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Objetivo e descrição sumária 

A continuidade do projeto é de fundamental importância para alavancarmos cada vez 

mais a produção científica do corpo docente da FOUSP. 

A busca da comunidade científica por melhores posições e maiores reconhecimentos, 

junto a sociedade científica e agências de fomento nacionais e internacionais, sempre 

esteve atrelada ao sistema de avaliação de sua produção 

científica. Consequentemente, conhecer os fluxos da comunicação científica, passar a 

conhecer os mecanismos existentes para a qualificação da ciência e incorporar 

mecanismos e ferramentas para a obtenção de indicadores e parâmetros que 

possibilitem o mapeamento por áreas específicas do conhecimento, tem sido foco de 

estudos já há muito tempo. 

A Produção Científica é composta por artigos de periódicos, trabalhos de eventos, 

monografias, parte de monografias e demais documentos científicos. O Serviço de 

Documentação Odontológica (SDO) é responsável pela catalogação da Produção 

Científica dos docentes da FOUSP na base de Produção Científica do DEDALUS, 

tendo como missão captar, organizar e manter a memória da produção científica do 

corpo docente da FOUSP. 

A produção científica tem sido muito valorizada: as agências de fomento (CNPq e 

FAPESP, por exemplo) utilizam a produção científica e as citações como métricas de 

qualidade e produtividade do pesquisador. Também é critério para provimento de 

recursos ao pesquisador. As citações constituem importante indicador de qualidade 

científica e impactam também as Instituições. Ressaltando aumentar a visibilidade, 

acessibilidade e difusão dos resultados da atividade acadêmica e de investigação 

científica; facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção científica 

nacional através do registro da produção em sistemas de informação específicos e da 

sua agregação no Banco de Dados DEDALUS; integrar o Brasil num conjunto de 

iniciativas internacionais através da disponibilização de um portal agregador e de um 

diretório da produção acadêmica e científica que facilitam a interoperabilidade e a 



interligação com o crescente número de centros de investigação, organismos 

financiadores de investigação e instituições de ensino superior. 

 

A USP tem adotado tecnologias digitais com armazenamento de dados nas nuvens. 

Isso aumenta a visibilidade e acessibilidade da produção da USP. Para tanto criou um 

repositório institucional, a Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de 

São Paulo (BDPI). A sincronização com a base de Produção Científica do Banco 

DEDALUS, na qual somos responsáveis pela catalogação, permite a visualização 

imediata do que é inserido na base, facilitando assim o acesso e uso à informação.  

 

 

Ações e detalhamento das atividades 

 

Para uma excelência no trabalho de varredura da Produção Científica dos docentes da 

FOUSP, realizamos uma Captação desta Produção, através de recolhimento das 

separatas dos trabalhos publicados pelos docentes nos departamentos e de um 

serviço de alerta, cadastrando os docentes, ativos e aposentados, nas bases de dados 

Web of Science, Scopus, PubMed e Embase. Após este trabalho de captação, temos 

o cuidado de verificar todo o material na base de Produção Científica do DEDALUS, 

evitando duplicação de informação. 

Com o objetivo de divulgar, incentivar e incrementar os recebimentos da Produção 

Científica, pretende-se ampliar a comunicação entre a biblioteca e os docentes. 

Realizando marketing científico para promoção de ações como:  

 Enviar circular aos docentes para agilizar a entrega da Produção Científica à 

Biblioteca; 

 Divulgar aos docentes sua produção indexada nas bases dados nacionais e 

internacionais; 

 Promover a visibilidade da pesquisa, nos portais das universidades brasileiras 

integrante da Rede BVS Odonto Brasil. 

 

Público alvo 

Alunos de graduação, pós-graduandos, docentes, pesquisadores da área de 

Odontologia e das diversas áreas correlatas do conhecimento. 

Finalidade e relevância para a formação dos alunos envolvidos 



A produção científica é primordial no conjunto das atividades universitárias, porque é 

através dela que o conhecimento produzido no interior da universidade é difundido e 

democratizado.  

O discente envolvido neste projeto terá a oportunidade de adquirir conhecimento da 

catalogação no formato MARC, da indexação pelo Vocabulário Controlado da USP 

(Sibix) e a utilização de estratégias de busca e recuperação de trabalhos já inseridos 

na base de Produção Científica do Banco de Dados DEDALUS, bem como estar bem 

próximo do conhecimento científico produzido pela academia. 

                            

Resultados esperados / Indicadores de acompanhamento 

Organizar e manter atualizada a memória da Produção Científica do corpo docente da 

FOUSP (artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, trabalhos de 

evento, livros, capítulos de livros, vídeos, posters e demais publicações científicas). 

Com a estrutura atual e as que estão propostas neste projeto, deseja-se ampliar o 

cadastramento e indexação na base de Produção Científica do DEDALUS e 

consequentemente esta produção torna-se visível na BDPI – Biblioteca Digital da 

Produção Intelectual da USP. 

 

Número de bolsistas: 3 

Número mínimo: 2 

Data inicial: agosto/2018 

Data final: julho/2019 

Co-responsáveis pelo projeto: 

Dra. Lúcia Maria Sebastiana Verônica Costa Ramos - Número USP: 2429075  

Fábio Jastwebski – Número USP: 1111170 

Número total de participantes não bolsistas do projeto: 2 funcionários 

Há quantos anos o projeto existe? 33 anos - desde 1985 

Existe a pretensão de dar continuidade ao projeto em outros anos: Sim 

Este projeto já foi apresentado em outros anos ao Projeto Aprender?: Não  

O projeto recebe fomento de alguma outra fonte?: Não 

 

  
 


