
Aberta consulta aos referenciais de graduação em três grandes áreas 
 
Depois das engenharias e das ciências biológicas e da saúde, agora é a vez das ciências exatas e 
da terra, da comunicação e artes e das humanidades passarem por uma revisão de seus 
referenciais de graduação. Até 16 de outubro, os interessados em participar poderão encaminhar 
sugestões sobre 52 cursos. 
 
Os referenciais nacionais de graduação funcionam como parâmetros para as instituições de 
ensino na oferta de seus cursos. São eles que definem o perfil do egresso, os temas que devem 
ser abordados durante a formação, as possíveis áreas de atuação dos estudantes e a 
infra-estrutura que deve ser oferecida pela instituição. 
 
A revisão dos referenciais tem o propósito de facilitar a elaboração dos projetos pedagógicos dos 
cursos, orientar os estudantes nas escolhas profissionais e dar mais clareza às empresas e órgãos 
públicos na formação dos quadros de pessoal. A intenção da Secretaria de Educação Superior 
(Sesu) do Ministério da Educação é revisar, a partir de agora, as denominações todos os anos. 
 
Ao final da consulta, será feita a análise das contribuições encaminhadas e os novos referenciais 
passarão a valer a partir do próximo ano. As instituições terão prazo para fazer a transição até o 
próximo ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
 
Os primeiros cursos a terem seus referenciais em consulta pública foram os de engenharia e 
ciências biológicas e da saúde. Ao todo, foram recebidas mais de duas mil sugestões de 
profissionais e entidades representativas. Um grupo de especialistas trabalha no levantamento 
das sugestões recebidas para que já passem a valer a partir de 2010. 
 
Para saber mais e participar da consulta pública dos cursos das áreas de ciências exatas e da 
terra, comunicação, artes e humanidades, acesse o link: <http:<//portal. mec.gov. br/ 
index.php ?option = com_ content&view=article&id = 1_3812&ltemid=995> (Informações da 
Assessoria de Imprensa da Sesu) 
 
O crescimento da inserção internacional dos periódicos desponta como razão principal para o 
crescimento de 56% na produção científica brasileira de 2007 para 2008, segundo dados da 
ISI-Thomson Reuters, empresa responsável por, praticamente, ditar as normas da medição 
internacional do desempenho da produção científica. Em 2002, a base de dados da empresa tinha 
21 periódicos brasileiros. Em 2008, eles eram 64, crescimento de cerca de 205%. Até maio 
passado, 110 revistas brasileiras estavam na Web of Science, base de atualização constante da 
empresa. 
 
Na Scopus, catálogo de periódicos da editora holandesa Elsevier e principal concorrente 
internacional da ISI, o crescimento também foi significativo. Quando a empresa foi criada, em 
2005, começou com 150 títulos brasileiros. Hoje, tem 202, segundo a gerente de Vendas de 
Produtos da Elsevier para a América Latina, Eloisa Viggiani. 
 
A continuidade desse crescimento depende da superação de alguns obstáculos que, em maior ou 
menor grau, circulam em torno da sustentabilidade financeira. Em dezembro do ano passado, 
244 publicações foram contempladas em edital conjunto da Capes e do CNPq, no valor de R$ 5 
milhões. Segundo Rogério Meneghini, coordenador-geral da Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), biblioteca eletrônica de acesso aberto, o valor é 200 vezes menor do que a verba 
norte-americana com o mesmo fim. 
 
Modelos  
 
Independentemente da diferença de escala dos valores - cuja comparação deve guardar as 
proporções, é preciso destacar uma distinção entre modelos. Enquanto nos países desenvolvidos 
(principalmente nos EUA) as revistas científicas recebem tratamento comercial e têm gestão 
profissional, na América Latina (Brasil inclusive) elas são órgãos de divulgação da produção 
científica de institutos de pesquisa, programas de pós-graduação ou outros órgãos universitários. 
 



No modelo comercial, não é incomum pesquisadores pagarem para submeter artigos. O acesso 
aos trabalhos não é público e, geralmente, é cobrado, mediante assinaturas mesmo via internet. 
"Lá fora, as editoras vendem o seu produto", diz Benedito Barraviera, professor da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e presidente da Associação Brasileira de 
Editores Científicos (Abec), lembrando que a Capes, por exemplo, compra assinaturas para o 
Portal de Periódicos. 
 
Ainda assim, o investimento público é o motor do sistema. 
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