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Ciência aberta
Faz referência a um modelo (não tão novo) de prática 
científica.

É uma forma de produzir e compartilhar o conhecimento 
científico entre a comunidade e a sociedade em geral...

Provocação:
● Até que ponto deve ser compartilhado o conhecimento?
● Qual deve ser sua extensão?
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Acesso aberto a publicações científicas

Trata-se da disponibilidade livre de literatura científica 
(avaliada por pares).

É um movimento global que sugere o acesso on-line de 
informações acadêmicas (sem restrições) sem nenhum 
custo, como por exemplo de publicações e de dados.



Movimento de acesso aberto

Sugere:
Tornar disponível a qualquer internauta:
● ler
● fazer download
● copiar, distribuir, imprimir
● pesquisar ou referenciar o texto
integral de artigos ou utilizá-los para outros fins legais sem 
qualquer barreira, desde que o trabalho seja devidamente 
reconhecido e citado.



Movimento de acesso aberto

Segundo Laakso (2011), o movimento ocorreu em 3 fases:
● 1993-1999: Anos do “Pioneirismo”.
● 2000-2004: Anos de “Estabilidade no crescimento”.
● 2005-         : Queda no ritmo de crescimento.
 
Laakso M, et al. The development of open access journal publishing from 1993 to 2009. PloS one. 2011; 
6(6): e20961.D



Directory of Open Access Journals

O DOAJ é o maior repositório de periódicos de acesso aberto.

É um diretório de referência internacional que indexa, 
atualmente (set. 2018):
● Mais de 12 mil títulos.
● Associados a 120 países.
● Dezenas de áreas do conhecimento.  



Directory of Open Access Journals



Bolsistas de produtividade em pesquisa: Elite

80% dos CVs dos BPs são atualizados em até 4 meses.  



Bolsistas de produtividade em pesquisa: Elite



Bolsistas de produtividade em pesquisa: Elite



Produção em acesso aberto (registrada na P. Lattes)

Considerando publicações únicas
(não há dupla contagem)



Produção 2000-2017 (18 anos)



Produção 2000-2017 (18 anos)



Em termos absolutos: Maior número de publicações



Em termos absolutos: Menor número de publicações



Considerações finais
A Plataforma Lattes permite de forma fácil obter 
informações ricas sobre a atividade acadêmica dos 
pesquisadores: Base referencial.

Temos diferentes visões sobre a produção em acesso aberto.

Foi considerada a lista DOAJ para classificar bolsistas de 
produtividade em pesquisa. Não observamos as publicações 
em periódicos híbridos (aqueles que disponibilizam os 
artigos on-line mediante pagamento de taxa).
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