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Resumo:  A produtividade científica de docentes universitários é um dos critérios 
adotados pelo Ministério da Educação como medida de desempenho de instituições 
de ensino, servindo inclusive como indicador para definição do aporte financeiro que 
lhes é fornecido. Este trabalho busca avaliar se indicadores de ordem pessoal podem 
interferir na produção acadêmica do corpo docente. Resultados preliminares obtidos 

através da aplicação do algoritmo Apriori sobre uma base de dados de docentes 
da UFRN reforçam suspeitas e eliminam mitos acerca de fatores que influenciam ou 
não nessa produtividade. 
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ANALYSIS OF PERSONAL ASPECTS INFLUENCING THE 
SCIENTIFIC PRODUCTIVITY OF UNIVERSITY TEACHERS: A 

CASE STUDY IN UFRN / CERES-CAICÓ 
 
 
 

Abstract: The scientific production of university professors is one of the criteria 
adopted by the Brazilian government as a measure of performance in educational 
institutions, including serving as an indicator for defining the financial support that 
is provided to them. This work aims to assess whether the personal order indicators 
can interfere with academic research faculty. Preliminary results obtained by 

applying the Apriori algorithm over a UFRN 's faculty database reinforce suspicions 
and eliminate myths about factors that influence whether or not this productivity. 
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INTRODUÇÃO 
Vários trabalhos científicos têm buscado avaliar fatores que influenciam diretamente 
ou indiretamente na produção científica de docentes universitários (ARAUJO, 2013; 
GAUCHE; VERDINELLI, 2013). Discutir a produção intelectual no meio acadêmico 
possui grande importância, pois mostra-se como forma de propagação e 
democratização do desenvolvimento acadêmico ao público externo (CURTY, 2010). 
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Tendo em vista que diversos fatores podem influenciar na produção intelectual, é 
comum surgirem, em ambientes universitários, suspeitas e mitos acerca de quais



desses fatores realmente são significativos a ponto de influenciar no desempenho 
acadêmico do docente. Dentre esses fatores, pode-se enumerar, por exemplo: a 
idade do pesquisador; a existência de filhos em idade escolar; o local de residência 
do pesquisador em relação ao seu local de trabalho, etc. 
Contribuindo para essa pesquisa, este trabalho analisou se fatores como formação, 
carga horária, faixa etária, entre outros, influenciam na produção e publicação de 
artigos científicos de docentes do Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas 
(DCEA) e Departamento de Computação e Tecnologia (DCT), Ceres-Caicó. Para isso 
optou-se de utilizar técnicas de mineração de dados. 
A mineração de dados é o processo de automação da descoberta de informações 
úteis em grandes bancos de dados. Na mineração de dados, as técnicas são 
organizadas para agir sobre grandes bancos de dados com a intenção de revelar 
padrões úteis e recentes que possam vir a ser ignorados, além disso, essas técnicas 
fornecem a capacidade de prever o resultado de uma observação futura, como uma 
compra, por exemplo (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009). 
Para atingir esse objetivo, utilizou-se a análise associativa que permitiu encontrar 
relacionamentos entre itens de uma determinada base de dados, foi aplicado o 

algoritmo Apriori, que é utilizado para reduzir os itens que não são frequentes e 
relevantes, utilizando técnicas de poda baseado em suporte, controlando assim o 
crescimento exponencial de itens candidatos (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009). 
O algoritmo foi aplicado na ferramenta WEKA (Waikato Environment for Knowledge 
Analysis) que é composta por um conjunto de algoritmos de aprendizado de 
máquina para tarefas de mineração de dados. Os algoritmos podem ser aplicados 
diretamente a um conjunto de dados ou chamado a partir de seu próprio código 

Java. A WEKA contém ferramentas para pré-processamento de dados, classificação, 

regressão, agrupamento, regras de associação, e visualização (WITTEN et al. 2011). 
Onde busca-se encontrar padrões que possam ajudar a identificar se há alguma 
relação da produtividade intelectual com algum dos fatores estabelecidos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa acadêmica é de imensa importância, tendo em vista que é por ela que 
as instituições de ensino externizam suas pesquisas, o que está sendo feito é 
mostrado para o público externo e outras instituições. Por isso, saber identificar as 
causas do que pode vir a interferir nas produções acadêmicas é algo relevante e 
com uma certa importância. 
Para identificar as possíveis interferências, foi feito um estudo para levantar e 
averiguar os possíveis fatores que possam vir a serem bons ou ruins para o 
rendimento acadêmico dos docentes dos departamentos citados. 
Com intenção de fazer a coleta desses dados foi utilizado um questionário eletrônico 
que respeita o anonimato dos docentes, com o foco nos departamentos DCEA e 
DCT que são compostos respectivamente por, 24 e 16 docentes, que foi respondido 
por 16 professores. 
Foi utilizada a análise associativa para encontrar padrões que possam ser usados 

para explicar/analisar os dados, no intuito de averiguar os motivos que podem 
interferir na produtividade intelectual dos docentes. 
Os dados foram tratados e categorizados de forma que todos os dados numéricos 
foram transformados em categóricos para ser possível a aplicação do Apriori.



Em  seguida  os  dados  foram  inseridos  na ferramenta  WEKA  (Disponível  para 

download  em:  www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka), que  possui  o  algoritmo  já 
implementado. Após concluir o processamento dos dados, foi possível identificar 15 
regras de associação com a confiabilidade necessária. Dessas regras 
apresentaremos a seguir as que realmente implicam algo útil. 

 
RESULTADOS 

A partir da aplicação do algoritmo Apriori na base de dados foi possível identificar 
algumas regras de associação das quais foram selecionadas algumas com maior 
relevância para serem analisadas. Como mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1. Regras de Associação 

 
 

Número 
Da 

Regra 

 

Regra de Associação 
 

Confiança 

 
 
 

1 

 

Qual a cidade onde você reside? = Caicó-RN 
Quantidade  de  ARTIGOS  publicados  em  periódicos 
nacionais  nos  últimos  2  anos  (entre  Out/2013  e 
Set/2015)? = nenhum 

 Faixa etária = adulto (11) 

 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

2 

 

Quantidade de LIVROS e/ou CAPÍTULOS DE LIVROS 
publicados nos últimos 2 anos (entre Out/2013 e 
Set/2015)? = nenhum 

Você está vinculado formalmente a algum laboratório de 
pesquisa da Instituição? = não 

Quantidade de PROJETOS DE ENSINO/MONITORIA 
que você coordenou nos últimos 2 anos (entre Out/2013 
e Set/2015)? = nenhum (11) 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

3 

 

Você está vinculado formalmente a algum laboratório de 
pesquisa da Instituição? = não 
Quantidade de PROJETOS DE PESQUISA que você 
coordenou  nos  últimos  2  anos  (entre  Out/2013  e 
Set/2015)? = nenhum 

Quantidade de PROJETOS DE ENSINO/MONITORIA 
que você coordenou nos últimos 2 anos (entre Out/2013 
e Set/2015)? = nenhum (11) 

 
 
 
 
 
 

100% 

 

DISCUSSÃO 
Considerando que em ambientes universitários diversos fatores podem influenciar 
na produção intelectual, é comum surgirem suspeitas e mitos acerca de quais desses 
fatores realmente são significativos a ponto de influenciar no desempenho 
acadêmico do docente. 
A partir da aplicação do algoritmo Apriori é observado que alguns fatores como: 
formação; carga horária; faixa etária; entre outros. Não possuem grande influência
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na produção intelectual dos docentes do DCEA e DCT, tendo em vista, as regras de 
associação geradas. 
Na primeira regra de associação, é constatado que residir na cidade onde trabalha 
não influencia no aumento da quantidade de publicações de artigos em periódicos 
nacionais. Com base nos resultados ainda é identificado, que não estar vinculado a 
um laboratório de pesquisa implica negativamente na produtividade científica, pois 

a maioria dos docentes que não estão vinculados a laboratórios de pesquisa, não 
participaram de projetos de ensino/monitoria, não publicaram capítulos de livros e 
não possuíram projetos de pesquisa nos últimos dois anos (entre Out/2013 e 
Set/2015), com base nas regras 2 e 3 da Tabela 1. O que mostra a importância do 
vínculo com laboratórios de pesquisa. 

 
CONCLUSÕES 

Chegou-se  à conclusão que  o principal fator que  influencia na produtividade 
acadêmica é o fato do docente estar vinculado a algum laboratório de pesquisa da 
Instituição  e  não  fatores  como:  idade  do  pesquisador;  formação;  o local  de 
residência do pesquisador em relação ao local de trabalho; a existência de filhos em 
idade escolar; entre outros. 
É importante considerar que existe a possibilidade de ser feita uma pesquisa mais 
ampla envolvendo todo o corpo docente do Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES) Caicó-RN, para obter-se uma amostra maior e mais confiável. 
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