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O presente trabalho está inserido na metodologia de investigação do projeto de pesquisa 

bibliométrica realizado no Departamento de Ciências da Informação da FABICO/UFRGS 

intitulado “A Ciência no Rio Grande do Sul: mapeamento da produção e colaboração nos 

anos de 2000 a 2009”. A coleta de dados ocorreu na base de dados Web of Science (WoS) em 

Janeiro de 2012 e envolveu estratégias de busca para identificar a produção científica de 

instituições de pesquisa gaúchas publicada na primeira década de 2000. Os dados obtidos 

apresentam as variações do nome das instituições, na forma como foram indexados na base de 

dados. O trabalho, ainda em andamento, identifica e quantifica as publicações realizadas por 

cada Departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e apresenta a 

sua relação hierárquica com as unidades da Universidade. A organização dos dados ocorreu 

com o auxílio do software Bibexcel para a separação dos dados institucionais, que estavam 

reunidos em um arquivo único a partir do download da WoS. O tratamento dos dados do 

campo address resultou em uma lista de frequência dos endereços institucionais dos autores. 

Os dados reunidos em planilha do software Excel totalizam 28.769 linhas com variações de 

nomes das instituições. A análise destes dados resultou em 4.013 linhas correspondentes às 

variações de apresentação institucional para as publicações da UFRGS. A separação dos 

dados ocorreu de acordo com a organização hierárquica das denominações dos Departamentos 

relacionados com Escolas, Faculdades e Institutos da UFRGS, consultados no link “Unidades 

Acadêmicas”, disponível no Portal da Universidade. A consulta no portal demonstra a 

existência de 27 setores, distribuídos entre 13 Institutos, que relacionam 37 Departamentos e 

36 Programas de Pós-Graduação (PPGs); 11 Faculdades, que relacionam 40 Departamentos e 

30 PPGs; e 3 Escolas, que relacionam 10 departamentos e 15 PPGs. A identificação das 

publicações por unidade da UFRGS foi realizada a partir da pesquisa na internet, através do 

título de cada publicação presente no arquivo da pesquisa. A investigação apresenta os 

resultados parciais para os setores que mais publicaram no período compreendido na pesquisa. 

O Instituto que publicou maior número de documentos no período foi o de Ciências Básicas 

da Saúde, com maior destaque para o Departamento de Bioquímica; ao mesmo tempo, a 

Faculdade que mais publicou foi a de Medicina, com destaque para o Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal; e a Escola que mais produziu documentos científicos foi a de 

Engenharia, com destaque para o Departamento de Engenharia Elétrica. Conclui-se que, em 

relação aos nomes institucionais, a busca na WoS deveria apresentar apenas as 168 unidades, 

ao invés do total de 4.013 variações encontradas. A partir dessa discrepância numérica, a 

pesquisa evidencia a necessidade de padronização dos dados institucionais no momento de 

indexação nas bases de dados bibliográficas. 

 


