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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO RIO GRANDE DO SUL E A 
ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA NA PLATAFORMA LATTES/CNPQ. Mara Matilde 
Chiaramonte Hermes, Sonia Elisa Caregnato, Celia Elizabete Caregnato (orient.) (UniRitter). 

O trabalho tem por objetivos conhecer dados sobre a organização da pesquisa nas áreas de Direito, Educação e 
Letras/Lingüística em IES privadas do Rio Grande do Sul, mapear grupos, linhas, pesquisadores e produção em cada 
área eleita e desenvolver um banco de dados, que reúna as informações e permita os cruzamentos. Foram coletados 
dados do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq e dos Currículos Lattes dos docentes/ pesquisadores, 
além do banco de dados do INEP, sobre o período focalizado (1995/2006). Além disso, foi desenvolvido um banco 
de dados utilizando o software Microsoft Access para a organização dos dados dispersos em diferentes sistemas de 
informação. Houve empenho em coletar os dados, iniciar a organização e ordenamento do banco de dados para 
posteriores análises e consultas sobre a presença e o desenvolvimento da atividade de pesquisa nas IES. Este 
levantamento de dados passou por momentos de dificuldades de acesso às informações e de disponibilidade do DGP 
o que nos conduziu a mudar caminhos inicialmente definidos sobre o acesso às informações. A busca por meio do 
Currículo Lattes, mostrou-se inadequada uma vez que a introdução de uma palavra-chave apresentou inúmeros 
currículos, independente a área de atuação do pesquisador. O caminho encontrado foi optar pela busca por meio do 
DGP. Foi coletado um total de 22 grupos de pesquisa que nos remeteram a um total de 46 linhas. A próxima etapa 
será o cruzamento dos dados, permitindo interpretar a identidade da produção acadêmica em sua relação com a 
diversificação institucional, levando a uma análise das tendências nas referidas áreas do conhecimento e, 
principalmente, em dois tipos institucionais, universidades e centros universitários do setor privado. 
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