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Colaboração científica entre São Paulo 
e outras unidades da federaçãoDaDos

A fração das publicações científicas1 

com autores de São Paulo2 que também 

incluíam coautores de outras unidades 

da federação (UFs) passou de 13% para 

34% do total das publicações de  

São Paulo, entre os triênios 1995-1997 

e 2015-2017.

Houve crescimento em todas as 

grandes áreas do conhecimento e os 

níveis mais altos ocorreram nas áreas 

de ciências agrárias e ciências 

biológicas, no triênio mais recente.

As colaborações se intensificaram com 

todas as UFs e atingiram mais de 20% 

das publicações para 19 UFs.

As publicações que envolvem 

colaboração entre a unidade da 

federação e São Paulo são mais  

citadas, em média, do que aquelas  

sem colaboração, para todas as UFs3.

Em muitos casos, o efeito mais do que 

dobrou o número médio de citações, 

para níveis presentes em países de 

longa tradição científica.

Colaborações CresCem signifiCativamente

Colaborações aCarretam maior impaCto (Citações por doCumento) das publiCações

n 1995-1997 n 2015-2017

NotAS  (1) PUblICAçõES INdExAdAS SEgUNdo A bASE WEb oF SCIENCE/ClArIvAtE, doS tIPoS “ArtIClE”, “ProCEEdINgS PAPEr” E “rEvIEWS”, SEgUNdo o ESQUEmA “FAPESP”.  (2) UmA PUblICAção é AtrIbUídA A Um 
PAíS oU rEgIão SE ENtrE oS AUtorES CoNStA Um PESQUISAdor SEdIAdo NAQUElE loCAl.  (3) o INdICAdor UtIlIzAdo é “CAtEgory NormAlIzEd CItAtIoN ImPACt” do SIStEmA INCItES/ClArIvAtE, CAlCUlAdo PElA 
médIA do NúmEro dE CItAçõES rECEbIdAS Por doCUmENto, NormAlIzAdA Por árEA do CoNhECImENto, tIPo dE doCUmENto, ANo dA PUblICAção E médIA mUNdIAl (NormAlIzAdA Em 1,00).

FoNtES  IncItES/WEb oF ScIEncE/clArIvAtE, dAdoS bAIxAdoS dUrAntE o mêS dE jUlHo dE 2019

Porcentagem das publicações científicas de São Paulo com pelo menos 
um coautor de outra UF, por grande área do conhecimento FAPESP e total 

Porcentagem das publicações científicas da UF que apresentam coautores 
sediados em São Paulo, todas as áreas do conhecimento, 2015-2017

Impacto relativo normalizado por categoria (citações por documento)
Publicações da UF segundo colaboração com SP – 2015-2017. média mundial = 1,00
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n Sem colaboração com SP (primeira coluna)      n com colaboração com SP (segunda coluna)

todas as áreas
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