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É muito fácil elaborar um artigo científico!
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É muito fácil elaborar um artigo científico!

JC, de 15 de Junho de 2009 
Editor pede demissão após denúncia, feita pela revista 

americana “The Scientist”. Autores inventaram nomes e 
instituição e geraram seu "estudo" num programa de 
computador que compõe artigos de forma aleatória.  

O editor-chefe do periódico científico de acesso aberto "The 
Open Information Science Journal", Bambang Parmanto, pediu 
demissão anteontem, depois que foi revelado que sua revista 
aceitou publicar um artigo científico sem sentido, gerado por 

computador por dois pesquisadores brincalhões. A denúncia foi 
feita na quarta-feira pela revista norte-americana "The Scientist”. 

 



I. A Ciência  e seus Rumos 

II. Caso: Mendel vs Watson & Crick 

III. Índices e Tendências 

IV. Por Quê e Onde Publicar? 

V. FIT 713 



 Qual a importância da ciência? 

 Quanto se investe em pesquisa (C&T)? 

 Produção científica 



 Qual a importância da ciência?

 Revelar mistérios 

 Entender a complexidade da vida, da 

natureza e do universo 

 Proporcionar saúde e bem estar 

 Assegurar a sobrevivência da 

humanidade 

 Assegurar a manutenção do ambiente 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Investimentos nacionais em P&D, em relação ao PIB  
Fonte: Indicadores de C&T do MCT, atualizado em 20/04/2011 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Quanto o G20 gasta em ciência  
Fonte: http://www.inovacaotecnologica.com.br/ 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Fonte: http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/upload/201203%20-
%20setembro/ed12_imgs/ed12_p25_info01.jpg 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Dados da AEB 
 

Investimento em C&T (2013): 85,6 bi (1,66% PIB); 58% público 
 
Investimento em C&T (2000): 15,8 bi 
 
2012: 300 mil bolsistas (53% CNPq; 31% CAPES e 16% FAPs) 
 
2013: 55 mil artigos (2,5% das publicações mundiais) 
 

 
 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Dispêndio nacional em C&T em relação ao PIB 
Fonte: http://www.mct.gov.br 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Total de bolsistas no País e exterior 
Fonte: http://www.mct.gov.br 



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Total de bolsas em 2013, no País e exterior, do CNPq, por áreas 
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Bolsas CNPq no País e exterior por modalidades. 
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Pesquisadores e pessoal de apoio envolvidos em P&D. 
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Número de docentes nos programas de pós-graduação, 1998-2013 
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Evolução do número total de programas de mestrado e doutorado, 
1998-2012 
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Alunos matriculados e titulados nos cursos de mestrado e doutorado em 2013, por 
grande área. Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Alunos titulados nos cursos de mestrado e doutorado, 1998-2013.  
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Quanto se investe em pesquisa (C&T)?

Dispêndios dos estados em C&T e percentual em relação às suas 
receitas, 2013.  
Fonte: http://www.mct.gov.br  



 Produção científica 

Produção mundial de artigos científicos, de 1981 a 2005. Fonte: 
Thomson Reuters. 
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 Produção científica 

Produção brasileira e mundial de artigos científicos, de 1981 a 
2005. Fonte: Thomson Reuters. 



 Produção científica 

Impacto da produção brasileira de artigos científicos, de 1981 a 
2005. Fonte: Thomson Reuters. 



 Produção científica 

Ranking latino americano de produção  científica, de 1981 a 
2005. Fonte: Thomson Reuters. 



 Produção científica 

Ranking sul americano de impacto da produção  científica, de 
1981 a 2005. Fonte: Thomson Reuters. 



 Produção científica 

Percentagem de artigos no Brasil por área de conhecimento, de 
1981 a 2005. Fonte: Thomson Reuters. 

Áreas   % papers 

    no campo 

Agricultura                2.37 

Ciências Espaciais  1.62 

Física   1.49 

Microbiologia  1.30 

Botânica & Veterinária       1.24 

Áreas    % papers 

     no campo 

Matemática   1.19 

Biologia Molecular & Genética  1.17 

Ecologia/Meio Ambiente   1.12 

Biologia & Bioquímica  1.10 

Farmacologia   1.07 

Se somarmos as áreas mais produtivas, o Brasil contribui com 0.98% para a produtividade científica mundial, porém a 
contribuição nacional excede esse nível nas seguintes áreas : 

Física       16.3% 

Medicina Clinica   16.3% 

Química   11.4% 

Botânica & Veterinária           8.6% 

Agricultura                       7.8% 



 Produção científica 

Número de doutores por 100 mil habitantes por região brasileira, 
de 2000 a 2010. Fonte: CNPq. 



 Produção científica 



Participação percentual de artigos brasileiros publicados em 
revistas da Thomson Reuters e Scopus. Fonte: Capes 

 Produção científica 



Percentual de citações de artigos brasileiros publicados em revistas 
da Scopus, em relação ao mundo. Fonte: Capes 

 Produção científica 



 Produção científica 

Quantidade de pesquisadores entre os mais citados nos Brics 
Fonte: Folha de São Paulo, 15/09/2014 



SANTOS JC (2007) Usando a bibliometria para a 
avaliação de informação e gestão de pesquisa 
científica. Palestra no XIII curso de editoração 
científica da ABEC. 
  
SAKIYAMA CCH (2008) Captação de recursos 
para projetos de P, D & I. Curso promovido pela 
FUNARBE.  
 
MCT (www.mct.gov.br) 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

Premissas 
 qualquer cientista pode redigir artigo 
 habilidade de redação deve ser 

aprendida  
 logo, o bom artigo surgirá do cientista 

bem treinado 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

Constatações 
 Mendel (1865) vs Watson & Crick 

(1953) é emblemática 
 35 anos para redescobrir o trabalho de 

Mendel 
 repercussão imediata do trabalho de 

Watson & Crick 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

Fig. 11. Artigo de Mendel publicado em 1865. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img239.imageshack.us/img239/461/mendelmg6.jpg&imgrefurl=http://teixeirabiologiaoregresso.blogspot.com/2007_12_01_archive.html&usg=__LeiLlRcTRSDZOXRmeamht9UB5lA=&h=443&w=340&sz=15&hl=pt-BR&start=17&tbnid=SfUBWacPF6X5BM:&tbnh=127&tbnw=97&prev=/images?q=mendel+ervilhas&gbv=2&hl=pt-BR


Caso: Mendel vs Watson & Crick

Fig. 12. Artigo de Watson & Crick publicado em 1953. 

http://faculty.ksu.edu.sa/17257/Pictures Library/WatsonJames-CrickFrancis.jpg


Caso: Mendel vs Watson & Crick

Fatos 
 88 anos separam seus artigos 
 o sucesso do 20 dependente do 10   
 seria o artigo de um melhor que o do 

outro? 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

Fatos 
 Anais da Sociedade de Pesquisas em 

Ciências Naturais vs Nature 
 alemão vs inglês 
 50 páginas vs 1 1/4 página 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

Lições dessa comparação 
 redação científica: precisa, concisa e 

fluída 
 escolha do idioma e do periódico 
 boas hipóteses de trabalho testadas 

com inteligência  
 bons artigos surgem de hipóteses 

simples, testadas em ensaios simples 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

MENDEL G (1995) Versuche uber pflanzen-
hybriden (Experiências sobre híbridos vegetais). 
In FREIRE-MAIA N Gregor mendel: vida e obra. T. 
A. Queiroz, São Paulo, 97p.  
 
WATSON JD & CRICK F (1953) Molecular 
structure of nucleic acids: a structure for 
deoxyribose nuclei acid. Nature 171(4356): 737-
738. 



Caso: Mendel vs Watson & Crick

MENDEL G (1995) Versuche uber pflanzen-
hybriden (Experiências sobre híbridos vegetais). 
In FREIRE-MAIA N Gregor mendel: vida e obra. T. 
A. Queiroz, São Paulo, 97p.  
 
WATSON JD & CRICK F (1953) Molecular 
structure of nucleic acids: a structure for 
deoxyribose nuclei acid. Nature 171(4356): 737-
738. 



III. Índices Tendências

Dados Bibliométricos 
Conceito  
“Bibliometria: É a análise estatística de dados 
bibliográficos, principalmente em literatura científica e 
técnica. Mede o volume da atividade científica em uma 
área específica em revistas, países, tópicos ou áreas de 
interesses.” (Dr.Henry Small) 
 
Finalidade 
Mostrar o panorama da comunicação científica e 
produtividade examinando os elementos de registros 
bibliográficos (citações) e os relacionamentos entre 
citações. 
Fonte: Déborah Dias, Thomson Reuters 



III. Índices Tendências

 Fator de Impacto 

 Índice h 

 Índice h relativo 

 Tendências 

 Qualis 



 Fator de Impacto 

 fator de impacto, visibilidade, 
autocitação, Qualis 

 Eugene Garfield (1955) (é uma patente) 
 The Thomson Scientific Impact Factor 

(1994) 
 The agony and the ectasy – The history 

and meaning of the Journal Impact 
Factor (2005) 
http://thomsonreuters.com/ 



 Fator de Impacto 

 Fator de Impacto (FI) de uma revista é a 
razão entre o número de citações 
recebidas, em um dado ano, pelos 
artigos publicados nela e o número de 
artigos dela publicados no biênio 
imediatamente anterior.  

 Exemplo da revista CBAB - Crop 
Breeding and Applied Biotechnology 



 Fator de Impacto 

Tab. 1. Fator de impacto (JCR) 2015 da CBAB 

Ano Citações recebidas em 2015 
 

N0 de artigos publicados 2014/2013 

 2014 42  48 

 2013 46  45 

Total  88 93 

Fator de impacto (JCR) da CBAB em 2015=88/93= 0,946 



 Fator de Impacto 

 Autocitação aumenta o fator de 
impacto de um periódico científico? 

 representa em média 13% das citações 
de um periódico! (Self-citations often 
represent about 13% of the citations 
that a journal receives) 



 Fator de Impacto 

Revista Fator de 
Impacto 

N0 total de 
citações 

N0 de auto 
citações 

Desconto 
das auto 
citações 

Artigos 
publicados 
no biênio 

Fator de 
Impacto 
revisado 

Am. J. 
Reprod. 
Immunol. 

1.931 224 54 170 116 1.466 

Reprod. 
Toxicol. 

0.859 79 26 53 92 0.576 

Tab. 2. Avaliação de autocitação de revistas 



 Fator de Impacto 

 Journal Citation Reports (JCR)  – ISI (Thomson 
Reuters) – em junho divulga-se o FI dos periódicos 
indexados nesta Base que contém mais de 10 mil 
revistas 
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSea
rch_input.do?product=UA&search_mode=General
Search&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR&preferencesSa
ved= 

 SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Scopus – 
Elsevier – contendo mais de 17 mil revistas 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?count
ry=BR   

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR&preferencesSaved
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=BR
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=BR
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=BR


 Fator de Impacto 

Journal Citation Reports (JCR)  – ISI (Thomson Reuters) 
– em junho divulga-se o FI dos periódicos indexados 
nesta Base que contém mais de 10 mil revistas 
https://jcr-incites-
thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJour
nalHomeAction.action?SID=B2-
nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-
18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNw
h16m0QqPNQx3Dx3D-
9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-
wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=
null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4
BpEG6aW6wFnMZKQaPC 

https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
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https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez20.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-nUjJGMDvFBq6UnKtXTOqzdjMXyrGjxxdi-18x2dkgdf0f038L3soix2BefrHXeAx3Dx3DoJefhlfr1UNwh16m0QqPNQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&refineString=null&SrcApp=IC2LS&timeSpan=null&Init=Yes&wsid=4BpEG6aW6wFnMZKQaPC


 Fator de Impacto 

 SciELO – Scientific Library Eletronic OnLine 
     Base contendo 1248 revistas de 16 países 
     http://www.scielo.org/php/index.php 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php


 Fator de Impacto 



 Fator de Impacto 



 Fator de Impacto 



 Fator de Impacto 



 Fator de Impacto 



 Fator de Impacto 

NOME DA REVISTA (2012; 2013; 2014; 2015; Qualis/Ciências Agrárias I) 

BABT - BRAZ ARC BIOLOGY TECHNOL (0.551; 0.473; 0.452; 0.428; B1) 

CBAB - CROP BREED APPL BIOTECHNOL (0.655; 0.524; 0.504; 0.946; A2) 

CERNE (0.283; 0.215; 0.360; 0.238; B1) 

CIÊNCIA E AGROTECNOLOGIA (0.531; 0.395; 0.726; 0.701; A2) 

CIÊNCIA FLORESTAL (0.240; 0.286; 0.244; 0.240; B1) 

HORTICULTURA BRASILEIRA (0.328; 0.513; 0.373; 0.276; B1) 

NEOTROPICAL ENTOMOLOGY (0.603; 0.675; 0.850; 0.834; A2) 

PAB - PESQUISA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA (0.756; 0.661; 0.676; 0.564; B1) 

PLANTA DANINHA (---;---; ---; 0.395; B1) 



 Fator de Impacto 

NOME DA REVISTA (2012; 2013; 2014; 2015; Qualis/Ciências Agrárias I) 

RBCS - REV BRAS CIÊNCIA DO SOLO (0.568; 0.733; 0.720; 0.611; B1) 

REV BRAS ENTOMOLOGIA (0.536; 0.577; 0.670; 0.659; A2) 

REV BRAS FRUTICULTURA (0.645; 0.296; 0.487; 0.340; B1) 

RBZ - REV BRAS ZOOTECNIA (---; ---; ---; 0.412; B2) 

REV CIÊNC AGRON (---; 0.713; 0.672; 0.498; B1)  

SCIENTIA AGRICOLA (0.864; 0.796; 0.924; 0.954; A1) 

ACTA SCIENT- AGRONOMY (0.430; 0.365; 0.631; 1.317; A2) 

GMR - GENET MOL RES (1.184; 0.994; 0.850; 0.764; A1) 



 Índice h 

 J.E. Hirsch (2005) An index to quantify an 
individual´s scientific research output. PNAS 
102(46): 16569-72.   

 Hirsch propôs o Índice h para avaliar a 
produção científica de um pesquisador 

 é a ponderação entre o número de 
publicações de um autor e o número de 
citações recebidas por elas 

 O valor será sempre um número inteiro e 
indica que o autor publicou h artigos com, no 
mínimo, h citações 



 Índice h 

N0 de 
artigos 

publicado
s 

A B C D E F 

N0 de 
citações 
recebidas 
 

15 10 8 4 2 1 

Tab. 3. Cálculo do Índice h de um pesquisador 

h=4, pois há pelo menos quatro artigos com 4 ou mais citações 



 Índice h 

 Ex: h = 10 indica que há 10 artigos que foram 
citadas pelos menos 10 vezes 

 Pesquisador A: só 1 artigo publicado, porém 
com 1.000 citações 

 Pesquisador B: 20 artigos publicados, porém 
somente 1 artigo é citado e tem 10 citações 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 



 Índice h 

http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searc
hbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI%3a3 

Scopus 

Web of Science 
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&sear
ch_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved= 

SciELO – Scientific Library Eletronic OnLine 
http://www.scielo.org/php/index.php  

http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://www.scopus.com/search/form.url?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=TgsJJWzM3Wx6KViGBqq9MoI:3
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=3DLt7OOtgVpFndSYxXs&preferencesSaved=
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php


 Índice h 

http://admin-
apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR  

Journal Citation Reports 

Scientific Journal Rankings 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1DOnSRcBXfe4pF7iXtR
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php


 Tendências 

 busca por revistas de alto FI 
 facilidade de publicação e de financiamento 

de projetos para pesquisadores com alto 
índice h 

 maior profissionalização do pesquisador 
 maior dedicação à pesquisa 
 busca por melhores pós-graduandos 
 não priorizar livros, teses, dissertações e 

monografias 



 Tendências 

 monitorar índice h 
 aprimorar redação e leitura de artigos em 

inglês 
 menor foco na graduação e extensão 
 mais estresse e competição entre 

pesquisadores 
 



 Tendências 

http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao 

Google Acadêmico 

ResearchGate 

http://www.researchgate.net/ 

http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://scholar.google.com.br/citations?user=HE6lSF0AAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao
http://www.researchgate.net/


 Tendências 

http://www.webometrics.info/  

Ranking Web of Universities 

Ranking of scientists in Brazilian Institutions according to  
their Google Scholar Citations public profiles 

http://www.webometrics.info/en/node/102  

Segundo o Webometrics Ranking of World Universities, O editor-chefe da CBAB está entre  
os 18 professores da UFV listados no rank dos 6 mil pesquisadores brasileiros mais  
citados, acompanhado de notórios melhoristas como os professores Cosme Damião Cruz e  
Aluízio Borém. 

http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/102


 Qualis 

 Novo Qualis/Capes 2014: índice que 
classifica as revistas por estratos dentro de 
suas áreas (www.capes.gov.br) 

  A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C 

http://www.capes.gov.br/


 Qualis 

Classificação Pesos Critérios 

A1 100 Fator de impacto JCR maior ou igual a 2,000 

A2 85 Fator de impacto JCR entre 0,750 e 1,999 

B1 70 Fator de impacto JCR entre 0,100 e 0,749 

B2 55 Indexado em pelo menos quatro bases indexadoras 
*
 

B3 40 Indexado em pelo menos três bases indexadoras 
*
 

B4 25 Indexado em pelo menos duas bases indexadoras 
*
 

B5 10 Indexado em uma base indexadoras 
*
 

C 0 Não relevante para a área 

 



 Qualis 



 Qualis 

Área Bases Indexadoras 
Ciências Agrárias I ISI CAB BIOSIS SCIELO AGRIS 

Medicina Veterinária ISI CAB BIOSIS SCIELO PUBMED 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros ISI CAB BIOSIS SCIELO ASFA 
 

ISI – Science Citation Index, Currents Contents (ISI – USA). 
CAB – Commonwealth Agricultural Bureau (CAB – UK) 
BIOSIS – Biological Abstracts (BIOSIS – USA) 
SCIELO – Scientific Electronic Library Online 
AGRIS – International Information System for the Agricultural Sciences and Technology (FAO - 
ITA) 
PUBMED/MEDLINE – National Library of Medicine Index (USA) 
ASFA – Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA - ITA) 



 Qualis 

 A CAPES, por meio de seu Qualis, alavancou 
a qualidade das revistas nacionais 

 dificuldade: as revistas nacionais competem 
em “igualdade de condições” com as 
internacionais (Editoras-Empresas) 

 acompanhar estas drásticas mudanças exige 
dedicação e esforço dos pesquisadores 
 



 Referências 

 BARRAVIERA B (2009) Palestra no XV curso 
de editoração científica da ABEC. Disponível 
em: www.abecbrasil.com.br. Acesso em 
agosto 2009 

 Boletim Informativo da SBCS (2008) Set/dez. 
 GARFIELD E (2003) The meaning of the 

Impact Factor. RIPCS/IJCHP 3: 363-9. 

http://www.abecbrasil.com.br/


 Referências 

 GAYLARDE CC Redação de um artigo 
científico para revistas indexadas: a visão de 
uma editora. Palestra. 

 HIRSCH JE (2005) An index to quantify an 
individual´s scientific research output. PNAS 
102(46): 16569-72. 

  MARTINS D (2009) Classificação de 
periódicos científicos – QUALIS 2007/09. 
Palestra na UFV. 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

 Por quê publicar? para difundir novos 
conhecimentos, tanto para o público 
especializado quanto público em geral 

 para refinar e consolidar velhos 
conhecimentos 

 Em qual revista publicar? revista de alto 
impacto vs revista generalista (Meneghini R 
(2012) Emerging journals. EMBO Reports 13: 
106-8 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

 Após escolha da revista o que fazer? acessar 
o site da revista e se informar sobre seu 
escopo (política editorial, tipo de artigo que 
publica, tempo médio de publicação, qualis) 

 ler atentamente as instruções aos autores 
 algumas revistas descartam artigos fora da 

formatação 
 ler um ou mais artigo dela para clarear perfil 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

 Após escolha da revista o que fazer? seguir 
rigorosamente o processo de submissão da 
revista. Ex: PNAS 

 atentar para a carta de encaminhamento. Ex: 
Biomass & Bioenergy 

 como responder aos editores/revisores? com 
educação e elegância 

 seja profissional e ético: encare igualmente 
fracasso e sucesso para clarear perfil 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

Editores 
 resultados inovadores, inglês claro e conciso 

e atraente aos leitores 
 temas quentes para aumentar o fator de 

impacto da revista 
 esperam ciência de qualidade, em linguagem 

adequada 
 Springer séc. 19 na Alemanha; 1940 nos USA; 

1970 no Japão; 2000 no Brasil 
 prod. científ. bras.: 17% a.a., contra 3% da 

mundial; e é 55% da AL 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

Autores 
 pouco domínio da língua inglesa e da 

estruturação de artigo 
 solução: ler, ler, ler, …., e ler artigos 
 relatar financiamentos, conflitos de 

interesse e limitações do artigo para clarear 
perfil 



 

Para 
Crop Breeding and Applied Biotechnology 
Editor Chefe 
Prof. L. A. S. Dias 
Viçosa-MG 
Prezado Prof. Dias 
Estamos submetendo para sua apreciação, consideração e possível publicação, um manuscrito 
intitulado "MT BB: Uma cultivar de tomateiro para aulas práticas de genética e melhoramento 
de plantas", no qual apresentamos uma nova cultivar de tomateiro, a qual foi desenvolvida para 
uso como material didático em aulas práticas de genética e melhoramento genético. Este 
trabalho teve início em 2008, no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). A introdução da já consagrada 
cultivar miniatura de tomateiro, cv Micro-Tom, juntamente com a nova cultivar MT BB que 
apresentamos neste Cultivar Release, levaram à mudanças permanentes e altamente positivas 
nas aulas práticas da disciplina de Genética Geral da referida instituição.  



 

Este trabalho com a cv MT BB recebeu um prêmio no 57º Congresso Brasileiro de Genética, 
sendo posteriormente publicado como material didático na Revista Genética na Escola, e desde 
então temos distribuído sementes gratuitamente para professores de várias universidades e 
escolas de ensino médio de todo o Brasil. Dada a repercussão deste trabalho com a cv MT BB e 
o aumento crescente dos pedidos de sementes desde o início do segundo semestre deste ano, 
consideramos de extrema importância a publicação de um Cultivar Release na CBAB, como 
forma de divulgar ainda mais esta cultivar, a qual é a primeira desenvolvida exclusivamente para 
uso como material didático, salvaguardando também a propriedade intelectual sobre a mesma. 
O manuscrito está em Português mas obviamente sendo recomendado, procederemos a rápida 
mudança para o Inglês.  
Atenciosamente,  
Fernando Angelo Piotto 
Departamento de Genética, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
Universidade de São Paulo 
Piracicaba, SP CEP 13418-900, Brasil 
e-mail: fpiotto@gmail.com 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

“A ciência brasileira faz a diferença” 
“Qualquer país que deseje se desenvolver precisa criar 
uma grande comunidade científica”, afirma Rees. Diz 
que ainda há muito a ser descoberto. “Estamos nos 
aproximando de questões que nem haviam sido 
propostas quando eu era estudante.” 
A mais prestigiada academia científica do mundo, a 
Royal Society Britânica, escolheu o Brasil para 
participar de seu 350º aniversário. Para o astrofísico 
Martin Rees, presidente da entidade, a escolha faz jus 
ao avanço brasileiro nos últimos anos, em especial nas 
áreas de agricultura e energias limpas.” 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

 Navegadores antigos tinham uma frase 
gloriosa: “Navegar é preciso, viver não é 
preciso.” Quero para mim o espírito desta 
frase, transformada a forma para a casar com 
o que sou: Viver não é necessário; o que é 
necessário é criar (F. Pessoa) 



IV. Por Quê e Onde Publicar?

130 bases de dados de referências e resumos 
96 bases de dados de texto completo, mais de 35 mil periódicos 
28 bases de dados de livros eletrônicos, mais de 153 mil títulos 
33 obras de referência (enciclopédias, dicionários, compêndios 
etc.) 
67 bases de teses e dissertações 
57 bases de estatísticas 
11 bases de dados de patentes 
2 bases de normas técnicas 
http://www.periodicos.capes.gov.br/  

http://www.periodicos.capes.gov.br/


V. FIT 713 – Comunicação científica em 
agricultura – Prof. L.A.S. Dias

Nova disciplina de PG 
Objetivo: dotar os pós-graduandos com conhecimentos 
profundos e atuais sobre a comunicação científica, seu modus 
operandi, sua importância para a sociedade e para os 
programas de pós-graduação e suas perspectivas futuras; 
Meta: Habilitar os pós-graduandos a se comunicarem correta e 
cientificamente, utilizando-se de veículos diversos como artigos, 
livros, teses, pôsteres, projetos, etc, visando alavancar seus 
cursos e a economia do país.  
Créditos: 3, com 60 horas, sendo 4h semanais 



Obrigado!

Prof. L. A. S. Dias 
lasdias@ufv.br 

 (31) 3899-2907 
Departamento de Fitotecnia 

Universidade Federal de Viçosa 


