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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é investigar os temas centrais da pesquisa em design por meio da 

análise de artigos do periódico Design Studies. Empregando análise bibliométrica e análise de 

rede, o trabalho analisa características de artigos do periódico Design Studies, buscando 

fatores que identificam um artigo de maior qualidade desse periódico. Devido à limitação da 

base de dados Scopus, este estudo considerou apenas artigos com citações completas em 

Estudos de Design 2001-2011. A principal contribuição deste trabalho é a utilização de uma 

técnica de análise de rede para analisar métodos de pesquisa nos 317 artigos publicados em 

Estudos de Projeto entre 2001 e 2011. Dentre os fatores identificados, destacam-se a 

possibilidade de parcerias, e temas voltados à Gestão de Design e Gráfica. De posse de 

informações sobre fatores de sucesso para publicação nesse periódico, é possível elaborar um 

processo para promoção de publicações de artigos acadêmicos. 
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