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magine poder fazer
buscas conjuntas por
currículos da Platafor-
ma Lattes e, a partir
desta seleção, obter in-

formações sobre os tipos de investiga-
ções desenvolvidas nas unidades da
Fiocruz e em outras instituições. Ou, ain-
da, saber quantos e quais são os pesqui-
sadores que trabalham em determinada
área ou seus temas de investigação.
Desenvolvida a partir de um projeto en-
tre Fiocruz Brasília, Universidade Fede-
ral do ABC e Universidade de Brasília
(UnB), a plataforma e-Lattes oferece uma
série de funcionalidades que possibilitam
a análise curricular e a sistematização
de dados de pesquisa de forma agrega-
da e simultânea.

Para o coordenador de Integração
Estratégica da Fiocruz Brasília, Wagner
Martins, a inovação em ferramentas de
gestão de ciência, tecnologia e informa-

I
ção é cada vez mais necessária ao novo
modo de se fazer ciência, em redes coo-
perativas. Acrescenta ainda que a mu-
dança da dinâmica de produção de
informação, cada vez mais rápida, torna
necessária a organização da gestão para
que a produção científica consiga alcan-
çar os objetivos da sociedade que a finan-
cia. “O e-Lattes assume uma grande
importância para a gestão de pesquisa na
Fiocruz, possibilitando a formação de re-
des cooperativas e a direcionalidade para
projetos das unidades, além de ser um ins-
trumento de sistematização de informa-
ções sobre o processo de produção
científica da Fundação, aumentando, as-
sim, a capacidade de gestão institucional”.

A ferramenta web proporciona um
serviço aberto para processamento e reali-
zação de consultas de currículos de forma
inteligente. “O e-Lattes surge do modelo
de gestão de rede de C&T que estamos
desenvolvendo na Fiocruz Brasília que usa
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a análise de redes para facilitar a integra-
ção de competências e conhecimentos. Por
isso, contamos com especialistas no tema:
o Jesus Mena-Chalco [Universidade Fede-
ral do ABC], que já trabalhava coletando
dados do Lattes, e o Ricardo Sampaio, que
trabalha no Colaboratório de Ciência, Tec-
nologia e Sociedade da Fiocruz Brasília com
análise de redes sociais e cienciometria,
pelos projetos Plataforma de Longo Prazo
da Zika e o Governança de Rede Leishma-
niose para a construção dessa solução”,
acrescenta Martins.

Para o vice-presidente de Educação,
Informação e Comunicação da Fiocruz,
Manoel Barral Netto, o e-Lattes possibili-
ta uma visão da produção científica de
grupos de pesquisadores e permite uma
análise de tendências de produção cientí-
fica, padrões de colaboração, entre ou-
tros. “Nossa proposta é usar o e-Lattes
para fornecer informações aos cursos so-
bre o padrão da produção dos seus pro-
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fessores e facilitar o acompanhamento de
tendências sobre temas predominantes da
produção”, diz. Barral destaca ainda a pos-
sibilidade de cooperação entre cursos,
unidades da Fiocruz e de colaborações
externas, nacionais e internacionais. “O
e-Lattes também será um instrumento útil
para conhecer melhor o padrão da co-
publicação docente-discente”, ressalta.

Atualmente, segundo dados de janei-
ro de 2018, a base de dados tem 35 mil
currículos atualizados de servidores, cola-
boradores, orientadores e orientandos que
integram o universo da Fiocruz. Ricardo
Sampaio explica que o e-Lattes é uma
evolução do ScriptLattes, projeto de sof-
tware livre idealizado por Mena-Chalco
para extração e visualização de conheci-
mento a partir de currículos Lattes.

“O e-Lattes auxilia a análise de um
conjunto de currículos, por área, tema e
instituição, por exemplo, armazenados na
plataforma Lattes, que hoje permite ape-
nas a busca individual dos documentos.
Antes, não era possível fazer uma análise
conjunta desses currículos, por esses tipos
de busca”, explica Sampaio. Além desses
dados, há também informações agrega-
das por temas, como zika, que envolvem
pesquisas com pessoas da Fiocruz e de
outras instituições. “A ideia é que sejam
incorporados outros temas, como dengue
e leishmaniose. Esses universos temáticos
serão mantidos de acordo com as necessi-
dades das pesquisas”, afirma Sampaio.

Diferenciais
Entre as vantagens do e-Lattes

merece destaque a possibilidade de se
avaliar e monitorar a produção cientí-
fica da instituição, como fazer uma
avaliação do perfil acadêmico acerca
do ensino, da produção do conheci-
mento para o corpo discente e identifi-
car novos perfis de investigação. Como
auxílio à gestão, a plataforma permite
avaliar o quadro de servidores e obser-
var a necessidade de contratação de
novos pesquisadores ou de colabora-
dores de determinada área; perceber
se há crescimento maior ou menor de
uma área de pesquisa; e avaliar se os
temas dos cursos ministrados seguem
as linhas de investigação em expan-
são na instituição.

Entre as funcionalidades, a plata-
forma permite a análise a partir de al-
guns indicadores e a avaliação de
perfis acadêmicos. É possível localizar,
por exemplo, todos os pesquisadores
de uma unidade da Fiocruz e realizar
cruzamentos e análises diversas con-
forme sua produtividade em pesqui-
sa. A plataforma também faz a
consulta por temas. O e-Lattes permi-
te ainda que a partir de todos os currí-
culos se verifiquem as informações
descritivas sobre as publicações, ori-
entações e projetos para observar as
atividades de ensino realizadas em um
determinado período e avaliar os pro-
jetos de pesquisa em curso.

Além das funcionalidades desta-
cadas pelos criadores da plataforma,
Sampaio ressalta outra característi-
ca do e-Lattes: a checagem para
evitar a duplicação de informações.
Se há um artigo científico com au-
toria conjunta, ou mesmo uma ori-
entação ou projeto de pesquisa
envolvendo mais de um pesquisa-
dor, este dado aparece nos currícu-
los Lattes de todos os seus autores,
e essa publicação teria uma conta-
gem duplicada, no total das publi-
cações  da F iocruz.  O e-Lat tes
considera cada publicação apenas
uma única vez, evitando contagens
repetidas e superestimação da pro-
dutividade institucional.

É possível fazer mapeamentos vol-
tados para a colaboração científica, ou
seja, identificar pesquisadores que já
trabalharam colaborativamente dentro
de um universo específico, elaborar
mapas de genealogia acadêmica e ob-
ter informações sobre orientandos e
outros orientadores envolvidos em cada
projeto. “Desta forma, tem-se o ‘filho’,
o ‘neto’, o ‘bisneto’ de uma orienta-
ção, sendo possível identificar, por
exemplo, o surgimento de uma corrente
de pensamento ou de uma linha de
estudos em determinada área. Por
exemplo: será que existem áreas do
conhecimento que têm uma mudança
de conhecimento grande ou elas se
mantêm no mesmo padrão durante os
anos?”, indaga Sampaio.

Como acessar?
Basta utilizar o endereço elattes.com.br.

A ferramenta está inserida na plataforma
Ágora. Atualmente há três perfis e qual-
quer um deles possibilita visualizar as aná-
lises já disponíveis, sobre as unidades da
Fiocruz. No segundo tipo de perfil (usuá-
rio) o cadastrado pode fazer qualquer aná-
lise da sua área/tema de interesse. O
terceiro perfil (administrador) permite al-
terar os tipos de análise. As análises
temporárias são elaboradas pelo per-
fil usuário e permanecem na platafor-
ma por tempo limitado (cerca de uma
semana). As análises permanentes são
mais utilizadas para análises contínu-
as e voltadas para a gestão.

Saiba mais

O e-Lattes foi lançado durante a
I Semana de Divulgação Cientí-
fica da Fiocruz Brasília.

A Plataforma Lattes é um siste-
ma de informação curricular, dis-
ponibilizado pelo Conselho
Nacional de Pesquisa Científica
e Tecnológica (CNPq) e que per-
mite o registro curricular dos
pesquisadores. Atualmente, con-
ta com mais de 5 milhões de
currículos cadastrados.
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