Universidade de São Paulo
Sistema Integrado de Bibliotecas

GRUPO DE ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS APLICADOS

ATA DA 3ª REUNIÃO
04 de junho de 2014

São Paulo
2014

Presentes à 2ª Reunião: Elisabeth Adriana Dudziak – DT/SIBi (Coordenação), Eidi Raquel Franco Abdalla – FM, Stela do Nascimento
Madruga – FMVZ, Rubenildo Oliveira da Costa – FO, Sibele de Fausto –
DT/SIBi, Irene Lucinda – ICMC, Gracielli Pepe – IFSC, Daniel Jorge Caetano DT/SIBi, Ricardo Amaral de Faria – DT/SIBi.
Foram compartilhadas informações sobre o 4º EEB – Encontro Brasileiro de
Biblioteconomia e Cientometria realizado em Recife, anexos. Informou-se
também que, provavelmente, o 5º EBBC será realizado em São Paulo, sob
coordenação da Profa. Asa Fujino da ECA.
Além disso, foram retomadas as metas propostas:
Meta 1 - disponibilizar o VantagePoint às equipes de bibliotecas (funcionários
indicados) – maio/junho 2014 – em andamento. Algumas pessoas estão com
dificuldade no acesso. Muitos termos de compromisso já foram retirados e
devolvidos assinados.
Meta 2 - disponibilizar materiais informativos e instrucionais às equipes - via
Wiki - até dia 17 de junho 2014. Aprovado.
Verificação da criação da wiki http://vp.sibi.usp.br para disponibilizar
materiais aos usuários.
Daniel ficou de enviar o filtro do MARC a todos até o dia 10 de junho,
para que todos enviem sugestões de melhoria até o dia 12 de junho. Desta
forma, os tutoriais que utilizam filtro MARC seriam disponibilizados até 17 de
junho.
Ricardo sugeriu a instalação do Aleph nas máquinas do VP, inclusive
com a criação de um espelho do Dedalus com atualização semanal de dados,
a partir da qual as equipes poderiam obter dados e realizar estudos, sem que a
base em uso seja comprometida em sua eficiência e sem a restrição de
download de 4.000 registros. Isso minimizaria o impacto sobre o Dedalus em
uso pelos usuários, que permite 200 acessos simultâneos.
Foi sugerido que os filtros mais comuns fossem disponibilizados aos
usuários das VMs do VP: ISI Wos, ISI- Derwent, Scopus, Compendex,
Pubmed, RIS.
Foi sugerido também disponibilizar material instrucional sobre Excel (há
um vídeo no youtube sobre isso).
Foi sugerido pela coordenadora que a funcionária Roseli Matsuda
(DT/SIBiUSP – Tratamento da Informação) passasse a integrar o Grupo, por
seus conhecimentos com relação ao MARC/Aleph e sobre a produção docente
e acadêmica. Aceito pelo Grupo.
Também foi sugerido o convite a algum Professor da área para auxiliar o
Grupo. A participação do Prof. Roniberto da UFSCar como consultor, apesar do
mesmo ter se mostrado disposto, seria difícil devido à distância e necessidade
de auxílio financeiro para as visitas. Eidi pontuou a importância de termos um
estatístico nos auxiliando sob demanda. Sibele então sugeriu o Prof. Rogério
Mugnaini que, além de ser da ECA, mostrou-se bastante interessado no Grupo

e ele também é especialista em estatística. Ficou definido que seria feito o
convite ao Prof. Rogério, após aprovação da Mariza.
Outro ponto abordado foi a necessidade de padronizar os nomes dos
autores USP para melhor consistência de dados. Mencionou-se o
ResearcherID e o ORCID como ferramentas. Alguns membros do grupo
relataram ações realizadas em suas bibliotecas de promoção da adoção do
ResearcherID pelos docentes. Também foi discutida a necessidade de uma
Portaria ou Resolução da USP determinando a padronização das citações dos
autores USP, visando melhor recuperação de dados de produção científica.
Gracielle e Eidi destacaram que a Fapesp utiliza o ResearcherID. Foi
comentado que existe uma Comissão na USP.
Foi destacada a importância do Grupo como deflagrador de mudanças
em outros processos relacionados ao tratamento da informação e estudos de
uso das coleções. O trabalho do Grupo vai impactar o cadastramento dos
registros no Dedalus, uma vez que, se na origem os dados estiverem
inconsistentes, as análises bibliométricas não serão confiáveis.
Foi comentado também sobre a ligação do Grupo com a questão dos
indicadores. Daniel destacou o fato de que os indicadores sempre têm relação
direta com as metas importantes para a instituição. Elisabeth informou sobre o
Grupo que está analisando o Anuário Estatístico da USP e as tabelas geradas
pelo SIBiUSP que, segundo o Ricardo, somam 17 tabelas. Também foi
comentada a necessidade de rever os indicadores das bibliotecas, o RIBi e a
geração de um anuário SIBiUSP, em estudo.
Será dada continuidade à elaboração do Manual de Uso do
VantagePoint. Sibele sugeriu também a criação de um glossário e de um FAQ.
Eidi informou sobre o evento do ISTEC que abordará o acesso aberto.
Comentou-se também sobre os tutoriais que cada componente ficou de
enviar. Sugeriu-se, além disso, compartilhar entre todos os trabalhos
resultantes da Oficina do VantagePoint.
Meta 3 - elaborar e enviar questionário aos funcionários indicados para saber a
área de atuação, o nível de conhecimentos e domínio dos temas e práticas
relativas à bibliometria, cientometria, etc. - junho 2014. Aprovado. Elisabeth vai
esboçar o questionário e enviar a todos para sugestões.
Meta 4 - promover encontro dos funcionários envolvidos - final de junho de
2014? - Devido à greve, adiado para o segundo semestre.
Meta 5 - planejar e realizar recapacitação para os funcionários indicados, com
base nas respostas – agosto/2014.
Meta 6 – realizar na Semana do Livro e da Biblioteca tendo como tema os
estudos bibliométricos e Cientométricos - Encontro SIBiUSP sobre Bibliometria
e Cientometria – momento em que serão compartilhados os trabalhos
realizados pelas equipes das bibliotecas. – outubro 2014. Tais resultados
servirão de subsídio à justificativa para compra do software VantagePoint para
2015.

---------- Mensagem encaminhada ---------De: Elisabeth Adriana Dudziak <elisabeth.dudziak@dt.sibi.usp.br>
Data: 4 de junho de 2014 08:45
Assunto: Relatório do 4º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria Recife 2014
Para: "vantage.point-l@sibi.usp.br" <vantage.point-l@sibi.usp.br>
A/C
Grupo Estudos Bibliométricos Aplicados do SIBiUSP
Prezados colegas
Informamos sobre o 4º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria,
realizado de 14 a 16 de maio de 2014, na Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, PE. Do SIBiUSP estiveram presentes Adriana Flamino,
Sibele Fausto, Elisabeth Dudziak, Solange Santana, salvo algum engano...
A programação do evento contou com a participação de professores e
pesquisadores da área, entre eles o Prof. Elias Sanz Casado, Fernando Palop
e Ed Noyon.
O acesso às palestras apresentadas pode ser feito no
link: http://www.ufpe.br/ppgci/index.php?option=com_content&view=article&id=
463:apresentacoes-do-iv-ebbc&catid=2:curso&Itemid=122
Durante o evento, foi lançado o
CWTS Ranking Brasileiro de Pesquisa 2014
, apresentado pelo pesquisador Ed Noyons (Leiden University)
O CWTS (Centre for Science and Technology Studies), entidade holandesa
dedicada aos estudos e métricas da ciência e da tecnologia, acaba de lançar
o CWTS Ranking Brasileiro de Pesquisa 2014, que mede o desempenho
científico das organizações brasileiras de pesquisa (e não apenas as
universidades). Usando um sofisticado conjunto de indicadores bibliométricos,
o ranking tem como objetivo fornecer medições altamente precisas do impacto
científico destas organizações e do seu envolvimento na colaboração científica.
O CWTS Ranking Brasileiro de Pesquisa 2014 é baseado na Web of Science,
englobando as publicações indexadas no período 2003 a 2012.
Saiba mais em: http://brr.cwts.nl/
Também durante o evento, foram apresentadas informações do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação). A Plataforma Aquarius apresenta
informações sobre pesquisas e perfil dos pesquisadores e sua produção
cadastrada no Currículo Lattes. Saiba mais em: http://aquarius.mcti.gov.br/app/

Disponível também pelo MCTI estão os Indicadores de Ciência, Tecnologia e
Inovação, incluindo a produção científica e técnica, comparações
internacionais, recursos aplicados, entre outras categorias. Saiba mais
em: http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/740.html
Além desses indicadores, o MCT&I está trabalhando com o Banco de
Variáveis de Ciência, Tecnologia e Inovação. Saiba mais
em: http://www.mcti.gov.br/indicadores_var/
Autores do SIBiUSP
também apresentaram posters e comunicações
no 4º EBBC
:

Posters
EXPLORANDO A NOVA PLOS-ALM REPORTS
FAUSTO, Sibele; SOUZA, Iara Vidal Pereira de
EXTRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE CITAÇÕES NO
GOOGLE SCHOLAR PARA A EXPLORAÇÃO COLABORATIVA
MURAKAMI, Tiago Rodrigo Marçal; ARAÚJO, Ronaldo Ferreira de; FAUSTO,
Sibele
UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE VANTAGEPOINT NA EXTRAÇÃO DE DADOS
PARA O ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA USP
FLAMINO, Adriana Nascimento; OLIVEIRA, Laucivaldo Cardoso de;
MATSUDA, Roseli Koizimi; FAUSTO, Sibele
Comunicações
A COLABORAÇÃO BRASIL-FRANÇA NA ÁREA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
(2004-2013)
LIMA, Ricardo Arcanjo de; AVENTURIER, Pascal Michel; FAUSTO, Sibele
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS BIBLIOTECÁRIOS DA USP EM
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
DUDZIAK, Elisabeth Adriana; FAUSTO, Sibele; FERREIRA, Sueli Mara Soares
Pinto
Acesso aos textos completos: http://www.brapci.inf.br/ebbc/
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos, sempre que necessário.
Atenciosamente

Em 23 de maio de 2014 12:46, Elisabeth Adriana
Dudziak <elisabeth@usp.br> escreveu:
Colegas
Tudo bem? Estou planejando uma nova reunião do Grupo de Estudos
Bibliométricos Aplicados do SIBiUSP, para encaminharmos as atividades.
Apesar da greve na USP que está sendo planejada, penso que temos muito
por fazer e, agora com as licenças que serão encaminhadas aos usuários, é
preciso acelerar a disponibilização de materiais e tutoriais para as
equipes.
Meta 1 - disponibilizar o VantagePoint às equipes de bibliotecas (funcionários
indicados) - maio 2014 - estamos dependendo da ativação do Windows nas
máquinas
Meta 2 - disponibilizar materiais informativos e instrucionais às equipes
(funcionários indicados). - via Wiki - até o final de maio 2014 - caso tenham
outra ideia, por favor informem
Meta 3 - elaborar e enviar questionário aos funcionários indicados para saber a
área de atuação, o nível de conhecimentos e domínio dos temas e práticas. junho 2014. O que acham? Seria uma verificação ...
Meta 4 - promover encontro dos funcionários envolvidos - final de junho de
2014?
Meta 5 - planejar recapacitação para os funcionários indicados, com base nas
respostas - junho/julho 2014
Meta 6 - promover recapacitação conforme necessidades detectadas - agosto
2014
Meta 7 - ?
ATIVIDADES DISTRIBUÍDAS, a princípio:
Daniel: Criação da Wiki do VantagePoint para disponibilizarmos os materiais:
Estrutura inicialmente sugerida para a WikiVP:
a) Conceitos de Bibliometria, Cientometria, Webometria, Patentometria, etc
b) Manual ao VantagePoint
c) Tutoriais e Macros
d) Apresentações de especialistas
e) Artigos e trabalhos
f) Softwares bibliométricos e de colaboração científica
g) Modelos de Relatórios de Trabalho
Para tanto, solicitamos a todos que enviem seus materiais em formato .doc
(word) - texto, de preferência sem imagens, a menos que seja essencial. Não

enviem em power point. O Daniel vai iniciar a inserção de informações na
WikiVP. Depois, todos nós teremos acesso para editar.
Irene e a Stela - Tutorial para análise bibliométrica da produção científica da
Unidade - a partir do Banco Dedalus - filtro MARC.
A Irene está finalizando um tutorial sobre a Macro para a WOS e depois
disponibilizará para o grupo.
Girlei e Eidi - Tutorial para análise bibliométrica da produção científica da
Unidade - a partir do WoS.
Rubenildo - Tutorial sobre como construir um filtro MARC. Poderíamos
também disponibilizar para download o filtro MARC que temos.
Sibele - Apresentação teórica sobre Bibliometria, Cientometria, Webometria,
Informetria, Patentometria: conceitos e aplicações.
Elisabeth - Modelos de Relatório de apresentação de análises.
Elisabeth - Tutorial Introdução ao Vantagepoint
Tarcísio - Tradução do Manual do Vantage Point
Outras sugestões?
De qualquer modo, caso seja possível, gostaria de agendar a
próxima reunião conforme segue:
3ª Reunião do Grupo de Estudos Bibliométricos Aplicados do SIBiUSP
Data: 04 de junho de 2014
Horário: 9h30 - 12h30
Local: Departamento Técnico
Complexo Brasiliana - Piso Embasamento - Sala de Treinamento
Rua da Biblioteca s/n
São Paulo - SP
Atenciosamente
Elisabeth Adriana Dudziak
Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas - DT/SIBi
Universidade de São Paulo
http://www.bibliotecas.usp.br
atendimento@sibi.usp.br
Fone: (5511) 3091-1572
Em 9 de maio de 2014 15:37, Elisabeth Adriana
Dudziak <elisabeth@usp.br> escreveu:

Prezada Stela e colegas do Grupo de Estudos Bibliométricos Aplicados
Fico feliz que, apesar da distância e de tantas tarefas, estamos caminhando em
nossos objetivos. Os trabalhos ficaram excelentes. Não compartilhei o meu
ainda pois ainda preciso corrigir umas coisas....
Informo que a liberação das licenças está em andamento: todas as máquinas
estão preparadas e estamos finalizando o registro dos usuários. Em breve o
endereço da máquina, login e senha serão enviados aos usuários. Como temos
muitas unidades, demorou um pouco para todas responderem.
Teremos também o Termo de compromisso de uso, o que ainda está em
análise com a Mariza. Espero que tudo se resolva ainda hoje.
Quanto aos tutoriais, acho perfeito que sejam desenvolvidos. Será oportuno já
contarmos com material educativo desenvolvido pelo Grupo.
Sugestões (procurando candidatos): - rs
Modelo de Relatório - em word, com logo da USP e do SIBiUSP.
Tutoriais sugeridos:
Bibliometria, Cientometria, Webometria e Informetria: conceitos e
aplicações
Tutorial básico de uso do VantagePoint - acesso e principais recursos
Tutorial para análise bibliométrica da produção científica da Unidade - a partir
da base de dados WoS - Filtro Wos - últimos 5 anos - análise de produção,
citação e redes de colaboração - utilizando o VantagePoint
Tutorial para análise bibliométrica da produção científica da Unidade - a partir
da base de dados Scopus - Filtro Scopus - últimos 5 anos - análise de
produção, citação e redes de colaboração, utilizando o VantagePoint
Tutorial para análise bibliométrica da produção científica da Unidade - a partir
do Banco Dedalus - filtro MARC - últimos 5 anos - análise de produção, citação
e redes de colaboração, a partir do Banco Dedalus - filtro MARC, utilizando o
VantagePoint
Disponibilizar o filtro MARC na área técnica para download
Tutorial para análise bibliométrica de teses e dissertações da Unidade - a partir
do Banco Dedalus - filtro MARC - últimos 5 anos - análise de produção, citação,
a partir do Banco Dedalus - filtro MARC, utilizando o VantagePoint

Outros;
Seria isso? Aguardo suas respostas...Outras ideias?
abs
Elisabeth Adriana Dudziak
Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas - DT/SIBi
Universidade de São Paulo
http://www.bibliotecas.usp.br
atendimento@sibi.usp.br
Fone: (5511) 3091-1572

