamento 

destes com a análise qualitativa das informações obtidas através das questões 

abertas; por fim, tais informações foram interpretadas à luz da literatura. 

Para assegurar o sigilo, quanto ao nome dos pesquisadores, numerou-se 

sequencialmente os questionários respondidos. Após a leitura e a análise cuidadosa 

de todos os questionários, foi possível criar as categorias temáticas, a saber: 

questionário destinado aos pesquisadores - perfil do pesquisador, comunicação 

do conhecimento científico e tecnológico e disseminação da pesquisa no IFBA; 
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questionário respondido pelos coordenadores de biblioteca – perfil do 

profissional, conhecimento dos grupos de pesquisa do IFBA, disponibilidade da 

produção na biblioteca e processo de disseminação feito pela biblioteca. A partir do 

estabelecimento das categorias, os dados obtidos foram quantificados para o 

tratamento estatístico. 

Desta forma, os dados levantados com base nos procedimentos de análise 

adotados, estão apresentados em tabelas e gráficos, como também em subseções 

com conteúdos textuais, nos quais estão descrita as informações obtidas a partir da 

análise qualitativa. 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, os dados levantados dos currículos Lattes dos 106 

pesquisadores, componentes dos grupos estudados, assim como aqueles obtidos 

através de questionários aplicados aos referidos pesquisadores e aos 

coordenadores das bibliotecas que compuseram a amostra são apresentados, 

analisados e discutidos à luz da literatura, a fim de responder as relações 

estabelecidas entre a produção científica e tecnológica dos integrantes dos grupos 

de pesquisa do IFBA e a disseminação da pesquisa na Instituição. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 
  

Considerando como ponto de corte, o ano de 2012, os campi investigados 

contam com 17 grupos5, sendo 15 do campus Salvador, 1 do campus Camaçari e 

outro de Simões Filho. Desse quantitativo, oito grupos são da área Ciências exatas e 

da terra e nove da área de Engenharias. Verificou-se que tais grupos abarcam 

pesquisadores do quadro docente de outras Instituições, tais como: Universidade 

Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia, Instituto Federal Baiano, 

Universidade Federal do Piauí,  porém, para efeito do presente estudo considerou-

se apenas os pesquisadores servidores do IFBA.  

Buscando sistematizar os dados, os grupos investigados foram organizados 

considerando ano de formação, quantidade de componentes, quantidade de 

servidores do IFBA, status do currículo Lattes (atualizado ou desatualizado) e 

observação. Vide Quadro 7 - Grupos de Ciências exatas e da terra e Quadro 8 - 

Grupos de Engenharias. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Para assegurar o sigilo quanto aos seus nomes, os Grupos serão aqui identificados como GP01, 
GP02 e assim sucessivamente, até o número total de grupos investigados. 
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Quadro 7 – Caracterização dos grupos de pesquisa da área Ciências exatas e da terra 

 
Áreas 

 
Grupos 

Ano de 
formação 

Quantidade de 
componentes 

Quantidade 
servidores do 

IFBA 

 Status do 
currículo Lattes 

  
Observação 

C
iê

n
c
ia

s
 e

x
a
ta

s
 e

 

d
a
 t

e
rr

a
 

GP01 1996 7 5 2 currículos 
desatualizados 

(2009) 

 
- 

GP02 
 

2002 4 3 Atualizados 
 
 

- 

GP03 
 

2003 5 3 Atualizados 
 
 

- 

GP04 2006 18 17 1 currículo 
desatualizado 

(2009)  

 
- 

GP05 
 

2010 9 9 Atualizados 
 
 

- 

GP06 
 

2010 9 8 Atualizados 
 
 

- 

GP07 2011 10 6 3 currículos 
desatualizados 
(2007, 2009 e 

2010) 

Um dos pesquisadores também faz parte do GP03, constituído 
em 2003, considerou-se a produção desse como do grupo que 
tem mais tempo de formado. 

GP08 
 

2012 3 3 Atualizados 
 
 

- 

Fonte: A autora 
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Quadro 8 – Caracterização dos grupos de pesquisa da área Engenharias 

 
Áreas 

  
Grupos 

  
Ano de 

formação 

  
Quantidade 

componentes 

  
Quantidade 

servidores do 
IFBA 

  

  
Status do 

currículo Lattes 

  
Observação 

E
n

g
e
n

h
a
ri

a
s

 

GP09 
 

2002 4 4 Atualizados 
 
 

- 

GP10 2004 13 10 1 currículo 
desatualizado 

(2010) 

 
- 

GP11 2004 8 7 Atualizados Um dos pesquisadores também faz parte do GP01, 
constituído em 1996, considerou-se a produção desse como 
do Grupo que tem mais tempo de formado. 

GP12 2007 10 
 

6 2 currículos 
desatualizados 

(2011) 

Dois pesquisadores também fazem parte de outros Grupos; 
um do GP01 (1996) e outro do GP09 (2002), considerou-se a 
produção desses como dos Grupos que tem mais tempo de 
criado. 

GP13 
 

2007 6 5 2 currículos 
desatualizados 
(2010 e 2011) 

Um dos pesquisadores também faz parte do GP01, 
constituído em 1996, considerou-se a produção desse como 
do Grupo que tem mais tempo de formado. 

GP14 
 

2008 3 3 Atualizado 
 
 

- 

GP15 
 

2009 3 1 Atualizado Dois pesquisadores também fazem parte de outros Grupos; 
um do GP01 (1996) e outro do GP13 (2007), considerou-se a 
produção desses como dos Grupos que tem mais tempo de 
criado. 

GP16 
 

2010 11 11 2 currículos 
desatualizados 
(2009 e 2011) 

 
- 

GP17 
 

2011 6 5 1 currículo 
desatualizado 

(2011) 

Um dos pesquisadores também faz parte do GP01, 
constituído em 1996, considerou-se a produção desse como 
do Grupo que tem mais tempo de formado. 

Fonte: A autora 
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Reitera-se que foram levantadas, através dos currículos Lattes, informações 

sobre o conhecimento científico e tecnológico, produzido no IFBA RMS, por 

integrantes dos grupos de pesquisa já mencionados, comunicados no período 2008-

2012. Nessa ação, constatou-se que parte dos currículos teve sua última 

atualização, conforme quadros 7 e 8,  há mais de um ano, em 2012, realidade que 

não trouxe prejuízo para o estudo porque o período investigado esteva contemplado. 

Destaca-se, porém que do total de currículos levantados 14 estavam bastante 

desatualizados, tendo sido um com última atualização em 2007, cinco em 2009, três 

em 2010 e cinco em 2011. Desse modo, o estudo demonstrou que o Lattes é um 

instrumento que ainda não reflete a totalidade da produção do IFBA. 

No contexto da pesquisa brasileira, a atualização do instrumento de 

divulgação de estudos é relevante para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Nessa perspectiva, o currículo Lattes tem sido um aliado, ainda que necessite de 

ajustes para ser considerado instrumento mais eficaz. Em razão disso a presente 

investigação buscou identificar a frequência com que o pesquisador atualiza o 

currículo. Os dados advindos do questionário (Apêndice B) e apresentados no 

Gráfico 2 indicam que a atualização ocorre de forma variada, sendo que 35% dos 

docentes a realizaram semestralmente, ao passo que 27% apresentaram outras 

periodicidades:  

 

a) “Mensal/quinzenal.” (Pesquisador 1); 

b) “Eventualmente.” (Pesquisador 5); 

c) “Quando solicitado.” (Pesquisador 7); 

d) “Sempre que vou submeter projetos.” (Pesquisador 15); 

e) “Não há frequência regular.” (Pesquisador 20); 

f) “Sempre que ocorre um fato relevante como uma publicação ou orientação 

concluída.” (Pesquisador 21); 

g) “Sempre que realizo algo importante para inclusão imediata.” (Pesquisador 

24); e 

h) “Quinzenal.” (Pesquisador 30). 
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      Gráfico 2 - Frequência de atualização do currículo Lattes 

 
Fonte: A autora 

 

A Plataforma Lattes é uma fonte brasileira de informação reconhecida e 

adotada no meio acadêmico, sistematicamente utilizada pelo Ministério da 

Educação, quando do reconhecimento de cursos superiores, pelas agências de 

fomento, na análise de projetos encaminhados pelos pesquisadores, nas instituições 

de ensino superior com cursos de pós-graduação stricto sensu tem os Lattes como 

instrumento importante de medição da produção científica e tecnológica. É através 

dele que a CAPES, CNPq e outras instituições que fomentam a pesquisa obtêm 

informações que irão balizar a concessão de bolsas, financiamento de pesquisas, 

avaliação institucional entre outras. 

Vê-se, pois que a atualização do currículo é imprescindível tanto na 

creditação dessas instituições quanto na disseminação da produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores. Destaca-se que com base na análise dos currículos, 

verificou-se que embora a frequência semestral seja a mais citada, foi constatado 

que 13% dos currículos estavam desatualizados há mais tempo. Salienta-se que o 

Regulamento dos grupos de pesquisa do IFBA não coloca como requisito para 

manutenção dos grupos a atualização do currículo dos pesquisadores na Plataforma 

Lattes. (CONSELHO NACIONAL..., 2013a; 2014; INSTITUTO FEDERAL, 2012b).  

É perceptível que a ausência de mecanismos, oriundos do IFBA, visando 

comprometer os docentes acerca da atualização do Lattes, aliado a pouca 
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consciência destes sobre tal necessidade, possivelmente, justifica a inconsistência 

da atualização.  

A evidência da não atualização dos currículos Lattes pode mascarar a 

produção da instituição investigada, não refletindo, portanto, a realidade da 

produção nacional dos Institutos Federais de Educação. Creia-se que com a 

ampliação das atividades dos IF, especialmente com relação à pesquisa, a situação 

deverá mudar, face às exigências das Instituições de fomento.   

 

5.2 PERFIL DOS PESQUISADORES 

 

Considerando que o estudo envolve a produção de pesquisadores do IFBA, 

fez-se necessário delinear o perfil destes, a fim de melhor compreender as relações 

que se estabelecem entre a produção científica e tecnológica e a disseminação da 

informação gerada por esta produção. Desse modo, conhecer o local, a forma de 

atuação e a inserção em grupos de pesquisa foram alguns aspectos estudados.  

Inicialmente, buscou-se conhecer o campus de lotação dos pesquisadores. 

Assim, ao se analisar o Gráfico 3, verifica-se que a maioria dos respondentes está 

alocada no campus de Salvador (56%). Reitera-se que 15 dos 17 grupos têm como 

sede o campus Salvador, o que justifica o fato da maioria dos pesquisadores 

estarem lotados no referido campus. (CONSELHO NACIONAL..., 2013b; 

INSTITUTO FEDERAL..., 2011a). 
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Gráfico 3 - Pesquisadores por campus de lotação 

 
Fonte: A autora 

 

Analisando comparativamente os dados obtidos por meio dos questionários 

com aqueles sobre os grupos levantados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil, disponível no sítio do CNPq, ficou evidenciado que o campus de lotação do 

pesquisador nem sempre corresponde ao da sede do grupo que este participa, pois 

um pesquisador de Simões Filho, dois de Camaçari, dois de Vitória da Conquista e 

outro de Porto Seguro6 integram grupos sediados em Salvador. (CONSELHO 

NACIONAL..., 2013b). Geralmente ocorre em razão da liberdade de vinculação ao 

grupo de pesquisa que se aproxima do interesse dos pesquisadores. 

Os grupos de pesquisa de instituições educacionais são compostos por 

diferentes segmentos acadêmicos (professores, estudantes, técnicos). No IFBA essa 

realidade não é diferente, pois os grupos de pesquisa são compostos por  docentes 

profissionais com competência técnica reconhecida, tendo a “[...] pesquisa como 

princípio educativo e científico [...]”. (BRASIL, 2008, p. 32).  

A análise dos dados revelou que os profissionais que contribuem na produção 

do conhecimento do IFBA são docentes. A ausência de técnicos administrativos, 

devidamente qualificados, incluídos como produtores efetivos de conhecimento 

indica uma lacuna a ser superada, vez que a participação desses profissionais como 

pesquisadores poderá contribuir para o cumprimento dos objetivos do IFBA. 

(CONSELHO NACIONAL..., 2013b; INSTITUTO FEDERAL..., 2012b). 

                                                 
6
 Esses pesquisadores correspondem àqueles 9% que atualmente não estão lotados na RMS. 
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Por ser esta uma pesquisa que investiga a relação ensino e pesquisa, 

buscou-se identificar também a modalidade de atuação docente na referida 

instituição. Vale salientar que o IFBA possui diferentes modalidades de atuação 

docente se comparado às instituições de ensino superior. Os dados do Gráfico 4, 

apontam que dentre as possibilidades elencadas, a forma integrada é 

majoritariamente a mais indicada. Ressalta-se que tais indicações não totalizam 34 

(número de respondentes), pois, por uma característica dos IF, os docentes 

lecionam em modalidades distintas, simultaneamente, conforme reza o documento 

Concepção e diretrizes: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

(BRASIL, 2008). 

 

Gráfico 4 - Modalidade(s) de atuação docente 

 
Fonte: A autora  
* Ensino médio com técnico, duração 4 anos 
** Ensino técnico, pós médio, duração 2 anos 
*** Educação básica para jovens e adultos 

 

Observa-se que a modalidade Proeja não foi indicada pelos participantes 

desse estudo. Isso está relacionado ao fato de que os grupos investigados não 

contemplam tal modalidade.  Há porém entre os os pesquisadores do IFBA, 

integrantes de outros grupos não contemplados nesse estudo, encontram-se 

docentes dedicados a essa modalidade de ensino. (INSTITUTO FEDERAL..., 

2011a). 
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No que tange à inserção dos participantes nos grupos de pesquisa constatou-

se divergências entre os dados levantados pelos dois instrumentos. As informações 

advindas dos questionários apontam que 88% (Gráfico 5) fazem parte de tais 

grupos, enquanto que aquelas advindas do Diretório do CNPq evidenciam que 100% 

integram os grupos de pesquisa do IFBA, campi da RMS, no período 2008-2012. Há 

situações em que o pesquisador indica não7 participar dos grupos investigados (9%), 

ou não respondem à questão (3%), mas no período analisado consta no Diretório o 

registro de participação.  

 

Gráfico 5 - Participação em grupos de pesquisa do IFBA, RMS 

 
Fonte: A autora 

 

Esses resultados demonstram que a participação dos docentes em grupos de 

pesquisa, conferem ao IFBA o status de Universidade, centro de estudos e 

pesquisas empíricas, que além do ensino também executa atividades de pesquisa, 

produzindo conhecimento. (LUCKESI et al, 2005, XAVIER, 2012). 

Em função disso, elencou-se os grupos de pesquisa do IFBA, de acordo com 

a indicação de cada um nas áreas de Ciências exatas e da terra e Engenharias e 

solicitou-se que os pesquisadores assinalassem aqueles dos quais participam. 

Conforme representado na Tabela 1, dos 17 grupos investigados, 12 foram 

marcados pelos pesquisadores.  

                                                 
7
 Dos três servidores, dois foram removidos para o Campus em Vitória da Conquista e outro para 
Porto Seguro. 
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Ressalta-se que um pesquisador pode participar em mais de um grupo de 

pesquisa, razão pela qual foi permitida a marcação múltipla. Os dados evidenciaram 

que a maioria dos sujeitos dessa amostra participa do Grupo de pesquisa Energia e 

Materiais (Tabela 1). (CONSELHO NACIONAL..., 2013b; INSTITUTO FEDERAL..., 

2011a). 

Tabela 1- Distribuição percentual da Indicação do grupo de pesquisa que participa 

Grupos de pesquisa % 

 

Grupo de Pesquisa em Energia e Materiais 
  

23 

Sistema de Automação e Mecatrônica – GSAM 
  

12 

Outros (Especifique) 
 

12* 

Não indicou 
 

12 

Ensaios Não Destrutivos 
 

6 

Física Radiológica 
 

6 

Grupo de Pesquisa em Sinais e Sistemas 
 

6 

Núcleo de Refrigeração e Condicionamento de Ar – NRCA 
 

6 

Processamento e Caracterização de Materiais 
 

6 

Laboratório de Realidade Aumentada, Jogos Digitais e Dispositivos Móveis 
– LABRAGAMES 

6 

Estudo de apicuns (planícies arenosas hipersalinas) no Estado da Bahia 
 

3 

Grupo de Pesquisa e Inovação em Química 
 

3 

Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, Otimização, Redes e 
Tempo-Real – GSORT 

3 

Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e Meio Ambiente 
 

3 

Grupo de Pesquisa e Inovação em Mecatrônica CNC Didática – GMEDI 
 

0 

Grupo de Pesquisa e Produção em Química 
  

0 

Grupo de Pesquisa em Sistemas de Comunicações 
  

0 

MATELAB- Laboratório de Ensino de Matemática 
 

0 

Terra&Mar - Estudos da Interface Litorânea – Agrária 
  

0 

Número de casos (34) 

Fonte: A autora 
* Grupos não pertencentes aos estudo. 

 

Possivelmente o maior índice de resposta para o Grupo de Pesquisa em 

Energia e Materiais, esteja atrelado ao fato de a pesquisa ter emanado do campus 

sede do grupo, Simões Filho. 
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5.3 MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

A produção científica e tecnológica dos componentes dos grupos de pesquisa 

das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias do IFBA, RMS, registrados no 

CNPq e certificados pela Instituição até 2012 foi mapeada, a partir da tipologia 

documental: artigo completo, texto jornal/revista, livro, capítulo de livro, anais, 

apresentação de trabalho, software, produto tecnológico, processo ou técnica e 

demais tipos de produção técnica, adotada para comunicar o conhecimento, 

conforme categorizado no Currículo Lattes e adotado por Campello e Campos 

(1993), Carvalho (2001), Leite (2011), Meadows (1999), Mueller (2000), Targino 

(2000). 

A Tabela 2, Indicadores da produção científica e tecnológica dos grupos de 

pesquisa do IFBA, RMS, áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias, 2008-

2012, ilustra os 17 grupos, distribuídos nas duas áreas do conhecimento estudadas 

e apresenta os indicadores da produção científica e tecnológica, por tipo de 

documento adotado para comunicar o conhecimento. 
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Tabela 2 – Indicadores da produção científica e tecnológica dos Grupos de Pesquisa do IFBA, RMS, áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias, 2008-2012 

Grupos de Pesquisa do IFBA, RMS, constituídos até 2012  

Áreas 
 

Grupos 
 

Indicadores da Produção, por tipo de documento, 2008-2012 

Produção Científica Produção Tecnológica 

  Artigo 
completo 

Texto 
jornal/ 
Revista 

 
Livro 

Capítulo 
Livro 

Publicação 
Anais 

Apresent. 
Trabalhos 

 
Software 

Produto 
Tecnológico 

Processo 
ou 

técnica 

Demais 
produções 

técnica 

C
iê

n
c
ia

s
 e

x
a
ta

s
 e

 

d
a
 t

e
rr

a
 (

5
7

1
) GP01 3 1 0 2 19 2 0 2 (patentes) 0 0 

GP02 8 0 3 3 9 17 2 6 17 20 (4 patentes) 

GP03 8 0 1 1 3 2 0 1 0 2 

GP04 43 4 4 5 109 91 0 1 1 29 (2 patentes) 

GP05 1 0 0 2 38 7 1 0 0 18 

GP06 9 0 0 0 25 17 3 2 0 9 

GP07 0 0 0 1 7 11 0 0 0 1 

GP08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal 

 
72 5 8 14 210 147 6 12 

(2 patentes) 
18 79  

(6  patentes) 

 

E
n

g
e
n

h
a
ri

a
s
  

(7
5
6
) 

GP09 10 2 1 0 53 10 0 2 0 12 
GP10 34 0 2 2 75 38 8 1 1 45 (8 patentes) 
GP11 5 0 1 5 54 54 0 2 32 19 (1 patente) 
GP12 10 0 0 2 57 2 0 0 0 8 
GP13 1 1 0 0 15 5 0 0 0 4 
GP14 8 0 0 0 63 0 1 0 0 1 
GP15 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
GP16 17 0 0 1 22 11 0 0 0 45 
GP17 0 0 0 0 7 2 0 0 0 1 

Subtotal 
 

86 3 4 10 346 124 9 6 33 135 
(9 patentes) 

Total 158 8 12 24 556 271 15 18 
(2 patentes) 

51 214 
(15 patentes) 

Fonte: A autora
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Os dados evidenciam que o IFBA, além da vocação para o ensino, cumpre 

com uma das funções mais importantes no contexto atual da educação, qual seja, 

gerar novos conhecimentos, conforme demonstração da Tabela 2. As pesquisas 

realizadas no âmbito das instituições de ensino superior impulsionam o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Desse modo o quantitativo produzido e 

comunicado (1327) indica que o IFBA através de seus pesquisadores está 

promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico. (LEITE, 2011; MEADOWS, 

1999; MUELLER, 2000). Nesse sentido, vale lembrar que o crescimento de uma 

nação está intrinsicamente relacionado com o crescimento científico, conforme 

destaca Meadows (1999).  

Outro aspecto atrelado às instituições de ensino, no caso específico do IFBA, 

é que a produção científica e tecnológica reflete diretamente no processo de 

formação educacional dos seus discentes, ratificando o compromisso expresso entre 

o IFBA e a construção da cidadania uma vez que formar o cidadão crítico é parte de 

sua missão. (INSTITUTO FEDERAL..., 2009a). 

A partir da produção dos pesquisadores do IFBA (Tabela 2), representou-se 

em quais documentos o conhecimento produzido é comunicado. Os dados do 

Gráfico 6 retratam que, de acordo com o Lattes, a fonte de informação mais utilizada 

pelos pesquisadores para comunicar o conhecimento produzido foi a publicação em 

anais (556), seguida da apresentação de trabalhos (271) e demais tipos de produção 

técnica (214).  
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Gráfico 6 – Quantitativo da produção comunicada, por tipo de documento 

 
Fonte: A autora, a partir do Lattes 

 

Os resultados endossam o estudo realizado por Meadows (1999) ao 

demonstrar que é típico das ciências exatas a comunicação do conhecimento por 

meio de documentos com maior rapidez na divulgação, assim como da preferência 

da área de Engenharia por anais de congressos. 

A produção tecnológica do IFBA RMS, no período estudado, resultou no 

registro de 17 patentes. Salienta-se que apesar do recorte de quatro anos (2008-

2012) e da dificuldade retratada na literatura para esse tipo de produção, tais como: 

necessidade de laboratórios bem equipados, consumo de tempo, dispêndio 

financeiro, entre outros. (PERUCCHI; GARCIA 2010). Esse fato confirma o 

compromisso do IFBA com o desenvolvimento científico e tecnológico. (BRASIL, 

2008; INSTITUTO FEDERAL..., 2011c). 

 

5.4 CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

  

Na ciência existe uma máxima que diz que comunicar o conhecimento 

produzido é tão importante quanto o ato de produzí-lo. (ZIMAN, 1979). A partir dessa 

assertiva, a pesquisa buscou identificar, junto aos pesquisadores, os meios 

utilizados para comunicar a produção científica e tecnológica no período analisado. 

O Gráfico 7 evidencia que o artigo em revista científica é a forma mais usada para 
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comunicar o conhecimento científico e tecnológico (88%), seguido da apresentação 

de trabalhos (79%) e publicações em anais (67%). Vale salientar que as indicações 

não totalizam 100%, vez que foi permitido aos pesquisadores indicar as várias 

formas utilizadas.  

 

Gráfico 7 – Canais utilizados pelos pesquisadores para comunicar a produção do conhecimento 

 
Fonte: A autora, a partir de dados advindos dos questionários 

 

Os dados revelaram que a comunicação da produção científica e tecnológica 

dos pesquisadores do IFBA ocorre, por meio de canais formais e semiformais, 

através de fontes primárias, representadas por artigos em revistas, publicações em 

anais, livros, processos ou técnicas entre outras. (CAMPELLO; CAMPOS, 1993; 

CARVALHO, 2001; LEITE, 2011; MEADOWS, 1999; MUELLER, 2000; TARGINO, 

2000). 

Ao comparar as informações obtidas através do questionário (Apêndice B) 

com aquelas coletadas nos respectivos currículos, disponibilizados na Plataforma 

Lattes, verificou-se divergências, no que se refere aos tipos de documentos 
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utilizados para comunicar o conhecimento científico e tecnológico. Entretanto, de 

modo geral, o artigo em revista e os anais destacaram-se, evidenciando que estes 

têm sido historicamente os meios usados por diferentes áreas do conhecimento para 

comunicar suas descobertas. (MEADOWS, 1999). 

Constatou-se que nas áreas das Ciências exatas e tecnológicas, cuja 

característica é a rápida obsolescência da informação, a publicação de artigos, a 

apresentação de trabalho e a publicação em anais se constituem as formas mais 

rápidas e eficazes de comunicar o conhecimento gerado pelo IFBA.  

  

5.5 PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO 

 

A ação de comunicar por si só não garante que a informação seja conhecida. 

É necessário que ela seja disseminada para além da comunidade científica a que 

ela se refere. O processo de disseminação do conhecimento é condição sine qua 

non para que a descoberta científica seja conhecida, acessada e usada pelos 

integrantes de determinada área ou de áreas afins. (CAMPELLO; CAMPOS, 1993). 

No caso específico dessa pesquisa, na qual o ambiente investigativo é uma 

instituição de ensino, a disseminação do conhecimento produzido por docentes, 

técnicos, pesquisadores e discentes é demasiadamente relevante para a educação 

como um todo. 

Após a identificação, a análise, o mapeamento e o estabelecimento de 

indicadores da produção científica e tecnológica dos docentes integrantes de grupos 

de pesquisa do IFBA, RMS, foi investigado como ocorre o processo de 

disseminação na Instituição. 

Ao inquerir os participantes, acerca da disseminação de sua produção no 

IFBA, 76% acenaram positivamente para essa questão (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 -  Disseminação da produção científica e tecnológica dos docentes 
 no IFBA 

 
 Fonte: A autora 

 

Estes dados indicam que os pesquisadores do IFBA vêm cumprindo essa 

etapa satisfatoriamente. Questionados sobre os meios utilizados para disseminar a 

informação no âmbito do IFBA, estes sinalizaram que o meio mais usado foi a 

comunicação em seminários internos de pesquisa (59%), seguido de palestras 

(41%), conforme Gráfico 9. Foi dada ainda a possibilidade do pesquisador indicar 

outras formas que utilizam para disseminar a produção, para esta opção, 6% dos 

pesquisadores indicaram que disseminam através de artigos científicos, no entanto, 

para efeito dessa pesquisa o artigo científico foi considerado um meio de 

comunicação do conhecimento e não forma de disseminação.  
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Gráfico 9 - Meios utilizados pelo pesquisador para disseminar sua produção no IFBA 

 
Fonte: A autora 

 

Interessante notar que a biblioteca, tradicional espaço de disseminação da 

informação e do conhecimento, figura como quarta opção entre os investigados 

(32%). Os dados revelaram que os pesquisadores do IFBA RMS possivelmente 

vêem a biblioteca como ambiente destinado à guarda, desconsiderando seu 

importante papel disseminador.  

Conforme Meadows (1999, p. 11), historicamente, a biblioteca esteve atrelada 

à oferta de informações voltadas às sociedades científicas, com o intuito de 

favorecer o desenvolvimento da pesquisa para sua comunidade usuária, 

disponibilizando “[...] acervos adequados e ao alcance da mão [...]”. 

Estudos realizados por Lara e Conti (2003) consideram que a disseminação 

da informação tem como objetivo publicizar a produção científica e tecnológica 

gerada pelos componentes dos grupos de pesquisa da Instituição. Desse modo, 

solicitou-se que os pesquisadores indicassem sua praxe, quanto à disseminação da 

produção científica e tecnológica de grupos de pesquisa do IFBA, na Instituição. O 

Gráfico 10 demonstra que a maioria (79%) dos respondentes assinalou que 
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dissemina a produção de seu grupo; 15% indicou que além da produção do seu 

grupo dissemina a de outros grupos; e 6% dos pesquisadores indicaram outros, 

especificando o seguinte: 

  

a) Não dissemino. (Pesquisador 1); 

b) Por enquanto não existe na Instituição ações para fomentar a disseminação 

da produção científica dos grupos de pesquisas ou articulação entre os 

mesmos. Não conheço bem a produção científica do meu grupo e dos 

demais. (Pesquisador 5). 

 

Gráfico 10 – Disseminação da produção de grupos de pesquisa do IFBA, na  
Instituição  

 
Fonte: A autora 

 

Apesar do alto índice na disseminação da produção, entre integrantes do 

mesmo grupo, ação que contribui para a democratização e socialização do 

conhecimento, segundo Côrtes (2006), a disseminação da produção científica e 

tecnológica de outros grupos (15%) ainda demanda atenção dos dirigentes do IFBA.  

O depoimento do Pesquisador 5, aponta a necessidade da Instituição, por 

meio dos seus representantes, especialmente os bibliotecários, profissionais 

subsidiados pela Ciência da informação, envidar esforços para implementar ações 
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voltadas para a disseminação dos grupos de pesquisa e de suas produções no 

âmbito da Instituição. 

Buscando conhecer os meios utilizados para disseminar a produção científica 

e tecnológica do grupo que participa ou de outros grupos do IFBA, os dados indicam 

que o meio mais utilizado pelos pesquisadores foi a inclusão de sua produção na 

bibliografia da disciplina que leciona (47%), conforme Gráfico 11. Vale salientar que 

o somatório das indicações não perfaz 100%, vez que foi permitida a indicação de 

mais de uma alternativa.  

 
Gráfico 11 - Meios utilizados pelo pesquisador para disseminar a produção 

 
Fonte: A autora 

 

Os dados relativos à opção outros meios (17%), amplia o leque de 

possibilidades indicadas pelos pesquisadores para disseminar a informação, 

conforme relatos a seguir:  

 

a) “Discuto em sala a produção científica do Grupo.” (Pesquisador 7); 

b) “Indico o acesso à Internet, nos sites correspondentes, onde a produção 

foi feita (jornais e revistas) e que qualquer pessoa pode baixar.” 

(Pesquisador 8);  

c) “Nas palestras e nos seminários apresentados.” (Pesquisador 20); 

d) “Seminários internos e resumos em anais de eventos.” (Pesquisador 24); 
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e) “Comunicação em seminários internos de pesquisa, palestras, minicursos 

etc.” (Pesquisador 28); e 

f)  “Seminários e nos eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.” 

(Pesquisador 34). 

 

Observa-se que apenas as alíneas “a” e “b”, respectivamente pesquisadores 

7 e 8, indicaram meios possíveis de disseminar a produção do seu grupo e a de 

outros grupos, entretanto não há uma clareza quanto a aplicação das demais 

indicações como forma de disseminação da informação de outros grupos.  

O espaço da biblioteca mais uma vez aparece em situação que pouco reflete 

seu potencial disseminador, assim, a pesquisa investigou a biblioteca, a fim de 

compreender os aspectos que envolvem o processo de disseminação da produção 

dos grupos de pesquisa do IFBA. 

 

5.6 AS BIBLIOTECAS NO PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

Os dados coletados evidenciaram o perfil profissional dos Coordenadores das 

Bibliotecas do IFBA, campi da RMS, respondentes8 da pesquisa, conforme segue: 

os três Coordenadores são graduados em Biblioteconomia e Documentação, sendo 

que um deles também é especialista em Metodologia do ensino superior e 

mestrando em Ciência da Informação. As bibliotecas estão sob a coordenação de 

profissionais com a formação adequada para tal função. Em relação ao ano de 

ingresso no IFBA, todos iniciaram suas atividades entre os anos 2008 (A e B) e 2009 

(C). 

Quanto à categoria conhecimento dos grupos de pesquisa, os Coordenadores 

unanimemente responderam que não conhecem os grupos de pesquisa do IFBA, 

campi da RMS, entretanto, ao serem inquiridos quanto o conhecimento dos grupos 

de pesquisa do campus onde está alocado, dos três bibliotecários investigados, 

apenas um (Bibliotecário C) respondeu positivamente a essa questão. Entretanto o 

rol de grupos apresentados (Ensaios não destrutivos; Sistemas distribuídos; 

                                                 
8
 Para assegurar o sigilo quanto aos seus nomes, os coordenadores serão aqui identificados como 

bibliotecário A, B e C.  
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Geopraxis: a prática do ensino e da pesquisa em geografia; e Grupo de Pesquisa 

em Informação Científica e Tecnológica – GPET) demonstra conhecimento 

incipiente da realidade da sua instituição.  

Sendo a biblioteca um espaço privilegiado de acesso a informação, conforme 

asseveram Grogan (1995) e Meadows (1999), questionou-se aos bibliotecários 

sobre a disponibilidade da produção científica e tecnológica dos docentes 

componentes dos grupos de pesquisa do IFBA nesse ambiente. Os dados revelaram 

que apenas a biblioteca coordenada pelo Bibliotecário “C” dispõe de tal produção.  

Esse fato pode representar prejuízo no processo de disseminação, pois a ausência 

da produção científica e tecnológica desses grupos na biblioteca da Instituição traz 

consequências negativas tanto para a produção de novos conhecimentos quanto 

para o processo formativo dos estudantes, conforme salienta Meadows (1999). 

Destaca-se que o depósito da produção científica e tecnológica na Biblioteca da 

Instituição não é uma ação prevista em seus instrumentos legais, o que de certa 

forma pode influenciar o comprometimento do pesquisador para com o depósito. 

(INSTITUTO FEDERAL..., 2011c; 2012b; 2014). 

Quanto à disseminação por parte da biblioteca, foi desvelado que embora a 

biblioteca coordenada pelo Bibliotecário “C” disponha da produção científica e 

tecnológica de alguns pesquisadores do campus, tal atividade não é efetivamente 

realizada. 

Ressalta-se que a etapa disseminação da informação é essencial para que a 

produção científica e tecnológica comunicada seja conhecida e possibilite o 

desenvolvimento científico. Sendo assim, compete ao bibliotecário, nesse contexto, 

envidar esforços que possibilitem completar o ciclo da informação (produção, 

comunicação e disseminação), conforme Campello e Campos (1993) e Carvalho 

(2001).  Essa ação, inclusive subsidiará o IFBA na oferta do ensino indissociado da 

pesquisa produzida pelos integrantes dos grupos de pesquisa da Instituição.  

Sendo a biblioteca um organismo vivo, um desafio que se apresenta concerne 

no acompanhamento das tendências de uma instituição educacional que a partir de 

2008 privilegia o ensino indissociado da pesquisa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar e analisar a produção científica 

e tecnológica dos integrantes dos grupos de pesquisa das áreas Ciências exatas e 

da terra e Engenharias do IFBA, campi da RMS, registrados no CNPq e certificados 

pela Instituição até 2012, a fim de proceder investigação concernente ao processo 

de disseminação nos campi estudados. 

Os esforços foram direcionados a três objetivos específicos: o primeiro 

mapeou a produção científica e tecnológica dos docentes componentes dos grupos 

de pesquisa investigados, tal mapeamento resultou no estabelecimento de 

indicadores por tipologia documental e, por conseguinte no alcance do segundo 

objetivo. Por fim, o terceiro objetivo investigou e descreveu como ocorre o processo 

de disseminação da produção científica e tecnológica dos participantes da pesquisa, 

no âmbito dos campi estudados. 

A investigação permitiu constatar que a produção e a comunicação do 

conhecimento científico e tecnológico fazem parte do cotidiano dos professores que 

ensinam no integrado, subsequente e superior e integram grupos de pesquisa do 

IFBA, RMS. Essa situação foi evidenciada pelo número de grupos constituídos, no 

consequente desenvolvimento de pesquisas e geração de informações publicadas 

em forma de anais, artigos de periódicos, livros, patentes e outros documentos. Foi 

constatada uma lacuna, no que se refere à participação de técnicos administrativos 

como produtores de conhecimento. Talvez essa realidade esteja atrelada a fatores 

culturais. 

Quanto ao processo de disseminação da produção científica e tecnológica 

dos grupos de pesquisa do IFBA na Instituição, foi revelado que a maioria dos 

integrantes dissemina sua produção intelectual e a de pesquisadores do seu grupo. 

A comunicação em seminários internos de pesquisa foi o meio mais indicado para 

disseminação da própria produção. 

Embora os pesquisadores tenham indicado que realizam o depósito de suas 

publicações na biblioteca, assim como que incluem na bibliografia das disciplinas 

que lecionam, os dados oriundos do depoimento dos bibliotecários coordenadores 
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constatam que apenas a biblioteca do campus Salvador dispõe de algumas 

produções, porém, a disseminação não é realizada.  

A pesquisa constatou a realização de esforços para produção e comunicação 

do conhecimento científico e tecnológico, conforme quantitativo evidenciado 

anteriormente. No entanto, o processo de disseminação da informação precisa 

deveras ser melhorado, considerando que não há previsão legal no Regulamento 

dos grupos de pesquisa do IFBA quanto ao depósito dessas produções na 

biblioteca, fator que pode inibir a salvaguarda, preservação da memória intelectual e, 

por conseguinte inviabilizar ações de disseminação da informação.  

Sugere-se a atualização do Regulamento de Pesquisa da Instituição, a fim de 

incluir como requisito para a manutenção dos seus grupos: a atualização do 

currículo Lattes dos componentes, o depósito de suas produções na biblioteca e a 

inclusão, no que couber, na bibliografia das disciplinas dos cursos, em todos os 

níveis. 

Ademais, recomenda-se a apreciação do presente estudo, haja vista seu 

potencial no auxílio à elaboração de políticas e estratégias que visem subsidiar a 

produção, comunicação e disseminação da informação, com vistas a fortalecer a 

relação ensino x pesquisa no IFBA. 
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APÊNDICE A 
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA E DA  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DOS PESQUISADORES 
 

 
GRUPOS DE PESQUISA DO IFBA, RMS, CONSTITUÍDOS ATÉ 2012 

 

 
Ciências exatas e da terra  (     ) 

 
Engenharias  (     ) 

 
Nome do grupo:                                                        

 
Código: GP_______ 

 
Ano de formação: ________ 

 
 

Ord. 

 
 

Nome do Pesquisador 

 
Sigla da 

Instituição 

 
Atualiz. 
Lattes 

Indicadores da Produção Científica e Tecnológica, por tipo de documento, 2008-2012* 

 
Artigo 

completo 

Texto 
jornal / 
Revista 

Livro Cap. 
livro 

Public. 
Anais 

Apresent. 
trabalhos 

Software Produto 
Tecnológico 

Processo 
ou 

técnica 

Demais 
tipos 

produção 
técnica 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
Total 

 

          

* Considerando o ano de formação do grupo.
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APÊNDICE B 
QUESTIONÁRIO DESTINADO A PESQUISADORES DO IFBA, CAMPI DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SALVADOR (RMS) 
 

Prezado(a) Pesquisador(a), 

 

Este instrumento foi elaborado para levantamento de informações que possam 

contribuir para a produção da dissertação de mestrado, realizada no Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, intitulada 

“Produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa do IFBA: processo de 

disseminação no âmbito da instituição”, com o objetivo de identificar e analisar a 

produção cientifica e tecnológica dos pesquisadores integrantes dos grupos de 

pesquisa das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias do IFBA, campi da RMS, 

registrados no CNPq e certificados pela Instituição, a fim de proceder investigação 

concernente ao processo de disseminação nos campi ora estudados. 

 

Atenciosamente, 

 

Jovenice Ferreira Santos 
jovenice@ifba.edu.br 

 
1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Campus de Lotação: 
 
(    ) Camaçari (    ) Salvador 
(    ) Simões Filho Outro:  
 
Categoria: 
 
(    ) Docente (    ) Técnico-Administrativo 
 
Caso seja docente, indique em qual(is) modalidade(s) ensina: 
 
(    ) Integrada (    ) Graduação 
(    ) Subsequente (    ) Proeja 
 
 
 
2 PESQUISA INSTITUCIONAL E ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 
 
Participa de Grupo de Pesquisa do IFBA, campi da RMS? 
 (    ) Sim  (    ) Não 
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Em caso positivo, assinale o(s) Grupo(s) que participa: 
 
(   ) Terra&Mar - Estudos da Interface 

Litorânea – Agrária 
(   ) Grupo de Pesquisa e Produção em 

Química 
(   ) MATELAB- Laboratorio de Ensino de 

Matemática 
(   ) Estudo de apicuns (planícies arenosas 

hipersalinas) no Estado da Bahia 
(   ) Física Radiológica (  ) Grupo de Pesquisa e Inovação em 

Química 
(   ) Grupo de Pesquisa em Energia e 

Materiais 
(   ) Processamento e Caracterização de 

Materiais 
(   ) Grupo de Pesquisa em Sinais e Sistemas 

 
(   ) Ensaios Não Destrutivos 

(   ) Laboratório de Realidade Aumentada, 
Jogos Digitais e Dispositivos Móveis – 
LABRAGAMES 

(   ) Grupo de Pesquisa em Biotecnologia e 
Meio Ambiente 

(   ) Núcleo de Refrigeração e 
Condicionamento de Ar – NRCA 

(   ) Grupo de Pesquisa em Sistemas 
Distribuídos, Otimização, Redes e Tempo-
Real – GSORT 

(   ) Grupo de Pesquisa e Inovação em 
Mecatrônica CNC Didática – GMEDI 

(   ) Sistema de Automação e Mecatrônica – 
GSAM 

(   ) Grupo de Pesquisa em Sistemas de 
Comunicações 

(   ) Outro(s). Especifique: 

      
 
Com que frequência atualiza o seu currículo Lattes: 
(   ) Trimestral (   ) Semestral 
(   ) Anual Outro:  

 
 
3 TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA COMUNICAR O CONHECIMENTO  
 
Indique as formas que você utilizou para comunicar a sua produção científica e 
tecnológica, no período 2008-2012: 
 
(   ) Artigo em Revistas Científicas (   ) Publicação em Anais 

(   ) Artigo em site (   ) Apresentação de trabalhos 

(   ) Textos em jornais de notícias e revistas (   ) Software 

(   ) Livros (   ) Produtos Tecnológiccos 

(   ) Capítulo de livro (   ) Processos ou técnicas 

(   ) Resenhas e prefácios (   ) Demais tipos de produção técnica 

(   ) Outras produções bibliográficas   

 
 
4 DISSEMINAÇÃO DA PESQUISA NO IFBA 
 
Dissemina a sua produção científica e tecnológica no IFBA? 
(  )  Sim (  )  Não 
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Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido positiva, indique o(s) meio(s), 
seja ofertado(s) pelo IFBA ou outro(s), que você utiliza para disseminar a sua 
produção científica e tecnológica na Instituição: 
 
(  ) Inclui na bibliografia da(s) disciplina(s) que leciona (  ) Disponibiliza na biblioteca 

(  ) Comunica em Seminários internos de pesquisa (  ) Realiza palestras 

(   ) Ministra cursos  (  ) Disponibiliza em meio digital 

(  ) Disponibiliza na Pró-Reitoria de Pesquisa (  ) Disponibiliza na Coord. Pesq. do Campus 

(  ) Outro(s). Especifique: 

 
 
 
 
 
  
Em relação a disseminação da produção científica e tecnológica de Grupos de 
pesquisa do IFBA, no âmbito da Instituição, assinale: 
 
(    ) Dissemina a produção de seu Grupo (    )  Dissemina a produção de outros Grupos 

(    ) Outro(s). Especifique:  

 
 
 
 
 
 
Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido positiva, indique o(s) meio(s), 
seja ofertado(s) pela Instituição ou outro(s), que você utiliza para disseminar a 
produção de seu Grupo ou de outros Grupos do IFBA:  
 
(    ) Inclui na bibliografia da(s) disciplina(s) que leciona  

(    ) Disponibiliza em meio digital 

(    ) Disponibiliza na biblioteca 

 

(    ) Outro(s). Especifique:  
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS COORDENADORES DAS BIBLIOTECAS DO 

IFBA, CAMPI DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR (RMS) 
 

Senhor(a) Coordenador(a), 

 

Este instrumento foi elaborado para levantamento de informações que possam 

contribuir para a produção da dissertação de mestrado, realizada no Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, intitulada 

“Produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa do IFBA: processo de 

disseminação no âmbito da instituição”, com o objetivo de identificar e analisar a 

produção cientifica e tecnológica dos pesquisadores integrantes dos grupos de 

pesquisa das áreas Ciências exatas e da terra e Engenharias do IFBA, campi da RMS, 

registrados no CNPq e certificados pela Instituição, a fim de proceder investigação 

concernente ao processo de disseminação nos campi ora estudados. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jovenice Ferreira Santos 
jovenice@ifba.edu.br 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Formação: 
 
 
 
 
Campus de Lotação: 
 
(     ) Camaçari (     ) Salvador 
(     ) Simões Filho Outro:  
 
Ano de ingresso no IFBA:  
 
 
 
2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DOS GRUPOS DE PESQUISA DO 

IFBA 
 
Conhece os Grupos de Pesquisa do IFBA, campi da RMS? 
(     ) Sim (     ) Não 
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Conhece os Grupos de Pesquisa do seu campus? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido positiva, liste os Grupos de 
Pesquisa que você conhece:  
 
 
 
 
 
A biblioteca do seu campus dispõe da produção científica e tecnológica  dos 
componentes de Grupos de Pesquisa do IFBA?  
 
(     ) Sim (     ) Não 
 
Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido positiva, informe como a 
biblioteca realizada a disseminação dessa produção:  
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ANEXO A 
REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA PRÓ-

REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
 

 
 

Aprovado pela Resolução/CONSUP/IFBA nº 20 de 28/08/2012 
 
 
 
 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 
 

 

 
 

Adriana Magalhães Lucio  
José Roberto Silva de Oliveira  

Luiz Gomes Forte Melo  
Marilena Meira 

Patrícia da Silva Cerqueira 
Rita de Cassia Souza de Queiroz Lopes 

Sebastião Pinheiro Gonçalves de Cerqueira Neto 
Selma Rozane Vieira 

Rita Maria West Nano  
Wagna Piler Carvalho dos Santos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador, 2012 

 
 



97 

 

 

 
 
 

REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
 

 
 
O presente documento tem por objetivo 
apresentar o regulamento geral para criação, 
certificação e avaliação de Grupos de Pesquisa 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – GP/IFBA. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º. O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de pesquisadores 
organizados em torno de uma ou duas lideranças, pertencente a uma unidade/campus 
do IFBA:  

a. cujo fundamento organizador é a experiência, o destaque e a liderança no terreno 
científico ou tecnológico; 

b. no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de 
pesquisa; 

c. cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa; 
d. que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos; 
e. e que possui regulamento próprio definido em consonância com a presente norma. 

 
Parágrafo único. Os Grupos de Pesquisa devem possuir, no mínimo, 1 (uma) Linha de 
Pesquisa e, no máximo, 5 (cinco). 
 

 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 2º. Poderão compor os Grupos de Pesquisa do IFBA docentes, estudantes, 
técnicos e colaboradores, visando à produção Científica, Tecnológica, Artística e 
Cultural. 
 
Parágrafo único. O número de membros do grupo de pesquisa deve ser de pelo 
menos 3 (três) pesquisadores servidores da mesma unidade/campus do IFBA. 
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Art. 3º. Os grupos de pesquisa terão a seguinte estrutura:  
 

I. Líder; 
II. Vice-Líder; 

III. Docentes; 
IV. Colaboradores; 
V. Estudantes; 

VI. Técnicos. 
 

Art. 4º. O Líder do Grupo e Vice-Líder deverão ser pesquisadores do IFBA com título 
de doutor e com produção científica na área. 
 

§ 1º. Não dispondo de pesquisador com título de doutor, ou se o pesquisador 
doutor não tiver produção científica na área, as funções de Líder e de Vice- 
Líder poderão ser desempenhadas por um pesquisador com título de mestre e 
com produção científica na área.  
§ 2º. O mesmo pesquisador pode ser Líder ou Vice-líder de apenas (1) um 
grupo de pesquisa.  
§ 3º. O Líder e o Vice-Líder do Grupo de Pesquisa deverão encontrar-se em 
efetivo exercício de suas atividades no IFBA.  
§ 4º. O Líder e o Vice-Líder do Grupo deverão estar adimplentes com os 
programas promovidos pela PRPGI.  
§ 5º. O tempo de permanência na condição de Líder será determinado pelos 
membros do Grupo de Pesquisa.  
§ 6º. Entende-se pela expressão “com produção científica na área”: 
participação em 2 (dois) eventos científicos da área com apresentação de 
trabalho ou palestra; publicação de 1 (um) artigo científico em revista indexada 
ou 1 (um) pedido de depósito de patente/registro junto ao INPI ou publicação 
de capítulo ou livro nos últimos 4 (quatro) anos.  
 

Art. 5º. Docentes são professores do quadro do IFBA envolvidos com a execução de 
projetos dos quais resulte produção científica, tecnológica, artística ou cultural. 
 

Parágrafo único. A participação do docente pesquisador limita-se no máximo 
a 2 (dois) grupos de pesquisa do IFBA.  
 

Art. 6º. Os colaboradores são pesquisadores de outras instituições ou demais 
profissionais que participem das atividades do grupo.  
 

Parágrafo único. O número de membros colaboradores não pode ultrapassar 
a 1/3 do total de componentes do grupo.  
 

Art. 7º. Os estudantes pesquisadores são alunos regularmente matriculados no IFBA, 
selecionados pelo pesquisador orientador, participante da equipe de projetos de 
pesquisa, dos programas de iniciação científica e tecnológica e/ou da pós-graduação. 
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§ 1º. São critérios para a seleção do estudante: afinidade com a linha de 
pesquisa, aprofundamento na área, disponibilidade de tempo para a dedicação 
à pesquisa e bom desempenho acadêmico.  
§ 2º. A participação do estudante pesquisador limita-se a 1 (um) grupo de 
pesquisa do IFBA.  
§ 3º. Alunos de outras Instituições quando orientados por pesquisadores do 
IFBA, no Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, poderão 
fazer parte do mesmo Grupo de Pesquisa do orientador, durante a vigência dos 
projetos.  
 

Art. 8º. Os técnicos pesquisadores são servidores com formação de nível superior do 
quadro de Técnicos Administrativos do IFBA que participem do grupo nas atividades 
durante a vigência dos projetos. 
 

 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DO LÍDER E VICE-LÍDER 

 

Art. 9º. Compete ao Líder do Grupo de Pesquisa:  
 

I. Propor a formação do Grupo de Pesquisa em formulário específico 
(formulário disponível em http://www.ifba.edu.br/); 

II. Representar o Grupo de Pesquisa junto aos órgãos do IFBA; 
III. Supervisionar o andamento das atividades de pesquisa do Grupo de 

Pesquisa; 
IV. Convocar os membros do Grupo de Pesquisa e presidir suas reuniões; 
V. Coordenar o Grupo de Pesquisa, zelando pelo seu bom funcionamento; 

VI. Propor novas atividades e áreas de atuação do grupo; 
VII. Manter atualizado o cadastro do Grupo no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq;  

VIII. Fornecer informações sobre as atividades do grupo às entidades 
competentes, quando solicitadas; 

IX.  

 

Registrar projetos em desenvolvimento ou concluídos do Grupo à 
Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação ou setor 
correspondente unidade/campus; 

X. Informar parcerias, convênios, termos de compromisso, cooperação 
técnica, protocolo de intenções, à coordenação de pesquisa, pós-
Graduação e inovação ou setor correspondente da unidade/campus;  

XI.  

 

Apresentar planejamento anual do Grupo de Pesquisa a coordenação de 
pesquisa, pós-graduação e inovação ou setor correspondente 
unidade/campus; 

XII.  
 

Apresentar relatório de atividades anual à coordenação de pesquisa, pós-
graduação e inovação ou setor correspondente unidade/campus; 
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Art. 10º. Compete ao Vice-Líder do Grupo de Pesquisa (quando houver):  
 

I.     Auxiliar o Líder no desempenho de suas funções;  

II.    Substituir o Líder nas suas ausências e impedimentos.  
 

CAPÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Art. 11. A Comissão de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG) é um órgão colegiado de 
assessoramento da PRPGI, com caráter consultivo e deliberativo, para assuntos 
pertinentes à matéria de que trata este Regulamento.  
 
Art. 12. Caberá a CPPG:  
 

I. Avaliar e emitir parecer sobre as propostas de criação de Grupos de 
Pesquisa no âmbito do IFBA. 

II. Avaliar os relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelos Grupos de 
Pesquisa certificados. 

III. Avaliar, a cada 2 (dois) anos, os Grupos de Pesquisa certificados, segundo 
os critérios estabelecidos no capítulo VI deste regulamento. 

IV. Analisar e emitir parecer das solicitações de extinção de Grupos de 
Pesquisa do IFBA. 

 
Art. 13. Caberá aos membros da CPPG:  
 

I. Participar das reuniões, quando convocados pela PRPGI; 
II. Analisar os processos pertinentes a esta comissão; 

III. Indicar suplente em caso de impedimento de sua participação nas 
reuniões. 

 

CAPÍTULO V 
DA CRIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 
Art. 14. A proposta de criação de um grupo de pesquisa será encaminhada, pelo Líder 
do Grupo, à Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ou setor 
correspondente unidade/campus, mediante formulário próprio, disponibilizado no 
endereço http://www.ifba.edu.br/  
 

Parágrafo único. Caberá à Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação ou setor correspondente em cada unidade/campus analisar, quanto 
ao aspecto formal, a proposta de criação do Grupo de Pesquisa e posterior 
encaminhamento à PRPGI. 
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Art. 15. A avaliação e emissão de parecer sobre a proposta de criação do Grupo 
caberá à Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) da PRPGI.  
 

Parágrafo único. A proposta de criação do Grupo de Pesquisa deve estar em 
concordância com o disposto no Capítulo II deste regulamento.  

 
Art. 16. A certificação dos grupos de pesquisa junto ao CNPq será feita pela PRPGI na 
ocasião da criação do grupo, com base na decisão da CPPG da PRPGI.  
 
Art. 17. Após aprovação da proposta de criação do grupo pela CPPG:  
 

I. A PRPGI cadastrará o líder do grupo de pesquisa no site do Diretório dos 
Grupos de Pesquisa do CNPq, informando-o sobre a efetivação do 
cadastro. 

II. O Líder deverá acessar a página do CNPq - Diretório dos Grupos de 
Pesquisa http://dgp.cnpq.br/diretorioc, criar o grupo de pesquisa e enviar e-
mail para PRPGI (prpgi@ifba.edu.br) com cópia para à coordenação de 
pesquisa, pós-graduação e inovação ou setor correspondente em cada 
unidade/campus, solicitando a certificação do grupo. 

III. A PRPGI certificará o grupo de pesquisa e, a partir deste momento, o 
grupo passa a ser um grupo de pesquisa certificado pela instituição. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO DOS GRUPOS CERTIFICADOS 

 
Art. 18. Os Grupos de pesquisa deverão apresentar relatório anual das atividades 
desenvolvidas à coordenação de pesquisa, de acordo com o Anexo I desse 
regulamento.  
 

§ 1º. Todos os pesquisadores que compõem o grupo devem apresentar as 
informações necessárias para compor o relatório das atividades do Grupo de 
Pesquisa, na ocasião da avaliação.  
§ 2º. O relatório de atividades, conforme Anexo I, deverá ser acompanhado dos 
documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas.  
§ 3º. O Grupo que não apresentar o relatório anual, no prazo definido pela PRPGI, 
será considerado inadimplente e não poderá participar dos programas 
promovidos pela PRPGI, bem como todos os seus membros. 
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Art. 19. A cada dois anos o Grupo de Pesquisa será avaliado pela CPPG e para 
permanecer em atividade com certificação deverá: 

 
I. Atender ao disposto no Art. 18 deste regulamento. 
II. Participar, anualmente, de pelo menos um dos eventos promovidos 

pela PRPGI, com a produção científica desenvolvida (seminários de 
Iniciação Científica, Seminários de Pesquisa, Seminários de Inovação, 
dentre outros). 

III. Ter sua produção comprovada de acordo com Anexo II desse 
regulamento, observando que cada item de produção que tenha a 
autoria de mais de um membro do grupo poderá ser pontuado uma 
única vez. 

IV. A pontuação mínima exigida por tempo de formação do grupo será: 
 

a. Na primeira avaliação os grupos com dois anos de formação devem 
atingir no mínimo 12 (doze) pontos, conforme Tabela Pontuação da 
Produtividade do Grupo de Pesquisa, Anexo II desse regulamento. 

b. Grupos entre dois e quatro anos de formação devem atingir no mínimo 
24 (vinte e quatro) pontos, conforme Tabela Pontuação da 
Produtividade do Grupo de Pesquisa, Anexo II desse regulamento. 

c. Grupos com mais de quatro anos de formação devem atingir no 
mínimo 48 (quarenta e oito) pontos, conforme Tabela Pontuação da 
Produtividade do Grupo de Pesquisa, Anexo II desse regulamento. 

 
Art. 20. O Grupo de Pesquisa que não atender aos requisitos do Art. 19 ficará com o 
status de “Certificado com Pendências” e terá um prazo de 1 ano para adequação.  
 

§ 1º. Caso o Grupo de Pesquisa atenda aos requisitos no prazo estabelecido no 
caput deste artigo o mesmo será classificado como “Certificado”.  
§ 2º. Se após um ano o Grupo de Pesquisa não tiver atendido às exigências do 
Art. 19, o mesmo perderá a certificação e será considerado “inativo”.  
 

Art. 21. O Grupo de Pesquisa que for considerado inativo terá um prazo de dois anos 
para atender às exigências do Art. 19.  
 

Parágrafo único. O Grupo de Pesquisa inativo que não atender ao disposto no 
caput deste artigo será excluído do Diretório dos Grupos de Pesquisa do IFBA e 
será considerado “extinto”. 
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CAPÍTULO VII 
DAS ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO 

 

Art. 22. Todas as alterações no âmbito interno do Grupo de Pesquisa, bem como 
inclusão, exclusão, licença ou afastamento integral de membros efetivos ou 
colaboradores, devem ser realizadas pelo Líder do Grupo.  
 

§ 1º. Caberá ao líder informar à PRPGI a sua substituição e solicitar a certificação 
institucional do Grupo com o novo líder, no Diretório dos Grupos de do CNPq;  

Pesquisa § 2º. A solicitação de extinção do Grupo de Pesquisa deverá ser 
acompanhada de justificativa, relatório final e anuência de pelo menos metade 
dos seus membros.  
 

Art. 23. A inclusão de novos membros será decidida pelo Líder e demais 
pesquisadores do referido Grupo de Pesquisa, atendidos os seguintes critérios:  

I. Afinidade com as linhas de pesquisa do grupo;  

II. Apresentação de projeto de pesquisa ou vinculação a um projeto existente do 
grupo.  
 
Art. 24. A exclusão de membros do grupo será decidida pelo Líder e demais 
pesquisadores do referido Grupo de Pesquisa, segundo critérios estabelecidos pelo 
Grupo em seu regulamento próprio. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 25. Os equipamentos e acervo em poder do Grupo de Pesquisa, adquiridos em 
virtude da aprovação de projetos, passarão a constituir patrimônio do IFBA, e deverão 
ser tombados no setor de patrimônio da unidade/campus, bem como cadastrados na 
Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação ou setor equivalente, que 
comunicará à PRPGI.  

 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 26. Aprovado o presente regulamento, os grupos atualmente certificados pela 
instituição terão que adequar-se às presentes normas.  
 
Art. 27. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela PRPGI.  
 
Art. 28. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior do IFBA. 
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ANEXO I 

(Resolução CONSUP nº 20 de 28/08/2012) 

 

Relatório de Atividades de Grupos de Pesquisa / Ano-base 2013 
 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Este relatório trata-se de um instrumento de acompanhamento das atividades de 
pesquisa realizadas no âmbito dos Grupos de Pesquisa do IFBA no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

2. Conforme Art. 18 do Regulamento Geral de Grupos de Pesquisa, o retório anual 
deverá ser entregue na diretoria/Coordenação de Pesquisa dos Campi, no período 
de entrega do relatório: 01/04 a 22/04/2014, por meio físico (cópia impressa e 
assinada) e por meio eletrônico para o endereço da Diretoria/Coordenação de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus de vínculo do grupo de pesquisa. 

3. O relatório deve conter a descrição das atividades de todos os membros do grupo 
de pesquisa (Art.18 § 1º), para cada um dos seus itens. 

4. Conforme deliberação da Comissão de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG) no 
relatório ano base 2013 deverá constar os links dos currículos Lattes de todos os 
membros do grupo de pesquisa, atualizados em 2014, como forma de 
comprovação das atividades descritas. A qualquer tempo a CPPG poderá solicitar 
os documentos comprobatórios impressos. 

 

____________________________________________________________________ 
 
1 – Identificação do Grupo de Pesquisa 

Nome do grupo: 

Ano de criação:  
Unidade/Campus 

 

 

 

2 – Identificação dos componentes do Grupo de Pesquisa (informe o link do CV Lattes de cada membro) 

Líder:  
Vice Líder: 

Docentes: 

Colaboradores (membros de outra instituição): 

Estudantes (identificar quando de outra instituição):  
Técnicos: 
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3  –  Descrição  sumária  das  atividades  desenvolvidas  no  ano-base 
 

3. 1 Projetos de pesquisa submetidos a editais  

(Informar o título e o edital e instituição de fomento, status – contemplado, em análise, não contemplado) 

 
3. 2 Projetos de pesquisa em andamento 
(Informar o título do projeto, instituição de fomento, descrever as atividades desenvolvidas, parcerias, 
laboratórios, equipe envolvida, incluindo estudantes) 
 

3. 3 Projetos de pesquisa concluídos 
(informar período de execução e relacionar a produção para cada projeto) 
 

3.4 Artigos completos publicados em periódicos 
(Listar os títulos, nome completo dos autores, instituições de vínculo dos autores e periódico dos artigos nacionais e 

internacionais) 
 

3.5 Trabalhos completos publicados em anais de eventos (Listar os títulos, nome completo dos autores, 

instituições de vínculo dos autores e o evento) 
 

3.6 Livros e/ou capítulos de livros 

(Informar título, nome completo dos autores, instituições de vínculo dos autores, Editora, ISBN) 

 

3.7 Produção técnica 
(produção tecnológica: quando for o caso, informar número de depósito no INPI, p.ex. patentes, softwares, etc; produção 

artística: vídeos, peças teatrais, etc.) 
 

3.8 Outras publicações 
(resumos em eventos científicos, listar os títulos, nome completo dos autores, instituições de vínculo dos autores e o 

evento; relatórios técnicos; etc.) 
 
 
4 – Outras informações relevantes – palestras e conferências ministradas por membros do grupo, 
participação em eventos (inclusive de alunos do grupo), participação em comissões técnicas e 
organizadoras de eventos, participação em conselhos editoriais de revistas, etc. (inclui-se aqui cursos 

e minicursos, participações em banca, etc) 
 
 
5 – Breve descrição dos recursos da própria Instituição aplicados pelo grupo no 
desenvolvimento de suas atividades (capital e custeio) 
 
 
_____________________________________ 

Local e data 
 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Líder 
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 ANEXO II 
 

Tabela Pontuação da Produtividade do Grupo de Pesquisa 
 
Nome do Grupo/Projeto: 

 
Nome(s) do(s) Líder(s): 

 
Ano de Criação: 

 
Unidade/Campus: 

 
  

Pontos por 
Máximo Pontuação 

 

 Itens Avaliados por item obtida no  

 item  

  avaliado item  

   
 

     
 

1 Trabalhos Apresentados    
 

      

1.1 Em evento Regional ou local 2 4  
 

1.2 Em evento Nacional 4 8  
 

1.3 Em evento Internacional 6 12  
 

     
 

2 Publicações Técnico-científicas na área de    
 

 atuação do Grupo    
 

2.1 Resumo publicado em evento Nacional 2 4  
 

2.2 Resumo publicado em evento Internacional 3 6  
 

2.3 Resumo expandido publicado em evento Nacional 3 6  
 

2.4 Resumo expandido publicado em evento 
4 8  

 

 Internacional  
 

    
 

2.5 Trabalho completo publicado em evento Nacional 5 10  
 

2.6 Trabalho completo publicado em evento Internacional 6 12  
 

2.7 Artigo completo publicado em Periódico sem Qualis    
 

 ou Qualis C (acrescer ao ponto do item o fator de 8 16 + 2FI  
 

 impacto da publicação - FI)    
 

2.8 Artigo completo publicado em Periódico com Qualis B    
 

 na área (acrescer ao ponto do item o fator de impacto 12 36 + 3FI  
 

 da publicação - FI)    
 

2.9 Artigo completo publicado em Periódico com Qualis A    
 

 na área (acrescer ao ponto do item o fator de impacto 18 72 + 4FI  
 

 da publicação - FI)    
 

2.10 Livros em Editora sem Conselho Editorial (com ISBN) 2 4  
 

2.11 Capítulos de Livros em Editora com Conselho 
5 10  

 

 Editorial  
 

    
 

2.12 Livros em Editora com Conselho Editorial 15 45  
 

     
 

3 Produções Técnicas, Culturais e Artísticas    
 

3.1 Softwares, com registro 10 20  
 

3.2 Desenho Industrial, com registro 10 20  
 

3.3 Topografia de Circuito Integrado, com registro 10 20  
 

3.4 Cultivares, com registro 10 20  
 

3.5 Indicação Geográfica, com registro 10 20  
 

3.6 Elaboração de projeto de criação ou fortalecimento de 
10 20  

 

 marca, com registro  
 

    
 

3.7 Depósito de Pedido de Patente/Modelo de Utilidade 15 30  
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3.8 Propriedade intelectual concedida pelo INPI (PI, MU) 
25 50  

 

 ou outra organização internacional competente  
 

    
 

3.9 Propriedade intelectual licenciada por empresa 30 60  
 

3.10 Participação em congressos, seminários, workshop e    
 

 encontros regionais e nacionais (como ministrante na 
3 6  

 

 área em palestra, minicurso, mesa redonda, oficina,  
 

    
 

 etc)    
 

3.11 Participação em congressos, seminários, workshop e    
 

 encontros internacionais (como ministrante na área 4 8  
 

 em palestra, minicurso, mesa redonda, oficina, etc)    
 

3.12 Produção ou Coordenação de congressos,    
 

 seminários, workshop e encontros Nacionais (na área 10 10  
 

 de estudo do grupo)    
 

3.13 Produção ou Coordenação de congressos,    
 

 seminários, workshop e encontros interacionais (na 12 12  
 

 área de estudo do grupo)    
 

3.14 Participação em evento cultural 2 2  
 

3.15 Participação em evento cultural e artístico como 
3 6  

 

 Colaborador  
 

    
 

3.16 Atuação em obras artísticas (ator, bailarino, cenógrafo 
10 20  

 

 e demais funções)  
 

    
 

3.17 Produção e Coordenação de evento cultural e 
10 20  

 

 Artístico  
 

    
 

3.18 Criação/Direção de espetáculo artístico. 20 40  
 

3.19 Produção áudio-visual premiada 5 10  
 

     
 

4 Orientações Concluídas    
 

4.1 Ensino médio integrado/subsequente (TCC, estágio 
1 3  

 

 supervisionado, projeto integrador ou equivalente)  
 

    
 

4.2 Curso Superior (TCC, estágio supervisionado) 3 9  
 

4.3 Iniciação Científica Júnior (PIBIC-JR e PIBIC-EM) 2 8  
 

4.4 Iniciação Científica (PIBIC-IC e PIBITI) 4 16  
 

4.5 Especialização 15 30  
 

4.6 Mestrado/Doutorado (co-orientação) 20 40  
 

4.7 Mestrado/Doutorado 60 120  
 

     
 

5 Orientações em andamento    
 

5.1 Ensino médio integrado/subsequente (TCC, estágio 
0,5 1,5  

 

 supervisionado, projeto integrador ou equivalente).  
 

    
 

5.2 Curso Superior (TCC, estágio supervisionado). 1,5 4,5  
 

5.3 Iniciação Científica Júnior (PIBIC-JR e PIBIC-EM) 1 4  
 

5.4 Iniciação Científica (PIBIC-IC e PIBITI) 2 8  
 

5.5 Especialização 7,5 15  
 

5.6 Mestrado/Doutorado (co-orientação) 10 20  
 

5.7 Mestrado/Doutorado 30 60  
 

     
 

6 Bolsa de Produtividade ou Similar    
 

6.1 Bolsa de Produtividade em Pesquisa - CNPq 20 20  
 

6.2 Bolsa de Produtividade Desen. Tec. e Extensão 
20 20  

 

 Inovadora – CNPq  
 

    
 

6.3 Outra modalidade de bolsa de Produtividade em 
10 10  

 

 Pesquisa e/ou Extensão  
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7 Participação em Bancas    
 

7.1 Graduação/Especialização 3 9  
 

7.2 Mestrado 5 15  
 

7.3 Doutorado 8 24  
 

     
 

8 Captação de Recursos via projetos de pesquisa    
 

8.1 Junto ao IFBA 5 10  
 

8.2 Junto a órgãos públicos 20 40  
 

8.3 Junto a empresas privadas 20 40  
 

     
 

9 Premio/título    
 

9.1 Premio/título local em reconhecimento ao mérito da 
1 2  

 

 pesquisa e inovação  
 

    
 

9.2 Premio/título nacional em reconhecimento ao mérito 
2 4  

 

 da pesquisa e inovação  
 

    
 

9.3 Premio/título internacional em reconhecimento ao 
3 6  

 

 

mérito da pesquisa e inovação  
 

    
 

 PONTUAÇÃO TOTAL DE PRODUTIVIDADE DO GRUPO DE PESQUISA  
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