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Gráfico 1 – Produção científica no IFB

O gráfico 1 apresenta a evolução das produções científicas geradas no IFB, tendo,
como base de dados, artigos, livros, capítulos de livros, organizações de obras e trabalhos
completos publicadas em eventos. Os dados apresentam tendência geral positiva, com
quebra de tendência em 2015. Dados relativos a 2016 são parciais e relativos ao mês de
janeiro.

Gráfico 2 – Artigos publicados em periódicos com JCR

O gráfico 2 apresenta o total de artigos publicados em periódicos com JCR (Journal Citations
Report). O JCR é uma base reconhecida por avaliar periódicos indexados na Web of Science.
Apresenta dados quantitativos que embasam uma revisão sistemática e objetiva de
periódicos, cobrindo diversas áreas do conhecimento. No período de 2008 a 2016, 77
artigos (23%) do total foram publicados em periódicos que possuíam JCR. O JCR médio dos
periódicos com artigos enquadrados nesta categoria de análise é de 0,64.

Gráfico 4 – Artigos no Qualis por estratos de classificação

O gráfico 4 apresenta o total de artigos publicados em periódicos com Qualis por
estrato de classificação. Do total de 97 artigos publicados em periódicos com Qualis, 65%
foram publicados no estrato A, 25% no estrato B e 10% no estrato C.

Gráfico 5 – Indicadores gerais dos grupos de pesquisa

O gráfico 5 apresenta a evolução anual da quantidade de grupos, pesquisadores, doutores,
estudantes, técnicos e linhas de pesquisa por grupos (2012-2015). A tendência geral de
todos os indicadores é de incremento positivo.

Gráfico 3 – Artigos publicados em periódicos com Qualis

Gráfico 6 – Indicadores de grupos de pesquisa ponderados pelo total
de grupos

O gráfico 3 apresenta o total de artigos publicados em periódicos com Qualis. O Qualis
é uma classificação de periódicos por estratos de qualidade definidos por área. No período
de janeiro de 2008 a Janeiro de 2016, 97 artigos (29%) do total foram publicados em
periódicos classificados em estratos do Qualis.

O gráfico 6 apresenta a evolução anual dos indicadores dos grupos de pesquisa (total de
pesquisadores, estudantes, doutores, técnicos e linhas de pesquisa) ponderados pelo total
de grupos em cada ano. A tendência geral é flutuante dentro do desvio-padrão.
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Gráfico 7 – Criação de grupos por ano e grande área do conhecimento

O gráfico 7 apresenta a evolução anual de criação de grupos de pesquisa por ano e grande
área do conhecimento. Todas as grandes áreas do conhecimento possuem grupos de
pesquisa no IFB.

Gráfico 9 – Bolsas de programas de pesquisa

O gráfico 9 apresenta a evolução anual do total de bolsas disponibilizadas por programa/
edital de pesquisa lançado pela PRPI. A tendência geral é de estabilização ou variação
dentro do desvio-padrão.

Gráfico 8 – Áreas de conhecimento dos grupos por

Gráfico 10 – Áreas de atuação dos docentes com
produção científico-tecnológica

total de linhas de pesquisa de cada equipe

O gráfico 10 apresenta as áreas de atuação dos docentes com produção
científico-tecnológica (artigos completos publicados em periódicos,
capítulos de livros publicados, livros publicados, organizações de obras
publicadas e trabalhos completos publicados em eventos), após seu
ingresso no IFB.

O gráfico 8 apresenta as áreas de conhecimento dos grupos de pesquisa do IFB ponderados pelo total de linhas de pesquisa
registradas para o grupo. As áreas em destaque são Ciência da Computação, Ecologia, Educação, Letras, Química e Turismo.

Vem aí... a Pesquisa e Inovação no “IFB em números”
Em breve o IFB contará com informações sobre pesquisa e inovação de forma prática e intuitiva. Gestores e técnicos das PróReitorias de Pesquisa e Inovação (PRPI) e
Desenvolvimento Institucional (PRDI) estão
trabalhando para a disponibilização de dados
sobre
diversos
aspectos
da
pesquisa
desenvolvida na instituição. Os dados tratarão
tanto do IFB como um todo, como dos campi, de
forma
individualizada,
possibilitando
comparações, e a busca de pesquisadores ou
campus por áreas de atuação ou produção
científico-tecnológica, grupos de pesquisa,
estudantes bolsistas e voluntários em atividades de pesquisa, seus cursos ou campus, por exemplo. Além de tudo isso, tem
muito mais! Aguardem!

Recursos para pesquisa: em breve, edital PROGRUPOS
e o novo edital PIPA
O PROGRUPOS é um programa criado pela Resolução nº 017/2012 – CS/
IFB, destinado a apoiar os pesquisadores e grupos de pesquisa
certificados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Brasília (IFB) na manutenção de suas atividades de pesquisa, extensão,
desenvolvimento tecnológico e inovação. O edital PIPA (Projetos de
Integração Pesquisa e Ação), por sua vez, é uma iniciativa das PróReitorias de Ensino (PREN), Extensão (PREX) e Pesquisa e Inovação
(PRPI) para o fomento de projetos que integrem atividades de pesquisa,
extensão e ensino. Aguardem!

Vem aí...

