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A Ciência brasileira é desenvolvida nos laboratórios acadêmicos dos programas de pós-graduação existentes, 

principalmente, nas universidades federais. Lá formam-se os novos pesquisadores (mestres e doutores) que são 

absorvidos pelo próprio sistema científico do país. Neste processo, destaca-se a atuação de pesquisadores que 

orientam os futuros mestres e doutores. Eles contribuem para o progresso científico, com a produção de novos 

conhecimentos científicos para a sociedade e com a formação de novas gerações de pesquisadores. O objetivo 

da pesquisa é identificar e caracterizar os docentes/pesquisadores vinculados aos Programas de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação-PPGCI´s. Para isso são analisados currículos da Plataforma Lattes. São selecionados 

155 pesquisadores/docentes, vinculados aos PPGCI´s - com cursos acadêmicos de mestrado e doutorado, e com 

registro de orientações acadêmicas no doutorado. Para análises dos dados são consideradas as seguintes 

categorias: perfil acadêmico, fecundidade, fertilidade, descendência, geração e ascendência acadêmica. Os 

resultados revelam que o grupo de 155 pesquisadores, que realiza um total de 2.785 orientações acadêmicas em 

programas da Ciência da Informação. São 1.974 dissertações de mestrado e 811 teses no doutorado. No perfil 

acadêmico os dados mostram que, em sua maioria, são mulheres (56,77%). Possui idade entre 50 e 59 anos 

(36,77%) e estão vinculados a instituições da região Sudeste (63,23%). No doutorado, a titulação foi obtida, 

principalmente, entre os anos de 2000 a 2009 (50,32%), na Universidade de São Paulo (22,58%) em programa da 

CI (41,94%). As análises de GA, constata que Lena Vania Ribeiro Pinheiro (Ibict) é a pesquisadora com maior 

fecundidade acadêmica na área. A professora Maria Nélida González de Gomez, também do Ibict, apresenta os 

maiores índices para fertilidade, descendência e geração acadêmica. Dentre as instituições, a UFMG se destaca 

com os maiores índices de fecundidade, descendência e geração acadêmica. O Ibict registra maior índice de 

fertilidade acadêmica. Os ancestrais acadêmicos totalizam 193 pesquisadores ascendentes identificados. 

Destes14 pesquisadores se destacam pela capacidade de gerar descendentes acadêmicos atuantes na formação 

de pesquisadores para a CI do Brasil.  Atualmente, 25 pesquisadores ascendentes possuem vínculos ativos nos 

PPGCIs. Constata-se que a procedência acadêmica dos pesquisadores/docentes investigados é fragmentada, 

tendo como núcleo de origem 82 ancestrais acadêmicos distintos. Concluiu-se que a atividade de orientação 

acadêmica, no âmbito dos programas de pós-graduação stricto sensu, constitui uma etapa central para o 

desenvolvimento científico da Ciência da Informação no Brasil; a análise da GA dos pesquisadores/docentes 

possibilita o reconhecimento daqueles que mais contribuem com a formação de novos pesquisadores para CI e, 

consequentemente, para a formação da comunidade científica da área no Brasil. 
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