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Resumo

O projeto lista os periódicos existentes no Amazonas, desenvolvido por meio de uma
metodologia exploratória, mapeamento e posterior listagem das publicações
amazonenses, avaliando se estão em conformidade com os padrões mínimos
exigidos pelo meio cientifico além de um estudo sobre as condições da oferta. Com
o aumento da produção cientifica, tornou-se também maior a oferta de
conhecimentos científicos e, por conseguinte, a necessidade de disseminação das
informações obtidas. Nesse contexto, popularizou-se o periódico cientifico como um
dos principais meios, principalmente pela facilidade de acesso e grande circulação
no meio cientifico, outro fator relevante é a presença de artigos pertencentes a um
mesmo conteúdo temático, facilitando, portanto, o interesse do leitor por aqueles
correlacionados que por outro meio talvez passassem despercebidos. Entretanto
uma maior produção cientifica não garante que tais conteúdos possuam qualidade e
rigor científicos necessários, pois publicações que não primam por um
desenvolvimento constante e manutenção de um determinado patamar de
qualidade, pouco ou nada contribuem para o desenvolvimento cientifico nacional.
Tendo isso em vista, foi-se necessário à criação de um padrão único de formato que
permitisse a homogeneização das publicações e que fosse aceito nacional e
internacionalmente, tal padronização é essencial, pois viabiliza a promoção da
qualidade presente nos artigos como também fonte de avaliação do conteúdo
publicado, dos autores e dos artigos submetidos. Como resultado obteve-se que a
maior parte das instituições de ensino superior e pesquisa publicam, no entanto,
nenhuma seguiu todas as recomendações propostas pela ABNT. Outro resultado foi
a prevalência de publicações digitais e impressas, sendo poucas as que se
apresentam em formato eletrônico.

Palavras-chave: Periódico científico. Oferta. Padrão de qualidade.
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Introdução

A explosão bibliográfica, dentre seus pontos positivos, propiciou o

desenvolvimento da comunicação científica, e assim uma maior oferta dos

conhecimentos científicos produzidos. Contudo o avanço desenfreado de novas

publicações tornou-se necessário organizar os meios pelos quais seriam vinculados

ao publico tais informações. Nesse contexto, ocorreu à popularização do periódico

como um dos principais meios de disseminação de informação cientifica.

Em função do aumento dessas obras, foi necessária a criação de um padrão

único de formato que fosse aceito nacional e internacionalmente, sendo de

fundamental importância tal ação, pois, corrobora como ferramenta de avaliação do

conteúdo apresentado para publicação além de fonte de crescimento e avaliação

dos autores e artigos submetidos.

No cenário amazonense, não é possível identificar, de fato, qual a qualidade

da oferta de periódicos científicos existentes no estado considerando que a ausência

de uma avaliação dessa natureza é consequência da grande proliferação de títulos,

em diferentes suportes, gerando a difícil tarefa para controlar e selecionar, na massa

documental produzida e distribuída por diversos meios, àquelas que, de fato, sejam

relevantes e apresentem a qualidade exigida.

Diante o exposto, o projeto objetiva elencar os periódicos existentes no

Amazonas, desenvolvendo através de uma metodologia exploratória, um

mapeamento e análise das publicações amazonenses, avaliando se estão em

conformidade com os padrões mínimos exigidos pelo meio cientifico, para ser

constituída como padrão qualitativo, além de um estudo sobre as condições da

oferta.
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1 Periódicos científicos

A geração e disseminação do conhecimento são inerentes à natureza

humana que, deste os primórdios desenvolveu um modo particular de comunicar-se

independente da ocorrência ser oral ou escrita. Ao comunicar-se, o homem

compartilha não somente o pensamento que por si só já expressa elementos da vida

cognitiva, mas também todos os comportamentos socialmente aceitos.

Um ponto essencial a produção cientifica é a terminologia Ciência proveniente

do latim scientia, que significa conhecimento, conceito esse bastante aceito pelo

meio cientifico. A significação é definida essencialmente como uma construção

humana que, em busca de trocas de conhecimentos de forma eficaz e assertiva,

desenvolveu uma metodologia que fosse capaz de organizar e produzir ciência.

Entretanto a ciência não se limita a construção do conhecimento, pois o termo ainda

engloba outras perspectivas como: estar ciente sobre determinado assunto ou

situação, ter tomado conhecimento sobre.

Isso se torna basilar a produção cientifica, pois sem a devida disseminação

das novas descobertas, o processo de geração e desenvolvimento cientifico se torna

inócuo e nada contribui ao progresso do meio cientifico e sociedade. Meadows

(1999) situa que a comunicação está no coração da ciência. É para ela tão vital

quanto à própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com legitimidade este

nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. Isto exige,

necessariamente, que seja comunicada.

As novas descobertas cientificas e todas as produções correlacionadas, de

um modo geral, não devem ser tomadas como um fim em si mesma, desvinculadas

assim do conceito de Ciência que prioriza a construção e repasse de novos

conhecimentos em prol do desenvolvimento cientifico.

Sendo assim, pode-se olhar para história da ciência e afirmar que até hoje a

relação entre a ela e o periódico se efetiva, principalmente, ao crescimento da

atividade científica que faz com que o número de periódicos científicos aumente a

cada dia. Segundo Souza (1992, p.19), periódico científico é:

[...] publicações editadas em fascículos, com encadeamento numérico e
cronológico, aparecendo a intervalos regulares ou irregulares, por um tempo
indeterminado, trazendo a colaboração de vários autores, sob a direção de
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uma ou mais pessoas, mas geralmente de uma entidade responsável,
tratando de assuntos diversos, porem dentro dos limites de um esquema
mais ou menos definido.

Por meio do exposto, nota-se que periódicos são fontes informacionais de

assuntos correlacionados em períodos geralmente regulares e com conteúdos

previamente selecionados. Tais características, entre outras, promoveram ao

periódico cientifico, destaque como um meio preferencial de comunicar os novos

conhecimentos, pois assim também agem como fonte para o desenvolvimento de

outras pesquisas. Os periódicos proporcionam tanto ao autor como ao leitor,

diversas facilidades na recepção da informação por que em revistas científicas

especializadas, o conteúdo possui uma abrangência delimitada do assunto, o que

ajuda a leitura de vários artigos que provavelmente serão da sua área de interesse.

Cabe enfatizar que o periódico possui algumas funções, dentre elas pode-se

destacar:

 Registrar do conhecimento produzido;

 Divulgação das novas descobertas;

 Indicar performance das publicações;

 Fomentar a integração entre autores;

 Promover o desenvolvimento cientifico;

 Compor a memória cientifica nacional do país.

O periódico tem tanto a função de registrar o que está sendo produzido no

meio cientifico quanto constitui a memória cientifica nacional, pois tudo que é

produzido, com o passar do tempo, caracteriza-se como uma construção que

delineia e comprova o desenvolvimento da ciência em um determinado contexto,

sendo possível traçar historicamente o percurso cientifico.

A relação aprovação e integração entre autores ocorre por meio da

publicação e leitura tanto pelos pares como aqueles que se interessarem pelo

assunto exposto noartigo, pois ao expor ao publico em geral, inevitavelmente aquilo

que foi publicado passa por uma comprovação da validade e aceite pelo meio

cientifico e somente a partir desse aceite que se estabelece de fato a comprovação

que os resultados enunciados pelo artigo possuem validade ao meio. Tal

comprovação da qualidade, acaba por promover ao autor do artigo, o interesse dos

pares e demais públicos.
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Ao escritor do artigo, o aceite e a publicação do mesmo, comprova entre

outras coisas a qualidade da pesquisa, mostrando assim que é importante produzir,

porém é mais relevante ainda que essa produção seja de qualidade.

De fato, com o advento das ciências e seus respectivos avanços, tornou-se

necessária a divulgação dos resultados encontrados, tanto para uma possível

comprovação e reprodução pelos diversos atores desse processo, quanto como

fonte geradora de novos conhecimentos.

Neste contexto, fazer circular os conhecimentos oriundos das descobertas

científicas tornou-se, para o homem, um elemento tão essencial quanto sua própria

concepção de Ciência, levando-o a criar mecanismos capazes de promover a

disseminação e uso de informações desta natureza.

Nacionalmente, a ciência brasileira ganhou maior visibilidade global, pois o

número de periódicos científicos indexados na base mais importante de dados

Internacional Web of Science-ISI (WoS), aumentou  205% entre 2002 e 2008. Os

critérios utilizados para análise pela WoS são: habilidade de publicar e distribuir a

tempo; uso de convenções internacionais para a parte editorial; publicação

preferencial em inglês; conteúdo editorial – como resumos e palavras-chave –

também em inglês; e diversidade internacional.

Entretanto, o aumento da presença brasileira na base WoS não significa que

a produção científica nacional tenha crescido no mesmo percentual e

equilibradamente em termos demográficos. Ademais, não é possível identificar qual

ou quais as áreas do conhecimento que mais avançaram na produção qualitativa.

Hoje, em consequência das facilidades de acesso devido as Tecnologias da

Informação e Comunicação e a demanda por parte dos próprios

pesquisadores/usuários, é essencial pensar na avaliação desses periódicos.

2 Avaliação

Devido o expressivo o aumento dos resultados de pesquisas bem como do

veiculo de disseminação desta informação, se fez necessário a criação de uma

estruturação básica que permitisse a padronização, de modo que as informações
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apresentadas tornassem esses periódicos mais organizados, assim como, os

métodos utilizados no desenvolvimento e comprovação dos resultados obtidos mais

aferíveis.

Barradas e Targino (2008, p.19) afirmam que: “Não podemos, entretanto,

confundir produção de mais informações e acesso facilitado ao fluxo informacional

com conteúdos descuidados do ponto de vista de confiabilidade ou de estruturação”.

Com essa perspectiva, instituições nacionais e internacionais estabeleceram

critérios mínimos para qualificar a produção cientifica sendo estes essências no

processo de indexação em bases de periódicos científicos. De fato, não basta

publicar, é fundamental que o que foi produzido seja localizado, lido e aceito.

O periódico científico, para ter uma boa qualidade, precisa publicar bons

artigos, ter sua periodicidade mantida e ser distribuído de tal forma que possa ser

encontrado com facilidade conforme destaca Muller (1999, p.4):

[...] a afluência de bons artigos [...] é conseqüência da regularidade da
publicação e facilidade de acesso por leitores interessados. Qualidade de
artigos, regularidade na publicação e facilidade de acesso permitem aos
periódicos serem inseridos nas bases de dados internacionais e aumentar
sua visibilidade. A visibilidade aumenta as chances de citações. O
financiamento é mais acessível aos periódicos que publicam bons artigos,
que são indexados e citados, ou seja, que têm boa reputação. A boa
reputação se mantém com o rigor da seleção de artigos. O rigor de artigos
só pode ser aplicado onde haja boa afluência de artigos. Mas boa afluência
de artigo depende de todo o resto [...]

De fato, conforme a autora, a qualidade está diretamente relacionada ao

atendimento das exigências e expectativas do leitor do periódico que é caracterizado

por apresentar um perfil altamente critico, valorizando o rigor metodológico tanto da

pesquisa que originou o artigo a ser lido quanto da sua própria exposição conforme

os ritos e rigores da comunidade científica.

Conforme afirma Ziman (1981, p.114): “Quando pensamos em informação

cientifica, lembramo-nos imediatamente dos jornais ou periódicos que ocupam a

maior parte de qualquer biblioteca científica”, ou seja, sempre o olhar incide sobre o

meio de divulgação que tem maior aceitação na sociedade, especialmente a

científica.

O periódico científico, neste contexto, mostrou-se como uma fonte viável e de

fácil acesso na divulgação e disseminação de informação. Segundo Müller

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


apudBarradas e Targino (2008), entre as funções dos periódicos, se destacam as

que asseguram prioridades em descobertas cientificas, propriedade intelectual,

manutenção do padrão de qualidade da ciência, prestigio e recompensa aos autores

e editores.

A exposição das autoras permite inferir que o aumento do acesso ao

conhecimento através do periódico é basilar para permitir novas formas de ver e

pensar o mundo como fonte indiscutível e geradora de novas possibilidades e

descobertas cientificas. Vale salientar que o aumento do acesso à informação não

garante uma maior produção científica e, por conseguinte, que o produto gerado

necessariamente tenha uma qualidade mínima aceitável intelectualmente.

Nesse contexto, avaliar se tornou essencial ao processo cientifico. Conforme

Barbalho (2005,p.138):

Avaliar significa determinar valores para mensurar o mérito daquilo que está
em análise com o objetivo de compreender e estimar a sua capacidade de
atendimento a certos requisitos estabelecidos e comparar, instituir
competição, concorrência. De modo amplo, a avaliação de um periódico
cientifico tem a função de contribuir para o atendimento qualitativo das
demandas por informações oriundas da comunidade científica, além de
interferir em medidas pragmáticas, como o estabelecimento de uma política
de aplicação de recursos por parte das agências de fomento, por
exemplo.[...]

Através do exposto é possível intuir que avaliar não se restringi a mensuração

do mérito ou pura adequação a normas pré-estabelecidas, passa por viesses mais

pragmáticos que corroboram ao desenvolvimento cientifico.

Em relação às formas de avaliação é possível sua efetivação sobre dois

prismas, forma e conteúdo.

Quanto à forma, entre os principais requisitos necessários ao estabelecimento

mínimo de qualidade relacionado a periódicos científicos, estão:

 Publicar mais de 50% de artigos originais, não divulgados em outras revistas;

 Possuir abrangência nacional e/ ou internacional;

 Regularidade;

 Mínimo de 5 artigos por fascículo e 2 fascículos ao ano;

 Possuir colaboradores, corpo editorial e conselho cientifico;

 Não ter caráter departamental, institucional ou regional;

 Atender aos padrões de normalização da ABNT
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 Manter ISSN

Em relação aos periódicos científicos eletrônicos, os critérios se diferenciam

devida a natureza mais dinâmica proporcionada pelo ambiente virtual, no entanto

ainda não existe uma padronização amplamente aceita. Entre os padrões propostos

estão:

 Publicar quatro diretórios ou fascículos por ano;

 Informar se existe versão em papel;

 Manter legenda bibliográfica visível em todas as paginas;

 Mencionar a data e horário de aceitação do artigo;

 Informar questões de copyright de forma clara;

 Conter links de assuntos relacionados;

 Acessível em paginas de agencias financiadoras e órgãos de disseminação

do conhecimento;

 Manter controle de acesso.

Tais medidas funcionam, em grande parte, como fonte de controle do que é

produzido e a forma como será disseminada e utilizada, em especial em função das

questões relacionadas a direitos autorais (copyright). Segundo Michel(1997):

A obra de um autor é geralmente publicada e difundida por um editor a
quem, freqüentemente, ele cede os seus direitos, e notadamente os direitos
associados que são ligados à reprodução de sua obra. A partir deste
momento, é o editor, ou seja, o investidor econômico, que faz valer suas
exigências. No mundo anglo-saxônico, o direito de reprodução (copyright) é
baseado, principalmente, na proteção do investimento econômico, o direito
de autor não tem a mesma força que no caso da França. Para facilitar a
gestão desses direitos e obter a recuperação dos custos relacionados com
a reprodução da obra, os editores ou fornecedores de suporte de difusão
encomendam geralmente aos organismos coletivos para agir em seus
nomes. A questão que se pode colocar aqui é aquela dos limites do direito
assegurando a proteção do investimento econômico: até onde a exigência
do investidor pode ir sem se tornar intolerável para aqueles que deverão se
submeter e sem criar ônus intoleráveis?

A ponderação do autor é relevante, pois normas de publicações devem servir

como instrumento de promoção e desenvolvimento e não como forma de coibir e

controlar a produção cientifica.

Em relação às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), os principais requisitos em relação à estrutura são:
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 Elementos pré-textuais  Título, e subtítulo (se houver);

 Nome(s) do(s) autor(es);

 Resumo na língua do texto;

 Palavras-chave na língua do texto.

 Elementos textuais  Introdução;

 Desenvolvimento;

 Conclusão.

 Elementos pós-textuais  Título, e subtítulo (se houver) em

língua estrangeira;

 Resumo em língua estrangeira;

 Palavras-chave em língua

estrangeira;

 Nota(s) explicativa(s);

 Referências;

 Glossário;

 Apêndice(s);

 Anexo(s).

Essencialmente as normas expostas, funcionam como uma padronização de

como o texto deve ser exposto a fim de se tornar mais claro e organizado,

proporcionando melhor absorção dos conteúdos.

Os critérios avaliativos referentes ao conteúdo são de avaliação mais

especifica, sendo tais critérios desenvolvidos por especialistas nas áreas temáticas

das revistas em questão. Dessa forma, a avaliação ocorre por meio dos pares, que

qualificam ou não o conteúdo como relevante, se estar em conformidade com a

literatura entre outros fatores.

2.1 CAPES e Qualis

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


A tarefa de coordenar a avaliação da pós-graduação no Brasil é realizada

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Por

meio do Programa de Acompanhamento e Avaliação, fomenta a criação de

mecanismos efetivos de controle de qualidade, aprofunda a relação com a

comunidade científica e acadêmica.

As atividades realizadas pelo CAPES podem ser agrupadas em quatro

grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado de

programas:

 Avaliação da pós-graduação stricto sensu;

 Acesso e divulgação da produção científica;

 Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior;

 Promoção da cooperação científica internacional.

O Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para

estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-

graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas do

sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo

Coleta.

Cada área deve definir o que considera periódico, e os veículos de divulgação

que atendam o estabelecido nesse conceito serão classificados no respectivo Qualis

de Periódicos. Em princípio, somente os veículos com corpo editorial reconhecido,

com avaliação pelos pares (pareceristasad hoc) e dotados de ISSN devem ser

considerados periódicos. A tabela 1 demonstra os graus de estratificação existentes

e os critérios de inclusão em cada estrato.

Tabela 1. Estratificação e critérios de inclusão.
Fonte: PASQUAL, Moacir; MARTINS, Dagoberto. Relatório de avaliação 2007-2009 trienal 2010.
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Os pesos demonstrados na Tabela 1 são referentes à:

 Critérios de normalização (legenda bibliográfica, ficha catalográfica, sumário,

normas de publicação, referências, endereço eletrônico do autor para

correspondência,resumos de artigos, descritores, data de recebimento e

aceite dos textos) totalizando 12 pontos;

 Critérios de publicação (tempo de publicação, regularidade e periodicidade),

16 pontos;

 Critérios de circulação (indexação em bases de dados - ISI, Scielo, Scopus ou

citação em outra base bibliográfica, formas de distribuição, possibilidade de

assinaturas, disponibilidade em bibliotecas do sistema nacional e ou

internacional, para revista eletrônica presença no sítio de sua instituição,

veiculação virtual e impressa, permuta e consultores externos) 12 pontos;

 Critérios referentes à autoria e conteúdo (fator de impacto,exposição, data da

autoria, número médio de páginas de artigos e ensaios, número de artigos e

ensaios por ano, relatos de experiência, resenhas bibliográficas, notas

técnicas, entrevistas, etc., representações gráficas, cartográficas e

iconográficas) totalizando 40 pontos.

O fator de impacto é um índice, o qual apresenta o numero de citações

recebidas pelo autor nos últimos dois anos, demonstrando a relevância que a

publicação ocasionou no meio cientifico, no entanto é um índice bastante

questionado pela critica, por não representar de fato a importancia daquilo que é

escrito, pois aquilo que é citado não necessariamente é feito pela qualidade da

informação.

3 Metodologia

Em se tratando de uma pesquisa de caráter exploratório, o percurso

metodológico da pesquisa se constitui no mapeamento a fim de identificar junto às

instituições de ensino e pesquisa do Amazonas, a existência de periódicos para

obtenção da política editorial. Posteriormente foram identificados os padrões de
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qualidade exigidos para os periódicos científicos, pautou-se o exame dos níveis de

adoção de tais prerrogativas.

3.1 Universo e Sujeito

Os dados sobre os periódicos existentes no Estado do Amazonas,

inicialmente foram buscados no banco de dados disponibilizado pela Biblioteca

Nacional (BN) por ser o ela que registra as publicações seriados que solicitam à BN

o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN). Por meio de

tal base, possível recuperar uma lista com 296 periódicos, entre relatórios, boletins,

informativos entre outros. No entanto os dados estavam atualizados apenas até o

ano de 2007, o que inviabilizou o uso desta base para identificar os objetos de

analise da pesquisa, desta forma a lista foi descartada e estabeleceu-se contado

diretamente com a BN em busca de uma lista mais atualizada e assertiva.

Uma nova lista com um total de 184 periódicos foi disponibilizada pela BN,

entretanto grande parte dos itens presentes na lista não possuíam caráter cientifico

por constituírem-se por jornais de noticias, boletins de atividades, relatórios

institucionais, almanaques, revistas culturais ou de variedades entre outros meios

não relacionados a publicação de artigos. Um periódico cientifico além de manter

ISSN, deve publicar artigos que retratem pesquisas cientificas. A análise efetuada na

lista de periódicos amazonenses fornecida pela Biblioteca Nacional permitiu

identificar os resultados expostos no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Classificação dos periódicos amazonenses existentes na base da Biblioteca Nacional.
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FONTE: Biblioteca Nacional, 2010.

Nota-se que 167 periódicos, correspondendo a 91% do total da lista, não se

enquadram como periódicos científicos. Apenas 17 periódicos listados, cerca de 9%

do universo, apresentam caráter cientifico. A partir da analise desta amostra, foram

identificados os correntes, aqueles que ainda estão em circulação, e os

descontinuados ou encerrados O Gráfico 2 expõe o resultado de tal exame.

Gráfico 2 - Situação referente a circulação dos periódicos científicos amazonenses.
FONTE: Biblioteca Nacional, 2010.

Entre os periódicos científicos, 15 (82%) foram considerados descontinuados

ou encerrados por apresentarem dados de circulação referentes 2001 ou anterior.

Apenas para 2 periódicos (12%) da amostra, foi possível identificar dados na internet

sobre a circulação no ano de 2010.

Com tais resultados, possibilitou-se observar que a fonte de dados não se

configurou como confiável motivo pelo qual o levantamento, desta vez questionando-

se diretamente às instituições de pesquisa em Manaus sobre a oferta de publicações

cientificas.
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4Resultados e discussão

A pesquisa foi realizada a partir da identificação nas instituições de ensino e

pesquisa com maior representatividade no Amazonas e que,a priori, possuíssem

alguma publicação. Durante a seleção previa usou-se a ferramenta de busca

Google, no momento da recuperação da informação, os descritores faculdade e

Manaus foram utilizados, com isto surgiu uma lista com varias instituições

amazonenses. As instituições de ensino superior foram priorizadas pelo caráter

cientifico inerente a este ramo de atuação, entretanto, instituições como a Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e Instituto Nacional de Pesquisas do

Amazônia, foram inclusas por sugerir, com base em seus nomes, a existência de

pesquisas. Desta forma foram listados um total de 16.

 Centro Universitário de Ensino Superior doAmazonas – (CIESA);

 Escola Superior Batista do Amazonas – (ESBAM);

 Faculdade Boas Novas;

 Faculdade Literatus – (UniCEL);

 Faculdade Salesiana Dom Bosco – (FSDB);

 Faculdade Metropolitana de Manaus - (FAMETRO);

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – (FAPEAM);

 Instituto Federal do Amazonas – (IFAM);

 Instituto Nacional de Pesquisas do Amazônia – (INPA);

 Faculdade Martha Falcão – (FMF);

 Centro Universitário Luterano de Manaus – (CEULM/ULBRA);

 Universidade Federal do Amazonas – (UFAM);

 Universidade Paulista – (UNIP);

 Centro Universitário Nilton Lins – (UniNilton Lins);

 Universidade Estadual do Amazonas – (UEA);

 Centro Universitário do Norte – (UNINORTE).

Com o levantamento prévio obteve-se um quadro composto de 75% de

faculdades/centros de pesquisaque possuem algum tipo de publicação

enquanto os 25% restantes não publicam material que possa apresentar algum
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grau de cientificidade, restringindo-se a boletins internos, revistas institucionais

e outros tipos de publicações.

Dos 75% encontrados correspondentes à Tabela2 a seguir, lista as

publicações encontradas em cada instituição.

Instituições com publicações

Instituição Revista

ESBAM NovumMillenium

Interlex

Faculdade Boas Novas Veritas

UniCEL Revista científica literatus

FSDB Revista Ethos

FAPEAM Amazonas faz Ciências

IFAM Igapó

Inpa Acta Amazônica

Revista Ciência para todos

Faculdade Martha Falcão Educação Sociedade e Meio Ambiente

(FMF)

UEA Hileia

Abore

Arete

UFAM RELEM

Maloca Digital

Dialógica

Intermais

Somanlu

Canoa do Tempo

UniNilton Lins Revista Jurídica Virtual

UNINORTE Saberes do Norte

Tabela 2 - Instituições com publicações

O Gráfico 3 demostra tais percentis.
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Gráfico 3 - Instituições que possuem publicações.

Como é possível observara maioria das instituições possuem algum tipo

de publicação, que não necessariamente pode ser considerada

cientifica.Contudo 25%, um percentual elevado,referentes à CIESA, UNIP,

Fametro e Ulbra.

É um dado preocupante, uma vez que estes 25% são constituídos por

quatro instituições de ensino superior, as quaisa priori devem primar pela

pesquisa, extensão e ensino. Contudo não existe um modo institucional de

divulgação dos saberes por elas produzido. A existência de uma revista

cientifica, minimamente demonstra à sociedade a preocupação com o

desenvolvimento da ciência nas mais diversas áreas.A partir do momento que

uma instituição se abstêm de tal papel, a universidade/faculdade não promove

referencias de seu trabalho com o meio acadêmico, meio cientifico e

principalmente com a sociedade.

Entretanto, a falta de publicação não esta intimamente ligada ao

descaso generalizado, pois os dados coletados (Gráfico 1 e Gráfico 2)

demonstraram a efemeridade das publicações cientificas no Amazonas, onde a

maioria deixa de circular pouco tempo depois de sua criação. Seja falta de

fomento para manutenção das publicações, uma vez que há um custo elevado

e associadasà baixa demanda por tal tipo de material especializado, assim

como a falta incentivo ao habito da pesquisa nas mais diversas instituições

brasileiras, corroboram para a inexistência de publicações em algumas

instituições e para a efemeridade de grande parte das que são publicadas.

75%

25%

Instituições que possuem publicações

Possue publicações

Não possue
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Em um país onde existe um enorme déficit no nível educacional, poucos

completam o ensino médio e um percentil menor ainda tem acesso ao ensino

superior, talvez pesquisar seja vista como um luxo desnecessário.

Ainda baseando na Tabela 1, intui-se que grande parte das faculdades/

centros de pesquisas, possuem em média uma publicação, totalizando 78%,

11% apresentam três publicações e 11% seis. O Gráfico 4, demonstra tais

dados.

Gráfico 4 - Número de publicações por instituição.

Contudo, após analise previa do caráter cientifico de cada publicação,

levando em conta a existênciade três pré-requisitos: a) presença de ISSN

(número presente em publicações seriadas, como por exemplo, periódicos

científicos, tornando o titulo único e individual).b) presença de artigos com rigor

cientifico, ou seja, a presença minimamente de resumo, introdução,

desenvolvimento, resultados e referências. c) tempo de circulação.Os

resultados estão presentes no Gráfico5.

78%

11%
11%

Número de publicações por instituição

Uma revista

Três revistas

Seis revistas

71%

29%

Classificação por caráter científico

Possui caráter científico

Não possui caráter
científico
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Gráfico 5 - Classificaçãopor caráter científico
Fonte: Pesquisa.

Das revistas analisadas, 71% possuem caráter cientifico,

correspondendo à:Acta Amazônica (INPA), Mutações (UFAM) Dialógica

(UFAM), Somanlu (UFAM) Canoa do tempo (UFAM), FMF – Educação

Sociedade e Meio Ambiente (Faculdade Martha Falcão), Novum Millenium

(ESBAM), Hiléia (UEA), Abore (UEA), Arete (UEA), Igapó (IFAM), Saberes do

Norte (UNINORTE)eVeritas (Faculdade Boas Novas).

No restante do percentil (29%) estão inclusas:

 Não possuem ISSN: Revista Jurídica Virtual (UniNilton Lins), Interlex

(ESBAM), Revista Ethos (FSDB).

 Não publicam artigos, apenas entrevistas e matérias: Revista Ciência

para todos (INPA), Amazonas faz Ciências (FAPEAM), Maloca Digital

(UFAM).

 Não estão em circulação:Tempo e Ciência (ULBRA). Intermais(UFAM).

Uma particularidade presente em ambas às instituições com três ou

mais periódicos, UEA e UFAM, presente no Gráfico 4, foi à presença de

programas de mestrado e doutorado, o que provavelmente corrobora

significativamente para a presença de mais de uma revista cientifica, pois a

formação stricto senso, prima pelo desenvolvimento cientifico que gera novos

conhecimentos.Ramo (2009) relata que apesar da publicação de artigo ser um

dos critérios mais valorizados na avaliação dos programas de pós-graduação

pela CAPES, é desconhecido o percentual das teses e dissertações que se

tornam publicações.

Tal fato pode ser observado com os programas de pós-graduações

existentes na UFAM, UEA, Uninilton Lins e INPA,como o universo da pesquisa

encontrou-se os seguintes programas:

Os programas encontrados no Amazonas correspondem á Tabela 3.

Programas de pós-graduação do Amazonas
UFAM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


 Agronomia
 Antropologia Social
 Biotecnologia
 Ciência da comunicação
 Ciência de alimentos
 Ciência do Ambiente e

Sustentabilidade da Amazônia
 Ciências da Saúde
 Ciências Farmacêuticas
 Ciências Florestais e

Ambientais
 Ciências Pesqueiras nos

Trópicos
 Contabilidade e Controladoria
 Desenvolvimento Regional
 Diversidade Biológica
 Educação
 Enfermagem
 Engenharia de Produção
 Engenharia de Recursos da

Amazônia

 Engenharia elétrica
 Física
 Geociências
 Geografia
 Historia
 Imunológica Básica e Aplicada
 Informática
 Letras
 Matemática
 Psicologia
 Química
 Saúde, Sociedade e Endemias

da Amazônia
 Serviço Social
 Sociedade e Cultura na

Amazônia
 Sociologia

UniNilton Lins
 Aquicultura
 Biologia Urbana

INPA
 Agricultura no trópico úmido
 Biologia (Ecologia)
 Biologia de água doce e pesca interior
 Ciências biológicas (Botânica)
 Ciências biológicas (Entomologia)
 Ciências biológicas de florestas tropicais
 Clima e ambiente
 Genética, conservação e biologia evolutiva
 Gestão de áreas protegidas na Amazônia

UEA

 Biotecnologia e recursos naturais da Amazônia
 Direito Ambiental
 Educação em ciências na Amazônia
 Ensino de ciências na Amazônia
 Letras e Artes
 Medicina Tropical
 Segurança publica, cidadania e direitos humanos.

Tabela 3 - Programas de pós-graduação do Amazonas
Fonte: CAPES, 2011.
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Após levantamento por meio de e-mail, telefonemas e visita aos

programas, encontrou-se que:

Gráfico 6 - Programas de Pós-graduação que possuem publicações.
Fonte: Pesquisa.

Um percentil que apenas 7% dos programas de pós-graduação possuir

publicações cientificas é considerada ínfimo, demostrando que as teses e

dissertações não se tornam artigos para posterior divulgação, e, por

conseguinte não ocorre a disseminação do conhecimento gerado.

Outro ponto que foi possível observar durante a coleta de dados, foi o

fato que a maior parte dos docentes, preferem publicar artigos em revistas de

outras regiões, algo comum, em vista da carência de publicações locais e por

possuírem maior visibilidade. Isto reflete diretamente na qualidade das

existentes no Amazonas, pois preocupam-se em publicar em revistas de

renome e qualidade reconhecida, em detrimento da criação e desenvolvimento

de revistas científicas no Amazonas.

4.1 Periodicidade e tempo de duração das revistas científicas

A periodicidade de uma publicação demonstra a constância com que o

conhecimento é atualizado dentro da temática apresentada pela revista.Tal

7%

93%

Programas de Pós-graduação que
possuem publicações

Possuem

Não possuem
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periodicidade é influenciada por diversos fatores como financiamento,

desenvolvimento de novas pesquisas ou até mesmo a demanda pela

divulgação de novos conhecimentos, pois uma revista que não possua um

publico relativamente estável, dificilmente se manterá em circulação. Os dados

apresentados no Gráfico 7 demostram a periodicidade das publicações:

Gráfico 7 - Periodicidade das Publicações científicas no Amazonas.

Nota-se que predominantemente as publicações pesquisadas possuem

periodicidade semestral ou anual, demostrando a velocidade com que a

divulgação cientifica ocorre. Um dos problemas encontrados sobre a

periodicidade, esta relacionado à falta de recurso (financeiro ou de artigos para

a publicação, sendo relativamente comum a revista apresentarnúmeros

referentes ao ano anterior. Também elencou-se a baixa demanda por revistas

cientificas de forma geral no Amazonas, algo possivelmente associado a falta

de habito em pesquisa e leitura nas universidades em geral, como também a

pouca divulgação das revistas. Algo bem comum pois muitos dos sites de

instituições pesquisadas não deixavam claro que revistas ofereciam e a maioria

não apresentava banners ou qualquer sinalização chamativa no portal, pelo

contrario, o usuário se depara com uma rede de hiperlinks até o encontro com

os periódicos.

A periodicidade das revistas, também está atrelada ao tempo de médio

de publicação, que foi em torno de 5 a 9 anos, existindo exceções como foi o

8%

54%

38%

Periodicidade das Publicações
científicas no Amazonas

Trimestral

Semestral

Anual
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caso de um das revistas que publica a cerca de 40 anos, mas que, contudo não

manteve a periodicidade durante todo esse prazo. O Gráfico 8, demonstra os

dados encontrados.

Gráfico 8 - Tempo de duração das revistas analisadas

A brevidade das publicações não é algo exclusivo do Amazonas, ela se

repercute por vários outros estados, o que evidencia a preocupação com tal

desempenho, pois é possível intuir que o desenvolvimento cientifico regional

ainda é ínfimo em relação a dimensão populacional e territorial do país.

Chitto (1998, p.4), ao comentar sobre estudos realizados por Costa

(1989), apontou que muitos desses títulos não desapareceram, mas mudaram

sua denominação, em função da alteração de nome das entidades

publicadoras. O desaparecimento das revistas ocorre em função de seleção

natural das melhores. Lemos (1982) apud Chitto (1998,p.4) acrescenta, ainda,

que a tendência de proliferação de títulos segue uma característica comum dos

países subdesenvolvidos, qual seja, de elevada taxa de natalidade, associada

a altos índices de mortalidade.

4.2 Critérios avaliativos

0
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Diversos critérios foram utilizados na avaliação das publicações

cientificas entre eles, a indexação em bases de dados e o Gráfico 9, mostra

que a maior parte das revistas analisadas não se encontram indexadas em

bases.

Gráfico 9 - Revistas indexadas em bases de dados.

A indexação em bases de dados proporciona um maior grau de

disseminação, divulgação e visibilidade das revistas, assim como, atesta a

qualidade da publicação. Por isso, a indexação em bases renomadas, gera

prestigio tanto a revista como a autores e editores presentes em tais

publicações.

Os dados encontrados apontam ainda que 54% das publicações

amazonenses ainda não conseguiram atestar a qualidade perante o meio

cientifico, por motivos adversos como o pouco tempo de existência da revista.

Em relação à natureza institucionalde tais revistas, encontrou-se que a

maior parte está relacionada a edições com origem em universidades,

totalizando 85% do material pesquisado conforme o Gráfico 10.

46%

54%

Revistas indexadas em bases de dados

Sim

Não
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Gráfico 10 - Natureza institucional dos periódicos amazonenses.

Os resultado demonstrados no gráfico apontem que os diversos centros

de pesquisa amazonenses não estão publicando revistas em locais ou

disponibilizam revistas, sendo toda a produção cientifica alocada em revistas

de outras regiões do Brasil.

No tocante as revistas universitárias, grande parte do conhecimento

produzido em tais instituições ainda não é vinculado em revistas amazonenses,

sendo preferencialmente feitos em forma de monografias, dissertações e teses.

Em relação à forma de vinculação das revistas amazonenses,

encontrou-se o exposto no Gráfico 11:

Gráfico 11 - Forma de vinculação
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É possível aferir que é ínfimo o número de publicações que possuem

apenas a forma impressa de divulgação, assim como a forma somente

eletrônica ainda é pouco empreendido na região. Contudo foi possível

identificar que grande parte das revistas adotam o formado digital em

portabledocumentformat (pdf) como forma de divulgação, entretanto, durante a

pesquisa, notou-se o equivoco em se distribuir arquivos em pdf, como forma

para caracterizar um periódico como eletrônico, pois varias revistas se

intitulavam eletrônicas sem ser simplesmente por distribuir seus textos por e-

mail. Um critério simples para averiguar tal equivoco, é a ausência de

mecanismos de busca, de gerenciamento eletrônico do processo de produção

da revista e demais itens necessários para tal.

Tomando como referencial os artigos publicados, todas as revistas

apresentam trabalhos inéditos, ou seja, que não foram disseminados por outros

meios. Contudo, além desse ineditismo, as revistas necessitam publicar pelo

menos 5 artigos por edição e preferencialmente duas edições ao ano. Dessa

forma a circulação do conhecimento se desenvolve com maior regularidade,

vista a natureza avaliativa intrínseca a este tipo de meio.

O conhecimento obtido é divulgado de forma tardia por passar por

avaliação previa realizada pelo corpo editorial da revista, mas mantendo a

atualidade. Por tal necessidade que se preconiza que exista um numero

significativo de artigos por edição e que tais revistas sejam publicadas com um

intervalo não muito extenso. O Gráfico 12, aponta os dados coletados

referentes à publicação.
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Gráfico 12 – Critérios referentes à publicação.

Os elementos essenciais como sumário, resumo e referencia, estão

presente em todas as revistas. Na Tabela 4 é possível identificar a situação de

tais critérios.

Critérios referentes a sumário, resumo e referências.
Norma Definição

Sumário (NBR 6027)

Enumeração das divisões, seções e outras
partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia
em que a matéria nele se sucede. Em publicações
periódicas, o sumário:

 Deve ser colocado na mesma posição em
todos os fascículos, em todos os volumes;

 Pode estar no anverso da folha de rosto,
concluído no verso, se necessário;

 Pode estar na primeira capa, concluído, se
necessário, na quarta capa;

 Pode estar na quarta capa, concluído, se
necessário, na terceira capa ou no miolo.

Resumo (NBR 6028)
O resumo deve ressaltar o objetivo, o

método, os resultados e as conclusões do
documento. A ordem e a extensão destes itens
dependem do tipo de resumo (informativo ou
indicativo) e do tratamento que cada item recebe no
documento original.

Referência (NBR 6023) Conjunto padronizado de elementos
descritivos, retirados de um documento, que permite
sua identificação individual. Os elementos
essenciais são: autor(es), título, edição, local,
editora e data de publicação.

Tabela 4 - Critérios referentes a sumário, resumo e referências.
Fonte: NBR 6023; NBR 6027; NBR 6028.

Mais pontualmente, os critérios básicos utilizados na adequação ou não

são os proposto pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), por
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meio de NBR são explicitados na Tabela 4, com os percentis baseados no

universo da pesquisa.

Critérios referentes à normalização
Critério Porcentagem
Possui legenda bibliográfica 62%

Possui ficha catalográfica 69%
Possui sumário 100%

Possui descritores (palavra-chave) 100%
Possui resumo do artigo 100%

Possui normas de publicação 100%
Possui normas de referências 100%

Possui data de recebimento e aceite dos artigos 0%

Tabela 5 - Critérios referentes à normalização
Fonte: ABNT

Observando os critérios expostos pela ABNT e cotejando-os com as

revistas em analise, é possível expor que entre os percentis encontrados,

nenhuma das publicações vincula na revista a data de recebimento e aceite do

artigo; 38% não apresentam legenda bibliográfica, conforme a NBR 6021, em

todas as páginas do fascículo da publicação e possui:

 Título abreviado;
 Local de publicação;
 Número do volume;
 Número do fascículo;
 Número das páginas inicial e final de cada artigo ou seção;
 Data da edição do fascículo.

Outra inadequação foi a respeito da ausência de ficha catalográfica em

31% das publicações, assim como o item anterior, necessáriapara identificação

e recuperação posterior do documento, no momento que tais itens são

negligenciados, as função de localização e citaçãosão prejudicadas.

4.3 Revistas Eletrônicas

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Os dados encontrados apontam que 33% das publicações apresentam

um formado eletrônico, tal percentil é demonstrado no Gráfico 11, por meio da

soma dos valores das revistas que são somente eletrônica em conjunto com as

que apresentam tal meio associado ao formado digital e impresso. Como

critérios avaliativos adotou-se os utilizados pela Universidade Federal de

Pernambuco – (UFPE), sendo tais critérios expostos no Gráfico 13, disposto a

seguir.

Gráfico 13 – Critérios referentes à periódicos eletrônicos.

Nota-se que nenhuma publicação adotou todas as sugestões propostas,

pois nenhum mantem controle de acesso daquilo que é publicado e cerca de

25 % publicam quatro fascículos ao ano em formato eletrônico e que

mencionam a data e horário de aceite do artigo. São percentis baixos, uma vez

que apenas 33 % das publicações regionais são eletrônicas e este valor,

se aplica a apenas um quarto que adota seis, dos sete critérios sugeridos.

Com tais dados é possível inferir que não existe um amplo conhecimento

por parte dos editores das normas, sendo comum a denominação de eletrônico

a publicações simplesmente vinculadas na internet, como se tal fator fosse

suficiente para receber o estatuto de eletrônico.
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5Considerações finais

Com o aumento da produção cientifica, foi necessário constituir padrões

de qualidade que possibilitassem o desenvolvimento cientifico e avaliação dos

autores, por meio de seus pares. Com isto surgiu critérios de publicação e

disseminação.

No entanto, seguir tais padrões geralmente se torna uma tarefa árdua e

que nem todos os periódicos cientificas conseguem manter por motivos

adversos, como a falta de politicas internas de padronização, desconhecimento

das normas propostas pela ABNT entre outros motivos.

Com o intuito de avaliar o grau de adequação aos padrões, foi elencado

grande parte das revistas existentes no Amazonas, pois não foi possível

contatar todas as instituições de pesquisa.

Conforme os dados levantados poucas revistas cientificas estão em

circulação no Amazonas se comparada à extensão territorial e ao número de

faculdades, centros de pesquisa e programas de pós-graduação existentes no

Estado. Com isto, foi possível intuir que a falta de fomento a pesquisa, baixa

demanda por revistas, corroboraram para tais resultados.

Outro ponto recorrente foi o alto custo na manutenção de revistas

impressas, associada à baixa demanda por tal tipo de material, o que acarreta

o estoque de revistas em algumas instituições. Com isto, algumas revistas

optaram pela divulgação por meio digital através de arquivos em pdf. Dessa

forma, foi possível visualizar a predominância de revistas impressas e em

formato digital no Amazonas, sendo pequeno o numero de revistas eletrônicas,

e mesmo entre esse pequeno percentil, nenhuma se adequou em sua

totalidade a normalização.

Outro objetivo da pesquisa diz respeito ao exame das politicas editorias,

contudo, não foi possível concluir dados relevantes, em sua maioria por não

apresentar de forma pontual os critérios, em muitos casos, resumindo-se a

politicas de publicação que se restringiam ao tamanho e tipo de fonte da escrita

ou a simplesmente sugerir o uso da ABNT.
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Entre as revistas analisadas, nenhuma se adequou totalmente aos

padrões propostos pela ABNT, demostrando a necessidade de

estabelecimento e utilização de normas mais pontuais a estruturação e

organização das revistas amazonenses, pois dessa forma, a produção local

possuirá um maior nível de qualidade.

Vale salientar, no entanto que a avaliação ocorrida no decorrer da

pesquisa se refere estritamente a critérios referentes à forma (estrutura,

organização e padronização) não se avaliando dessa forma, o conteúdo das

publicações.
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6 Atividades Realizadas

Nº Descrição Ago

201
0

Set Out Nov Dez Jan

201
1

Fev Mar Abr Mai Jun Jul

1
Levantamento e estudo do

referencial teórico R R R R R R R R R R

2 Identificação dos periódicos R R  R R R

3
Identificação dos padrões

de qualidade  R  R  R

4 Coleta de dados  R  R  R

5 Tabulação dos dados  R  R

6 Analise dos dados  R R R

7
Elaboração da apresentação

e do Relatório Parcial  R

8
Elaboração do Resumo e

Relatório Final  R

9
Preparação da

Apresentação Final para o
Congresso

 R  R

R: Realizado
P: Previsto
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