
OBJETIVOS

O resultado da adoção de métricas alternativas para as teses e 
dissertações possibilitaria que as mesmas fosse utilizadas para a 
avaliação das ciências tal qual os periódicos são utilizados 
atualmente, e atribuiria a elas a mesma importância que hoje é 
atribuída ao periódico, deixando de ser consideradas apenas como 
um dos critérios a se cumprir para a obtenção de título de mestre 
e/ou doutor e para a avaliação dos programas de pós-graduação. 
O uso de métricas alternativas possibilitaria ter uma visão ampla 
do uso dessa literatura e possibilitaria valorizar essa literatura, 
ainda tida como literatura cinzenta e normalmente pouco estudada 
e debatida no Brasil, se um levantamento bibliográfico for realizado 
será percebido que a literatura atual apresenta poucos estudos 
sobre o assunto, mostrando a importância da valorização das 
teses e dissertações produzidas nos cursos de pós-graduação 
brasileiros.
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 A adoção do um agregador de dados altmétricos a exemplo do 
Altmetric, Dimensions e Plum Analitics, na  BDTD, seguindo o 
modelo dos agregadores adotados nos repositórios, e a atribuição 
às teses e dissertações de identificadores persistentes, como os 
normalmente atribuídos aos periódicos científicos, como o DOI, 
handle ou outros, o que possibilitaria uma ampla visão sobre o 
alcance e uso desses trabalhos acadêmicos, não apenas as 
citações a esses trabalhos, mas dados de acesso e download, 
assim como todo o engajamento e influência dos resultados da 
pesquisa em meios de informação fora do ambiente acadêmico, 
como: sites de notícias, blogs e redes sociais.

O presente trabalho tem como proposta a adoção de métricas 
alternativas, também conhecidas como altmetrias, na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) para o 
monitoramento do acesso, propagação e possível uso das teses e 
dissertações produzidas como resultado dos cursos de pós-
graduação stricto sensu, mestrado e doutorado.
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