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UNIVERSITAS - PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL, 1968 - 1995: 
AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS. Denise Requena da Costa, Marília Morosini (GEU - Grupo de Estudos sobre 
Universidade, PPG - Sociologia, UFRGS). 

O Projeto - UNIVERSITAS - Produção Científica sobre Educação Superior no Brasil, 1968-1995: avaliação e perspectivas 
abrange dimensões nacionais e internacionais, pois constitui-se de diversas equipes de pesquisa nas diferentes regiões, dentre 
estas podemos citar: Região Sul - GEU - Grupo de Estudos sobre Universidade; região Sudeste - PROEDES - Programa de 
Estudos e Documentação Educação e Sociedade, GEPES - Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Superior – UNIMEP; 
região Centro Oeste e esta sendo estendido para Universidade de Buenos Aires (UBA). Os periódicos selecionados para esta 
produção foram: Revista de Administração Pública, Revista de Ciência e Cultura, Revista Educação Brasileira, Documenta, entre 
outras. A fim de estudar esta realidade de pesquisa, fez-se necessário a utilização de levantamento bibliográfico, análise dos 
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documentos que tratam sobre o assunto e formas de armazenamento dos dados coletados, tendo como finalidade agilizar o acesso 
às informações. Em um primeiro momento optou-se pela utilização do software Access 2.0 que possibilitou a construção de um 
banco de dados, construído a partir de dados relacionados com temas sobre educação superior. Hoje o projeto encontra-se em uma 
segunda etapa, foram reunidos todos os documentos e contabilizados trabalhando-se em uma versão final do Access 97, onde o 
principal enfoque é a análise crítica das fontes, desenvolvimento das temáticas e subtemáticas e as perspectivas apontadas até o 
momento. A bibliografia utilizada obedece normas técnicas da ABNT, sendo esta categorizada e sub-categorizada segundo o 
artigo. Pensando no acesso de diferentes áreas aos dados conclusivos desta pesquisa foi preparado um folder para divulgação das 
informações contidas neste banco de dados, posteriormente, todas as informações serão gravadas em CD-ROM que terá 
circulação ao nível nacional e também poderá ter-se acesso a estes dados na rede mundial de computadores – Internet (CNPq). 




