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Publish or Perish (Publique ou Pereça)

• Expressão cunhada na década de 1950 que 
refere-se a pressão que existe para publicar 
artigos científicos para prosperar na vida 
acadêmica.



Por que escrevemos e publicamos 
artigos científicos?

• No mundo ideal:
– Para compartilhar as descobertas científicas e com 

isso contribuir para o avanço do conhecimento.

• Na prática:
– Para obter financiamento

– Para conseguir bolsa

– Para ser aprovado em concurso

– Para conseguir um trabalho

– Para obter uma boa avaliação da CAPES



• Indicadores de produtividade

• Indicadores da qualidade dos periódicos

• Indicadores da qualidade dos artigos



Indicadores de Produtividade Científica

• Número de trabalhos. Quantidade de artigos, livros, 
capítulos de livros, etc. produzidos pelo cientista ou 
instituição. 



Publicações do Brasil x América Latina



Produção mundial em 2010



Produção mundial em 2010



Produção relativa entre as áreas no Brasil



Produção relativa entre as áreas nos Estados Unidos



Indicadores de qualidade dos veículos 
de publicação científica

• Fator de Impacto

• Índice SJR

• Qualis



Fator de Impacto

• O Fator de Impacto, abreviado como FI, é uma 
medida que reflete o número médio de citações
de artigos científicos publicados em determinado 
periódico. É empregado para avaliar a importância 
de um dado periódico em sua área. O FI foi criado 
por Eugene Garfield,[1] o fundador do Institute for 
Scientific Information (ISI), hoje parte da Thomson 
Reuters Corporation. Desde 1972 os FI são 
calculados anualmente para os periódicos 
indexados no ISI e depois publicados no Journal of 
Citation Reports (JCR), também da Thomson 
Reuters.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugene_Garfield&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Scientific_Information&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Reuters_Corporation&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Citation_Reports&action=edit&redlink=1


Onde eu encontro o FI de um 
determinado periódico?

• Lattes

• Site do periódico

• Base de dados do ISI

http://buscador.periodicos.capes.gov.br/V/UMF7X74IMRRQ7RSJ9XEECAE5TB9PYAYR11VXI4A6VEN7ELSYYL-25694?func=native-link&resource=CAP02665


Periódicos com maiores FI



Periódicos Brasileiros com maior FI



SJR – SCImago Journal Rank

• SCImago Journal Rank (SJR indicator) is a measure of scientific 
influence of academic journals that accounts for both the 
number of citations received by a journal and the importance 
or prestige of the journals where such citations come from. 

http://www.scimagojr.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Citation
http://www.scimagojr.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PageRank-hi-res.png


Qualis Periódicos

• Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados 
pela Capes para estratificação da qualidade da 
produção intelectual dos programas de pós-
graduação. 

• A classificação de periódicos é realizada pelas 
áreas de avaliação e passa por processo anual de 
atualização. Esses veículos são enquadrados em 
estratos indicativos da qualidade - A1, o mais 
elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso 
zero.





Regra Qualis

Estrato DAV
A1 12%
A2 13%
B1 25%
B2

50%
B3
B4
B5
C -

A1 < A2
A1 + A2 ≤ 25%
A1 + A2 + B1 ≤ 50% 



Qualis da área de Veterinária



Classificação no Qualis



Indicador de qualidade dos 
artigos publicados



Indicador de qualidade dos artigos 
científicos publicados

• Número de citações



Índice H

• O Índice H, ou H-index em inglês, é um indicador 
usado para quantificar a produtividade e o 
impacto de cientistas baseando-se nos seus 
artigos (papers) mais citados.

• Em palavras, o índice H é o número de artigos 
com citações maiores ou iguais a esse número. 
Um par de exemplos certamente ajuda a ilustrar 
o conceito: um pesquisador com h = 5 tem 5 
artigos que receberam 5 ou mais citações; um 
departamento com h = 45 tem 45 artigos com 45 
ou mais citações; e assim por diante.

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista


Índice H = Fator H



Outros pontos a considerar

• Co-autorias. Número de trabalhos realizados em 
colaboração com outros cientistas ou instituições. 
É uma medida da inserção do cientista ou da 
instituição no ambiente científico.

• Número de patentes. Quantidade de patentes 
registradas por cientistas, grupos ou instituições. 
É uma medida dos resultados práticos dos 
trabalhos.

• Outros indicadores: premiações, bolsas, número 
de orientações acadêmicas, citações em mídias 
tradicionais...



Redação de Artigos Científicos de 
Alto Impacto



Para gerar um bom artigo precisamos 
de um bom projeto!

• Que faz uma contribuição inovadora para a ciência

• Que responde a uma pergunta 

– de interesse para a comunidade científica 

– ainda não respondida anteriormente

– de relevância para o interesse social

• A parte mais difícil do projeto é:

achar a pergunta certa!



O que fazer para achar a pergunta 
certa?

• Procurar trabalhar com um tema que seja de 
interesse da comunidade científica

• Conhecer o que outros já publicaram sobre o 
assunto

• Elaborar boas hipóteses

• Delinear os experimentos de forma a comprovar 
as hipóteses

• Usar metodologias modernas e adequadas

• Manter-se atualizado



Escolha da revista

• Consultar a página “Informação aos autores” – tipos de 
artigo que aceita, descrição do público leitor, formato 
do manuscrito e instruções específicas

• Ler artigos da revista – estar familiar com o conteúdo e 
formato

• Revistas de maior impacto – são muito concorridas e 
têm taxa de rejeição muito elevada

• Avalie a qualidade do seu artigo sem exagero ou falsa 
modéstia – consulte amigos



Escolha da revista

• A revista é indexada em que bases?

• Qual é o fator de impacto?

• Esta é a melhor audiência para o seu trabalho?

• Qual o tempo entre o envio e a publicação?

• Qual é o custo da publicação



Processo de revisão

• Manuscrito é submetido a 2 ou 3 revisores –
geralmente são pessoas ocupadas

• Revisores recomendam aceitar, aceitar com revisão 
ou rejeitar o artigo

• O editor de posse da informação decide



Primeira impressão é muito importante

• Faça tudo com cuidado e organização

• Tabelas bem feitas

• Tudo conforme as instruções aos autores – verifique tudo 
pelo menos 3 vezes, para diminuir os erros

• Bibliografia no formato da revista

• Mande uma carta de submissão, explicando porque o 
artigo é interessante para os leitores daquela revista

• Imite o formato de outros artigos publicados naquela 
revista



Resumindo...

• Temos que publicar!

• Não basta quantidade, precisamos de 
qualidade!

• A qualidade é aferida principalmente pelo FI;

• Número de citações será considerado no futuro 
próximo;

• O importante é “cuidar” muito bem do LATTES.



Muito obrigado

odir@ufpel.edu.br


