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O objetivo da presente pesquisa é identificar, descrever e analisar as características dos 
periódicos científicos criados em Minas Gerais na década de 1990. Caracterizou-se como do tipo 
descritiva e exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa. O corpus reúne a mostra de 
periódicos científicos que atenderam a três critérios: evidenciar o caráter de comunicação 
científica, ser originado no estado de Minas Gerais e criado na década de 1990. A técnica de 
pesquisa documental que foi adotada utilizou-se das seguintes fontes de coleta de dados: 
Centro Brasileiro do ISSN, Catálogo Coletivo Nacional e bibliotecas das Instituições de Ensino 
Superior do país. Os instrumentos de coleta de dados foram os periódicos científicos de Minas 
Gerais da década de 1990 e as categorias de análise foram o título do periódico, ano de criação, 
suporte, ISSN, periodicidade, local de origem (cidade e mesorregião), editora, estrutura editorial 
científica e assunto (temática do periódico). Para o procedimento de análise dos dados, o 
tratamento dos registros coletados para a elaboração de gráficos e tabelas utilizou os programas 
Microsoft® Excel®, Iramuteq e QGIS. A pesquisa identificou 198 periódicos científicos criados no 
estado de Minas Gerais na década de 1990. As principais constatações obtidas foram: a maioria
informa o assunto no título (ao contrário dos periódicos científicos vigentes na atualidade); os 
anos de 1997, 1998 e 1999 concentraram 47% da produção no período; 33% publicaram em 
versão eletrônica (demostrando a adesão da tecnologia); poucos não solicitaram o número 
normalizado do ISSN; a maioria publicou duas vezes ao ano (mesmo fato no presente); com um 
alto desvio padrão entre as mesorregiões no estado, a maior parte é de origem da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e não se identificou nenhuma publicação científica de três 
localidades; os institutos de Ensino Superior são os grandes produtores do estado, com 
destaque para a Universidade Federal de Minas Gerais e Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais; há uma diversificação na nomenclatura da equipe editorial e a maioria dos 
integrantes são do gênero masculino; e os assuntos mais recorrentes foram Educação, Direito e 
História.  
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