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Introdução

A Rede Mineira de Química (RQ-MG) foi  fundada 
em dezembro de 2009 com o objetivo principal de 
integrar pesquisadores do estado de Minas Gerais, 
minimizar  distorções  e  desigualdades  regionais  e 
estimular  o  desenvolvimento  de  projetos  de 
pesquisa de qualidade. A RQ-MG é constituída por 
onze  universidades  federais  e  uma  universidade 
estadual mineira1 (Figura 1).
É bem conhecido que as pessoas usam a ciência e 
a  tecnologia  no  seu  dia-a-dia,  sem  se  aperceber 
muito  dessa  realidade.  Atualmente,  apesar  de  a 
ciência estar mais perto do cidadão, está cada vez 
mais  complexa.  Reconhece-se,  também,  que  os 
cientistas  não  sabem  fazer  divulgação  de  suas 
pesquisas. Isso não é uma atitude de rebeldia, mas 
indica  que  a  maioria,  além  de  não  saber  como 
fazer,  não  está  preparada  para  executar 
adequadamente  a  tarefa  de se comunicar  com  a 
sociedade.  Entretanto,  todos  os  cientistas 
concordam que é muito  importante  que o público 
conheça as atividades científicas2.
Diante  disso,  este  trabalho  teve  como  objetivo 
avaliar  a  disponibilidade  de  materiais  científicos 
(artigos, monografias, dissertações e teses) na área 
da  química  nos  sites  de  instituições  públicas 
(federais e estaduais) pertencentes à RQ-MG. 

Resultados e Discussão

Após  o  arquivamento  do  Projeto  de  Lei  (PL 
1120/07)  pela  Câmara  Federal,  encontra-se  em 
tramitação no senado o PLS 387/2011 que obriga 
as  instituições  de  educação  superior  de  caráter 
público,  bem  com  as  unidades  de  pesquisa  a 
construir repositórios institucionais de acesso livre, 
nos quais deverão ser depositados o inteiro teor da 
produção  técnico-científica  conclusiva  dos 
estudantes  aprovados  em  cursos  de  mestrado, 
doutorado,  pós-doutorado  ou  similar,  assim  como 
da  produção  técnico-científica,  resultado  de 
pesquisas  científicas  realizadas  por  professores, 
pesquisadores  e  colaboradores,  apoiados  com 
recursos públicos para acesso livre na rede mundial 
de computadores. O presente trabalho consistiu em 
uma  busca  nos  sites das  12  universidades 
selecionadas  para  estudo  (Figura  1).  Foi  dada 
especial  atenção  às  informações  dos 
institutos/departamentos de química.

Figura 1. Instituições participantes da RQ-MG.

De  maneira  geral  todas  as  universidades 
apresentam o link “Biblioteca”, no entanto, o usuário 
raramente tem acesso às publicações como artigos, 
dissertações e teses porque essas informações são 
de  acesso  restrito.  Diante  do  exposto,  pode-se 
concluir  que as instituições estudadas apresentam 
um grande déficit de informações ao público. Caso 
o  PLS 387/2011 se transforme  em lei  todas elas 
deverão se adequar a nova situação.

Conclusões

Apesar  do  constante  avanço  da  divulgação 
científica  nos  sites das  universidades  públicas 
pesquisadas,  nenhuma  disponibiliza  de  maneira 
satisfatória  toda  a  informação  científica  de  seu 
quadro de pesquisadores.
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