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I – RESUMO 

O curso de Biomedicina foi criado em 1966 com o objetivo principal de formar 

profissionais para atuar na área de docência e pesquisa nas áreas de biologia e 

medicina. (ABBM, 2017). Este trabalho teve como finalidade quantificar e analisar os 

índices de interesse científico dos acadêmicos e egressos do curso de Biomedicina 

de uma instituição de ensino superior localizada na região metropolitana do Espírito 

Santo, Brasil. Afim de discriminar os índices, foi aplicado um questionário para 36 

acadêmicos do 2°, 4° e 6° períodos do curso de Biomedicina e analisados os 

currículos Lattes de 217 egressos. Observou-se que os acadêmicos, bem como os 

egressos, possuem interesse em conduzir pesquisas científicas, porém não 

possuem interesse em continuar produzindo cientificamente ou em se tornar um 

prestigiado pesquisador 

 

II – INTRODUÇÃO 

A publicação científica pode ser considerada como o resultado mais importante do 

trabalho do pesquisador. A publicação, por um lado, transmite informações e 

descobertas acerca do campo da ciência em que a pesquisa foi realizada e, por 

outro lado, garante a propriedade científica que leva o cientista a ser conhecido e 

reconhecido pela comunidade científica e pela sociedade diretamente ligada ao seu 

campo de pesquisa ou à sua descoberta (MOREL, 1977). 

Merton (1973) descreve que um sistema de valores e atitudes que incluem os 

eventuais ganhos financeiros derivados da aplicação do conhecimento como uma 

das causas do desinteresse científico e, segundo ele, o prestígio e o reconhecimento 

são ganhos bem mais valorosos para o pesquisador.  

Conforme enuncia o site Scimago Journal Ranking, em 2001 o Brasil ocupava a 18° 

Posição no ranking de publicações cientificas na área de Bioquímica, Genética e 

Biologia Molecular com 2063 publicações e 54107 citações. Já em 2015 o Brasil 

ocupava a 14° Posição no ranking de publicações científicas na área de Bioquímica, 

Genética e Biologia Molecular com 7262 publicações e 3843 citações. Um aumento 

de 71,59% no número de publicações, porém, uma diminuição de 92,89% no 

número de citações.  



III – OBJETIVOS 

• Avaliar o desempenho científico do acadêmico de biomedicina de uma 

instituição privada de ensino superior situada na cidade de Cariacica, no 

estado do Espirito Santo. 

 

IV – METODOLOGIA 

O presente estudo ocorreu em uma instituição privada de ensino superior situada na 

cidade de Cariacica, no estado do Espirito Santo. Possui características 

retrospectiva, prospectiva, descritiva e quali-quantitativa.  

O estudo avaliou retrospectivamente a aptidão científica dos egressos da faculdade 

e prospectivamente o nível de interesse e aptidão científicos dos acadêmicos 

matriculados regularmente no curso de Biomedicina da instituição.  

Estudos retrospectivos e prospectivos fazem referência ao tempo decorrente da 

avaliação da população de estudo, considerando que estudos retrospectivos 

relacionam variáveis após o tempo em que ocorreu a relação entre ambas, por meio 

de documentos, relatos ou registros (Medronho, 2006). Estudos prospectivos 

utilizam como tempo de observação da população de estudo o momento em que a 

relação entre as variáveis é observada (Medronho, 2006). 

 A característica descritiva e quali-quantitativa está associada diretamente às 

populações de estudo, em que a aptidão científica do acadêmico é caracterizada 

qualitativamente, ou seja, através do levantamento de dados sobre o grupo, e do 

egresso, quantitativamente, através da análise da frequência de atuação dos 

indivíduos na área da pesquisa. 

População de estudo 

O estudo abrangeu acadêmicos e egressos do curso de Biomedicina da Faculdade 

de Ciências Biomédicas do Espírito Santo (Faculdade PIO XII), situada na cidade de 

Cariacica, no estado do Espírito Santo.  

Foi aplicado um questionário com questões fechadas a 36 acadêmicos do 2º, 4º e 6º 

períodos do curso, utilizando o método de amostragem por conveniência, com o 

objetivo de caracterizar uma população voluntária dos indivíduos (Medronho, 2006). 



Foram analisados os currículos lattes de todos os 217 egressos de Biomedicina da 

instituição. 

A Faculdade Pio XII iniciou suas atividades no ano de 1998, fundada pelo Professor 
Rachid Mohamd Chibib, inicialmente com o curso de Administração de empresas. O 

curso de Biomedicina foi criado em 2004, sendo o primeiro no estado do Espírito 

Santo. 

Banco de dados de egressos 

Os nomes dos respectivos egressos da faculdade foram obtidos através da 

coordenação geral e da coordenação do curso de Biomedicina da instituição na qual 

a pesquisa foi realizada, sob comprometimento de sigilo constante e divulgação 

apenas dos dados relacionados a aptidão científica dos acadêmicos e egressos. 

Acesso e análise dos currículos na plataforma Lattes do CNPq  

O acesso a plataforma Lattes se deu através do site do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a busca dos currículos foi 

realizada através da utilização da ferramenta de busca textual de currículos 

cadastrados na plataforma. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar) 

A análise dos currículos lattes dos egressos compreendeu a observação dos 

seguintes pontos: Presença de cadastro na plataforma, data da última atualização 

do currículo e a área de trabalho. 

Análise da predisposição científica  

Para o estudo da predisposição científica dos acadêmicos, foi aplicado um 

questionário compreendendo 8 perguntas relacionadas à interação do acadêmico 

com o curso e o seu interesse científico, construído a partir de perguntas específicas 

para inferir o interesse em participar de programas de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) além da possibilidade de atuar nas áreas de docência e pesquisa.  

 

 



Análise de dados 

Para análise de dados, as variáveis categóricas foram processadas em tabelas de 

frequências absolutas e relativas. Os dados foram tabulados com auxílio de planilha 

do Microsoft Excel® 2016.  

V – DESENVOLVIMENTO 

Nos países desenvolvidos, a integração e a parceria entre instituições científicas, de 

desenvolvimento tecnológicas e o sistema de produção científica é muito mais 

completa, ampla e generalizada do que em países que estão em desenvolvimento, 

onde, segundo Schwartzman (2002), o setor científico e tecnológico tende a ficar 

mais isolado, e, por consequência, abandonado dos incentivos fiscais 

governamentais ou privados. 

A caracterização da cultura da organização da área científica e a denotação da sua 

eficiência e qualidade de produção é feita pela grande liberdade de ação dos 

pesquisadores líderes em seus respectivos nichos científicos, pela flexibilidade nos 

mecanismos de controle das atividades, seja ele um mecanismo de auto avaliação 

ou de análise da qualidade da produção e pela transparência em relação aos 

resultados obtidos, bem como sua publicidade e divulgação por meio dos periódicos 

científicos. (SCHWARTZMAN, 2002).  

Forattini (1996) cita que a mercantilização da ciência e a necessidade de visibilidade 

por revistas e periódicos de se tornarem amplamente divulgados leva a diminuição 

dos parâmetros técnicos e dos critérios de avaliação do conhecimento, diminuindo, 

portanto, a qualidade dos artigos publicados e aumentando o número de publicações 

por esses periódicos, colocando-os em posições empresariais e de mercado de alta 

visibilidade internacional e comercial. 

Com isso, o número de publicações cresce inversamente proporcional aos índices 

de produção de conhecimento, fazendo-se valer a máxima “Publicar ou Perecer”, 

muito utilizada em universidades americanas. Esta expressão tende a cair em 

desuso, apesar da situação atual geral, pois o diferenciador mundial entre pesquisas 

e periódicos informacionais têm sido, definitivamente, o conhecimento (OLIVEIRA 

FILHO et al., 2005) 



Este fato força Universidades e instituições de pesquisa e desenvolvimento científico 

e tecnológico a mudarem suas diretrizes e normas de pesquisa e publicação para se 

adaptarem a demanda de conhecimento ao invés da demanda de montante de 

publicação (OLIVEIRA FILHO et al., 2005) 

VI – RESULTADOS  

Dos 36 questionários aplicados e respondidos, 27 (75%) compreenderam indivíduos 

do sexo feminino e 9 (25%) indivíduos do sexo masculino. Do total, 4 (11,1%) o 2º 

período, 15 (41,6%) cursam o 4º período do curso de Biomedicina e 17 (47,3%) 

cursam o 6º período. Em relação à faixa etária da população de estudo, a média das 

idades foi de 24.8 +/- 6.2 (Tabela 1). 

Tabela 1 – Características da população de estudo  

Características 2º Período (N=4) 4º Período (N=15) 6º Período (N=17) Total (N=36) 

Sexo – n (%) 4(100%) 15(100%) 17(100%) 36 (100%) 

Masculino 0(0%) 2(13,3%) 7(41,2%) 9(25%) 

Feminino  4(100%) 13(86,7%) 10(58,8%) 27(75%) 

Faixa etária – n (%)     

18-29 2(50%) 12(80%) 13(76,5%) 27(75%) 

30-40 1(25%) 3(20%) 3(17,6%) 7(19,4%) 

40+     1(25%) 0(0%) 1(5,9%) 2(5,6%) 

 

A análise dos questionários revelou que 33.3% dos acadêmicos buscam 

regularmente artigos científicos para leitura e somente 5,6% possui interesse na 

área de docência e pesquisa. Da população total estudada, 30.55% revelaram que 

não sabem como produzir um artigo científico e 30,6% não possuem Currículo 

Lattes. Metade (50%) de todos os entrevistados revelaram que possuem interesse 

em programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado (Tabela 2) 

Tabela 2 – Análise das respostas da população total de estudo. 



Análise dos questionários (n=36) % Sim, especialização 8(22.2%) 

Busca de artigos para leitura   Sim, até o mestrado  9(25%) 

Regularmente 12(33.34%) Sim, mestrado e 

doutorado  

18(50%) 

Ás vezes 12(33.3%) Não, desejo apenas me 

formar 

1(2,8%) 

Somente quando necessário 12(33.3%) Área de preferência?   

Interesse em fazer pesquisa 

científica? 

  Pesquisa  2(5,6%) 

Sim 22(61.11%) Análises clínicas e 

imagem  

1(2,8%) 

Não 14(38.89%) Perícia 5(13,9%) 

Interesse na área docência e 

pesquisa? 

  Estética 9(25%) 

Sim  21(58.34%) Outros 10(27,8%) 

Não 15(41.66%) Não sei 8(22,2%) 

Já produziu algum artigo?   Já foi a eventos 

científicos? 

  

Sim, já produzi 7(19.44%) Sim  27(75%) 

Não e não tenho interesse em 

produzir 

6(16.66%) Não 9(25%) 

Não e não sei como fazer um 

artigo  

11(30.55%) Possui Currículo Lattes?   

Não, mas tenho interesse em 

produzir 

12(33.33%) Sim  25(69,4%) 



Possui Interesse em pós-

graduação? 

  Não 11(30.6%) 

As diferenças entre período acerca da busca regular de artigos para leitura, 

interesse na área de docência e pesquisa, como produzir um artigo científico, 

cadastro na plataforma Lattes e interesse em mestrado e doutorado estão descritas 

na figura 1.ª 

Figura 1: Análise da aptidão científica segundo o período acadêmico 

 

 

Dos 217 egressos da faculdade, 169 (77,9%) se identificaram como sendo do sexo 

feminino e 48 (22,1%) do sexo masculino. A análise da presença de cadastro na 

plataforma Lattes revelou que dos 217 egressos, 80 (36,86%) possuem o cadastro 

na plataforma Lattes. Dos 80 que possuem, 44 (55%) atualizaram o currículo entre 

os anos de 2016 e 2017, 10(12,5%) entre 2010 e 2011, 17(21,25%) entre 2012 e 

2015, 7(8,75%) atualizaram no ano de 2009 e 2(2,5%) nunca atualizaram (Figura 2) 

Figura 2: Período de atualização dos currículos lattes dos egressos  



   

A análise dos currículos lattes encontrados revelou que 12 (15%) dos 80 egressos 

cadastrados na plataforma indicaram que trabalham na área de pesquisa. Destes 

12, 5 (41,7%) fazem parte de programas de pós-graduação a nível de mestrado e 

doutorado, com um total de 12 artigos publicados. 7 (58,3%) dos que afirmaram 

trabalhar na área de pesquisa não estão inseridos em programas de pós-graduação 

a nível de mestrado e doutorado e possuem em sua totalidade apenas 1 artigo 

publicado.  

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade das produções científicas aumenta exponencialmente com a presença 

de pesquisadores muito mais envolvidos com o meio científico-acadêmico, onde 

suas pesquisas são realizadas com objetivos sociais e não só com objetivos 

econômicos. Neste estudo, os dados indicaram que os acadêmicos não estão 

comprometidos cientificamente com o meio acadêmico em que estão inseridos, haja 

vista os índices de desinteresse encontrados, não sendo avaliados os fatores ou 

motivos que levaram ao desinteresse.  

Destaca-se a importância de programas acadêmicos que levem os alunos ao 

interesse científico, como os programas de bolsas em iniciação científica e de 

programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado para os egressos que 

desejam produzir cientificamente. 



 Contudo, apesar de importantes, os programas de iniciação científica não são 

suficientes para levar o interesse científico ao acadêmico de biomedicina, uma vez 

que na instituição avaliada há um programa de bolsas de iniciação científica. Deste 

modo, cabe ao acadêmico julgar a necessidade de produzir cientificamente, 

suprindo as necessidades sociais da sociedade a sua volta. 
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