
22/09/2020 SEI/UFPel - 1033251 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1178746&infra_sist… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 11/2020
Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 8 horas e 30 minutos, via webconferência, devido à
pandemia de Covid-19, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara de Pesquisa do Centro de
Engenharias, sob a presidência da Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de
presença 1033246, e com a participação do profissional Glauco Roberto Munsberg - Indeorum. Constatada
a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que a reunião seria gravada, e iniciou a
reunião. Com a palavra, o Prof. Tiago Primo agradeceu a presença do Glauco e apresentou o perfil do
profissional. 
1) Cientum e o case UFPel e 2) Critérios de avaliação, dicas, práticas e como o isto impacta na
pontuação dos pesquisadores. 
Glauco iniciou sua fala falando de sua trajetória como estudante, dentro da Ciência da Computação UFPel,
onde com o apoio de professores, foi dado início atividades de quantitativo e mensuramento das produções
científicas de professores e pesquisadores. Trouxe então uma apresentação sobre o Cientum. 
Explicou que a ferramenta compila as informações de programas de Pós-Graduação, provenientes do
Sucupira, em círculos, como dados de docentes e de produções. Informou que a ferramenta é gratuita para
a UFPel, devendo ser solicitada uma conta via coordenação do Programa de Pós-Graduação.  A ferramenta
mostra qual o programa, quais os docentes que estão habilitados, entre outros dados. Informou que é
possível fazer a comparação entre programas de pós-graduação, e também a compilação de produção
bibliográfica, podendo filtrar por artigos em periódicos, os quais a ferramenta separa em qualificadores
(Qualis). É possível ver a pontuação total, e um gráfico realiza a compilação de quantidade de publicações
x peso da publicação (A1, B1, etc.) É possível também fazer recortes temporais dentro das publicações.
Informou que é possível que seja realizada a análise individual, por docente, para visualizar como cada
docente do programa pontua, sendo possível visualizar a média de pontuação, quem está acima e abaixo
da média, quem possui produção qualificada no estrato superior (A1 a B1). Quando há um artigo com 2
coautores, por exemplo, cada pesquisador ganha 50 pontos referentes àquele artigo. Mostrou a
visualização, por gráfico, com o comparativo entre programas de pós-graduação, podendo ser filtrada por
número de publicações (e especificar, por exemplo, em número de artigos), comparar as pontuações. A
seguir, apresentou uma análise a partir do currículo lattes, por considerar que a plataforma Sucupira possui
uma defasagem. Informou ainda que é possível fazer a análise, além de por publicações (artigos, em
periódico, anais, etc.), por contribuições, por orientações, por exemplo, orientações por natureza
(Mestrado, Doutorado, Graduação, Iniciação Científica...). Apresentou também a possibilidade de fazer
análise de colaboração de docentes, podendo esta ser separada por estratos qualis. Informou, ainda, que
periodicamente, antes do Cientum buscar as informações para que sejam avaliados critérios para
concessão de bolsas, há um período no qual o docente pode corrigir o lattes, se cadastrou por exemplo
uma produção em 'outros' mas é 'orientação de mestrado'.
A seguir, foi aberta a palavra para esclarecimento de dúvidas pelos participantes da reunião.
Nada mais havendo a tratar, a Professora Gizele agradeceu a presença de todos, em especial do Glauco, e
encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos Santos, secretária da Câmara, lavrei a
presente ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e pela Coordenadora, Professora
Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 08/09/2020, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
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em 22/09/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1033251 e
o código CRC F61C2828.
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