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Resumo
Tradicionalmente, em muitos departamentos sao organizados n
ucleos de discuss
ao denominados Clubes de Revista sobre tematicas envolvendo artigos e descobertas dentro da comunidade
cientca. Nesses n
ucleos, os envolvidos sao familiarizados com artigos cientcos, possuem um prazo para estud
a-los, para depois apresent
a-los e discuti-los. Os artigos pre-selecionados s
ao, em sua
maioria, recentes e n
ao relacionados. Neste trabalho, a participac
ao no Clube de Revista da UFTM,
conhecido como BBS, colaborou de forma not
oria na construcao do conhecimento, foi um grande
incentivador a maior procura por Iniciacao Cientca e os alunos participantes estavam muito mais
preparados para o desenvolvimento de projetos quando comparados aos demais alunos que n
ao
haviam participado. Ainda quanto a Iniciac
ao Cientca, o BBS promoveu uma maior interac
ao
tanto entre orientador e orientado, como entre os alunos participantes, incrementando o conhecimento cientco atualizado, na fundamentac
ao dos artigos cientcos utilizados, alem de possibilitar
o treino dos participantes nas diferentes formas de explorar guras, tabelas e gr
acos.

Palavras-chave:

Clube de Revista, Conhecimento Cientco, N
ucleos de discuss
ao, Pesquisa.

Abstract
Traditionally, in many departments, discussion centers are organized called Journal Clubs on
themes involving articles and discoveries within the scientic community. In this nucleus, those
involved are familiar with the reference, have a deadline to study it, then present and critically
evaluate the subject. The pre-selected articles are mostly recent and unrelated. In this study, the
participation in the UFTM Journal Club, known as BBS, collaborated in a notorious way in the
construction of knowledge, besides demonstrating, how informed, prepared and dedicated the participant is with his research. With regard to Scientic Initiation, this promotes a greater interaction
between teacher-advisor and student-oriented as well as between students-oriented. The journal
club increase the scientic knowledge updated in the participants and enable the training of the
participants in the explanation of gures, tables, graphs and in the fundamentals of the article.
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Resumen
Tradicionalmente, en muchos departamentos se organizan n
ucleos de discusi
on denominados
Clubes de Revista sobre tematicas involucrando artculos y descubrimientos dentro de la comunidad
cientca. En esos n
ucleos, los involucrados est
an familiarizados con artculos cientcos, tienen un
plazo para estudiarlos, para luego presentarlos y discutirlos. Los artculos preseleccionados son, en
su mayora, recientes y no relacionados. En este trabajo, la participaci
on en el Club de Revista
de la UFTM, conocido como BBS, colabor
o de forma notoria en la construcci
on del conocimiento,
fue un gran incentivador para aumentar la b
usqueda por iniciaci
on cientca y los alumnos participantes estaban mucho m
as preparados para el desarrollo de proyectos cuando comparados a los
otros alumnos que no haban participado. En cuanto a la Iniciaci
on Cientca, el BBS promovi
o una
mayor interacci
on tanto entre orientador y orientado, como entre los alumnos participantes, incrementando el conocimiento cientco actualizado, en la fundamentaci
on de los artculos cientcos
utilizados, adem
as de posibilitar el entrenamiento de los participantes en las diferentes formas de
explorar guras, tablas y gr
acos.

Palabras claves:

gaci
on.

Club de Revista, Conocimiento Cientco, N
ucleos de discusi
on, Investi-
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1. Introduc
ao
As atividades de pesquisa e extens
ao s
ao partes inter-relacionadas que, juntamente
com o ensino, constituem uma trade que caracteriza a Universidade brasileira1 . Isso est
a
estabelecido na Constituic
ao Federal de 1988 em seu artigo 207, que diz as Universidades
gozam de autonomia did
atico-cientca, administrativa e de gest
ao nanceira e patrimonial,
e obedecer
ao ao princpio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extens
ao.
 de se esperar, em um primeiro momento, que a todas essas partes sejam dadas igual
E
relev
ancia, uma vez que, o ensino e a engrenagem vital para movimentac
ao das pecas para
a pesquisa e esta n
ao ser
a signicante se n
ao atingir a comunidade, cumprindo um papel
de extens
ao. Entretanto, na maioria das Instituic
oes de Ensino Superior (IES) observa-se
que, durante a graduac
ao maior import
ancia e dada ao ensino, na P
os-graduac
ao a pesquisa
torna-se imprescindvel, mas a extens
ao e pouco desenvolvida. Em suma, o desenvolvimento da dimens
ao cientco-tecnologica ganha grandes proporc
oes, entretanto, a negligencia
para com a extens
ao desses conhecimentos acarreta em uma perda no destinatario nal, a
comunidade1 . De fato, n
ao s
o o acesso dos cidad
aos a Ciencia e a Tecnologia e necess
ario,
como tambem que esses consigam entende-las, utilizarem-nas, alem de poderem opinar sobre
a utilidade, absolutismo e necessidade dessas2 . Bazzo3 identica em seu estudo que a Ciencia
e a Tecnologia incorporam n
ao s
o quest
oes sociais, como tambem eticas e polticas.
Qual seria, ent
ao, a aproximac
ao ideal, sem reducionismos e sem ostentacoes, do ensino,
pesquisa e extens
ao, por parte dos discentes, docentes, p
os-graduandos e comunidade? Mais
precisamente, como realizar tal aproximacao do ponto de vista da area das Ciencias Tecnol
ogicas e Exatas? Anal, como arma Bazzo, e preciso que possamos retirar a Ciencia e
a Tecnologia de seus pedestais inabal
aveis da investigac
ao desinteressada da verdade e dos
resultados generosos para o progresso humano 3 . Ainda mais que, tradicionalmente, existe
uma barreira imposta por uma suposta complexidade das Ciencias Exatas e Engenharia,
observadas pelos alunos.
A observancia de tal fato tambem leva a uma preocupac
ao constante em se evitar a
evasao nos primeiros anos dos cursos de Engenharias e despertar o interesse vocacional de
alunos do Ensino Medio para esses cursos. Para isso, s
ao necess
arias polticas de incentivo4 ,
o
como a chamada CNPq/VALE S.A. n 05/2012  Forma-Engenharia, fomentada pelo Governo Federal atraves do Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovac
ao, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnol
ogico e por instituic
oes privadas como a Vale S.A
e a Chamada No 18/2013 MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras - Meninas e Jovens Fazendo
Ciencias Exatas, Engenharias e Computacao.
Nestes editais tres projetos foram aprovados pelos autores do presente trabalho (Projeto CNPq no 454870/2012-4, 420287/2013-2, 420188/2013-4) e o contato com os diferentes
atores sociais  sejam os alunos de Ensino Medio inseridos no projeto, os discentes iniciantes
de Engenharia Qumica ou os p
os-graduandos  potencialmente aumentou. Esses projetos
tornaram atraente a discuss
ao de assuntos cientcos para esses atores sociais, t
ao diferentes
em formacao prossional e academica, atraves da maior interac
ao entre eles partindo de um
ponto em comum, a ciencia em si.
Para os academicos inseridos nos programas de Iniciac
ao Cientca, a convivencia com
estudos baseados em artigos cientcos e usual. Entretanto, nota-se que a busca por artigos
em peri
odicos de excelencia por parte desses e falha, em menor grau devido as barreiras de
lngua (ingles, ou outras lnguas), e em maior grau devido a impercia no momento da busca.
Alem disso, sabe-se que a alfabetizac
ao cientca se estende muito alem da sala de aula.
No entanto, cursos tradicionais de Engenharia em diversas instituic
oes de ensino superior
sufocam as habilidades criativas que s
ao necess
arias para Engenheiros modernos5 .
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Diante disso, como frequentemente o foco reside no conhecimento, na sua compreensao
e em sua posterior aplicac
ao, a inclus
ao de metodos como o dos clubes de revista, podem
ajudar os alunos a se desenvolverem de forma mais eciente e satisfat
oria6 . Assim, os clubes
de revista surgem como uma forma de mitigar essas barreiras, ajudar a manter a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extens
ao e ajudar no desenvolvimento das habilidades
crticas e criativas necess
arias para a formac
ao de bons Engenheiros.

2. Objetivos
O presente trabalho teve como objetivo principal a implantac
ao de um Clube de Revista
na Universidade Federal do Tri
angulo Mineiro (UFTM) direcionado aos alunos dos cursos
de Engenharia para preparar o interessado a estar apto a apresentar, compreender, analisar
criticamente artigos cientcos publicados em peri
odicos de excelencia para utiliza-los em
suas pesquisas de iniciac
ao cientca e/ou em sala de aula; abrangendo desde os conceitos
de plataformas multidisciplinares, bases referenciais e informac
oes estatsticas de peri
odicos.

3. Metodologia
Nos Estados Unidos os estudantes que participavam dos clubes de revista costumavam
levar o almoco para a reuni
ao em sacos de papel marrom, esses clubes receberam o apelido
de Brown Bag Seminars (BBS), assim sendo, o clube de revista da Universidade Federal
do Tri
angulo Mineiro (UFTM) recebeu o nome BBS. O projeto iniciou-se em 2012 e, desde
2013, vem sendo nanciado pela Pro Reitoria de Extens
ao da UFTM com uma bolsa de
extens
ao ao aluno bolsista do projeto. O projeto BBS, que j
a est
a na 4a edicao conta com
reuni
oes quinzenais com uma hora de durac
ao, durante o intervalo do almoco. A cada edic
ao,
s
ao abordadas as seguintes etapas:
Etapa 1. Familiarizac
ao dos interessados na area de atuac
ao;
Etapa 2. Conceitos iniciais: principais plataformas multidisciplinares, principais bancos
de dados, informac
oes estatsticas de peri
odicos, artigo cientco, palavras-chave, escopo,
JCR e impacto da revista, etc.;
Etapa 3. Busca por artigos cientcos nas plataformas de busca;
Etapa 4. Abordagem do artigo cientco; e
Etapa 5. Apresentac
ao de artigos na forma de semin
arios.
Como o projeto BBS de extens
ao possui intenc
ao de atuac
ao pratica, a Etapa 1 foi
fundamental para o norteamento das etapas seguintes, devido as variadas bases de dados
dependentes da area tematica. Em seguida, a denic
ao dos conceitos iniciais basicos congurou o discernimento do interessado frente as informac
oes com as quais ele j
a teve contato,
mesmo que breve. Para a realizac
ao da busca de artigos nas bases de dados os alunos foram
ate a biblioteca da Universidade, onde os computadores tem acesso ao Portal Capes e a
outras bases de busca. Assim sendo, os alunos participantes aprenderam a realizar a busca
por artigos cientcos relevantes a area de atuac
ao.
As Etapas 4 e 5 foram realizadas de modo a demonstrar aos alunos participantes como
fazer a abordagem crtica do artigo, extrair as informac
oes de maior import
ancia e elaborar
as apresentac
oes atraves dos recursos de mdia digital disponveis, utilizando v
arios softwares,
como Open Oce Impress, Microsoft Power Point e Prezi. As apresentacoes dos artigos, em
grupos e individualmente, aconteceram com a participac
ao ativa dos demais participantes,
na forma de d
uvidas e sugest
oes. Os participantes foram inseridos no contexto dos seguintes
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peri
odicos, de acordo com o contexto do curso de graduac
ao e interesse cientco dos participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applied Catalysis A, General;
Applied Catalysis B, Environmental;
Chemical Engineering Journal;
Journal of Catalysis;
Minerals Engineering;
Progress in Energy and Combustion Science;
Water Research;
Biochemical Engineering Journal;
Journal of Cleaner Production;
Journal of Essential Oil Research;
Phytotherapy Research;
Scientia Pharmaceutica;
APMIS Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica; e
Journal of Essential Oil Bearing Plants.

Em todas as reuni
oes, o controle da presenca dos participantes foi rigoroso, com registro
das reuni
oes em ata.

4. Resultados
A implantac
ao do Clube de Revista da UFTM (BBS) foi muito bem aceita pelos alunos
do curso de Engenharia Qumica da UFTM. Desde a 1a edicao houve uma procura grande
de alunos por fazer parte do projeto. Na primeira edic
ao do projeto os alunos foram selecionados dentre os que faziam Iniciac
ao Cientca. Entretanto, nas edic
oes posteriores os
alunos passaram a ser selecionados atraves da analise do hist
orico escolar. Os alunos com
as melhores notas foram os selecionados, porque houve um entendimento pelos professores
orientadores desse projeto que esses alunos teriam melhores condic
oes de gerenciar o tempo para se dedicar as disciplinas de graduac
ao e ao mesmo tempo se dedicar ao projeto.
Esse entendimento, se mostrou real e verdadeiro nas edic
oes seguintes do projeto, uma vez
que nenhum aluno selecionado teve problema para se dedicar ao projeto, muito menos as
disciplinas cursadas.
Com relac
ao ao n
umero de interessados em participar do BBS, esse aumentou cerca
de 50 % da 1a edicao para a 2a e manteve-se em elevac
ao ao longo das demais edic
oes.
Entretanto, o n
umero de participantes permaneceu constante em 20 alunos, mantendo-se na
meta do projeto. Alem disso, observou-se que esse n
umero de alunos participantes n
ao levou
a dispers
ao dos mesmos nas reuni
oes, mostrando ser um n
umero adequado de participantes.
Em cada edic
ao um aluno foi selecionado para ser o aluno coordenador do projeto. Essa
selec
ao foi feita atraves do hist
orico escolar onde foi avaliado o bom desempenho do aluno
em seu curso de graduac
ao. Alem disso, o aluno coordenador era sempre de perodos a frente
dos alunos participantes. O aluno coordenador realizava reuni
oes quinzenais com durac
ao
de uma hora. O que se observou ao longo de todas as edicoes e que a coordenac
ao das
reuni
oes feita por outro aluno com maior tempo de curso proporcionou um ambiente menos
formal e que levou a maior facilidade dos alunos participantes em aderirem ao projeto.
Muito provavelmente, a facilidade de contato entre os alunos participantes com o aluno
coordenador, o fato de alunos utilizarem uma mesma linguagem e ser um projeto extraclasse,
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colaborou muito para o bom desempenho dos alunos participantes em todas as edic
oes do
projeto.
Ao longo das edic
oes do projeto BBS observou-se melhoria dos participantes em alguns
aspectos, como:
• Acesso a conte
udos de alta conabilidade e qualidade;
• Atualizac
ao sobre publicac
oes e descobertas cientcas relevantes em cada area da

engenharia;
• Leitura crtica e discuss
ao das referencias utilizadas; e
• Contribuic
ao para o melhoramento da revis
ao bibliogr
aca escrita pelos alunos em relat
orios de disciplinas pr
aticas, na preparac
ao de projetos e relat
orios de Iniciac
ao
Cientca,bem como de Trabalhos de Conclusao de Cursos.
Contudo, ao longo de todas as edicoes do BBS, as principais diculdades dos alunos
participantes observadas foram: o discernimento de peri
odicos na lngua universal cientca
 o ingles; a compreens
ao dos metodos aplicados em cada artigo apresentado; os resultados obtidos pelos pesquisadores que publicaram suas experiencias nos artigos citados e os
metodos de uma apresentac
ao adequada do semin
ario.
Com relac
ao a lngua estrangeira, isso reete a grande desigualdade de ensino no pas,
uma vez que os alunos vindos de escolas particulares tiveram menos diculdades que os alunos vindos de escolas p
ublicas. Porem, ao longo do desenvolvimento do projeto, observou-se
uma melhora expressiva nesta diculdade, uma vez que os alunos com maiores diculdades
foram encaminhados para um curso de ingles oferecido gratuitamente pela pr
opria instituic
ao. As duas diculdades seguintes n
ao foram surpresa para os coordenadores, uma vez
que os artigos trabalhados apresentam pesquisas que ainda est
ao alem da compreens
ao de
muitos dos alunos de graduacao, com textos mais elaborados e sosticados do que aqueles
que os alunos leem em sala de aula. Entretanto, ao longo do desenvolvimento de cada edic
ao,
essas diculdades diminuram consideravelmente. J
a a quest
ao da orat
oria, que inicialmente
era muito grande e causava uma certa indisposic
ao em alguns alunos, ao longo do desenvolvimento do projeto, quando os alunos comecaram a ter maior engajamento e conanca,
deixou de ser algo ruim para eles e passou a ser visto como algo que poderia ser melhorado
a cada apresentac
ao. Realmente a melhora foi tao grande que trouxe reexos na autoestima
dos alunos participantes. Tudo isso foi t
ao positivo para os professores coordenadores desse
projeto e para os alunos que se reetiu em propaganda por parte dos alunos participantes
para os alunos de perodos anteriores aos seus perodos anteriores. De fato, isso corroborou
para um aumento em cada edic
ao do projeto.
Falando especicamente das apresentac
oes orais sobre os artigos, os alunos inicialmente apresentaram semin
arios em grupo e posteriormente sozinhos, para facilitar o ganho de
conanca por parte dos alunos. Em todos os momentos, a gesticulac
ao, a fala e o comportamento dos alunos que estavam apresentando foi registrada pelos demais alunos participantes
e ao nal dos semin
arios todos destacavam o que haviam constatado de melhor e de n
ao t
ao
bom nos apresentadores. Tudo isso foi feito em um ambiente de muito respeito utilizando
uma cha de avaliac
ao que destacava os pontos que deveriam ser registrados. Desta forma,
todos os participantes puderam comparar suas apresentacoes, identicando suas maiores
diculdades e suas melhoras ao longo do desenvolvimento do projeto.
Um fato que merece destaque e que em todas as edic
oes do projeto, as alunas representaram mais da metade do total de participantes. De acordo com dados internos da UFTM
e da percepc
ao de muitos professores dos cursos de Engenharia, isso est
a de acordo com
o n
umero de ingressantes do sexo feminino em Engenharia Qumica e Engenharia de Ali-
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mentos, porem vai contra ao n
umero de ingressantes do sexo feminino em outros cursos de
Engenharia na mesma Universidade, como por exemplo, Engenharia Mec
anica e Engenharia
Civil. De qualquer forma, isso e um dado muito importante, pois mostra a participac
ao de
mulheres fazendo engenharias no Brasil est
a aumentando, o que era o objetivo das duas
chamadas do CNPq citadas anteriormente.
De maneira geral, nas cinco edic
oes do BBS foi not
avel o progresso na compreens
ao
fundamentos de artigos cientcos, alem do interesse pelo conhecimento e atualizac
ao dos
participantes em suas areas. Dessa forma, o projeto tambem colaborou com a diminuic
ao
da evas
ao dos cursos de engenharias da UFTM. Alem disso, todos os participantes tiveram
um progresso extraordin
ario no modo como passaram a explorar melhor dados cientcos
em guras, tabelas e gr
acos, nos fundamentos dos artigos e na forma de apresentar seus
trabalhos oralmente, mostrando maior desenvoltura e autoconanca, por terem maior conhecimento ou saber como buscar conhecimento sobre um determinado assunto.
Estudos sugerem que os clubes de revista s
ao ecientes para o aprendizado. Bakrania6
discute a integrac
ao da ideologia do clube de revista incorporado em um curso de Introduc
ao
a Nanotecnologia para estudantes de graduac
ao e pos-graduac
ao de alto nvel. Segundo o
autor, esta aplicac
ao para um curso tradicional baseado em palestras oferece uma alternativa
poderosa, concentrando-se simultaneamente em fundamentos e metodos da Nanociencia.
Entre seus in
umeros benefcios, a integrac
ao de um clube de revista oferece aos alunos uma
oportunidade u
nica para exercer suas habilidades de aprendizagem de nvel superior, ou seja,
an
alise, sntese e avaliac
ao de conhecimentos. Bakrania6 , conclui que o clube de revista e uma
ferramenta beneca para o ensino de campos cientcos emergentes, como a Nanotecnologia,
a Biotecnologia, Sistemas Avancados de energia alternativa, etc. Eles permitem que os cursos
permanecam atuais e promovam um ambiente mais envolvente e atraente para os alunos.
O formato do clube de revista requer planejamento e tempo predeterminado. O objetivo deve ser bem claro para incentivar o aprimoramento das habilidades dos participantes
na pesquisa liter
aria em sua especialidade e no desenvolvimento de opini
ao crtica dos participantes sobre a literatura cientca pertinente. A participac
ao do professor em algumas
reuni
oes foi apontada pelos participantes, como beneca, em virtude de sua maior experiencia academica.
Pela analise liter
aria, a maioria dos clubes de revista s
ao voltados para area da sa
ude7-10 .
Contudo, a inclus
ao de um clube de revista na area de engenharias da UFTM, o BBS,
mostrou que esse projeto contribui com melhor aprimoramento do conhecimento cientco
de cada area, melhora na interpretac
ao de dados, na orat
oria, alem de contribuir com a
familiarizac
ao de termos tecnicos da lngua inglesa na area de Exatas/Tecnol
ogicas.

5. Conclus
oes
Conclui-se que o projeto, iniciado em agosto de 2012, colaborou no interesse pela pesquisa e desenvolvimento dos alunos dos Cursos de Engenharia da UFTM, pois: o n
umero de
alunos interessados em participar do projeto tem aumentado a cada edicao. Vericou-se ainda um aumento nas publicac
oes cientcas em Semanas Tem
aticas, Congressos e Simposios,
bem como, uma maior interac
ao entre orientador e o orientado em sete cursos de Engenharias
da UFTM. O Projeto foi uma atividade fundamental n
ao s
o para os alunos que j
a inseridos
no contexto de pesquisa e desenvolvimento, como tambem foi u
til tambem para aqueles que
estavam simplesmente interessados em expandir seus conhecimentos. Observou-se melhora
expressiva na apresentac
ao oral dos alunos, na compreens
ao dos dados, no domnio da lngua
inglesa e, principalmente, na autoconanca dos alunos participantes.
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