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Resumo 
O crescimento da produção científica vem se intensificando a cada dia. Artigos e outros meios de comunicação 

científica são grandes disseminadores do que é desenvolvido nas diversas esferas do conhecimento. No mundo 

grande parte do que é desenvolvido em ciência provém do setor privado, empresas e grandes investidores. No 

Brasil o governo é o maior fomentador da ciência, sendo grande parte da produção científica oriunda das 

Universidades Públicas, mais especificamente dos cursos de Pós-graduação. Desta maneira questiona-se a 

relação criada a partir da parceria doutorando-orientador e qual a sua participação na produção científica nos 

cursos de pós-graduação na Ciência da Informação? Como objetivo, esta pesquisa busca analisar a relação 

doutorando-orientador na Ciência da Informação e sua participação na produção científica da Área, por meio 

dos currículos Lattes dos doutorandos, utilizando como corpus de pesquisa as teses contidas no Banco de Teses 

e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BDTD da CAPES), na área 

de Ciência da Informação, no período de 2008 à 2012. Como objetivos específicos buscam-se: a) Analisar 

parcerias na produção científica doutorando-orientador; b) Visualizar a coprodução doutorando-orientador 

durante e depois do doutoramento; c) Verificar a evolução da produção científica dos doutores relacionados 

após o doutorado; d) Assinalar a relação profissional doutorando-orientador por meio da participação em 

bancas; e) Comparar os resultados dos objetivos anteriores traçando perfil de produção durante o doutoramento 

e a relação doutorando-orientador. Como base para pesquisa utiliza-se como referencial teórico os conceitos 

de comunicação científica, Ciência da Informação e a pós-graduação no Brasil, a relação doutorando-

orientador e os estudos métricos da informação (EMI) (bibliometria, cientometria, informetria, webometria, 

webmetria, cibermetria e altmetria). Metodologicamente a pesquisa apresenta quanto a sua abordagem caráter 

quantitativo e qualitativo, quanto aos objetivos como exploratória e descritiva, e quanto aos procedimentos 

apresenta caráter bibliográfico e documental. Ao fazer a busca no BDTD da CAPES chegou-se ao corpus de 

pesquisa de 180 teses, sendo reduzido a 173, após a busca dos currículos Lattes. Lançando mão dos conceitos 

de EMI (Bibliometria e Cientometria), foi feita a tabulação e análise dos dados após a extração dos currículos 

Lattes para atender os objetivos da pesquisa. Como resultado verificou-se baixa incidência de parceria com os 

orientadores na produção científica, assim como na participação em eventos e bancas. Também ficou evidente 

a evolução produtiva pós-doutorado entre grande parte dos doutorandos, com pouca incidência em bancas de 

avaliação. 


