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PRINCIPAIS MÉTRICAS MUNDIAIS UTILIZADAS



IMPACT FACTOR

by Dr. Eugene Garfield

Science Citation Index 

Expanded (SCIE)

Search across over 9,200

of the world’s most

impactful journals across

178 scientific disciplines.

Social Sciences Citation

Index (SSCI)

Search across over 3,400 of

the world’s most impactful

journals across 58 social

sciences disciplines.

Web of Science is the world’s most trusted publisher-

independent global citation database (closed access) -

SCIE + SSCI + AHCI = 14.400 indexed Journals. 

Arts & Humanities Citation 

Index (AHCI)

Search across over 1,800 of

the world’s most impactful

journals across 28 arts &

humanities disciplines.



O Fator de Impacto foi criado por

Eugene Garfield, fundador do Institute

for Scientific Information - ISI e da

base Web of Science.

É uma equação:

NUMERADOR – Número de citações

DENOMINADOR – Número de artigos 

publicados



Fator de Impacto de 2 anos: mede o

impacto da atualidade do tema

Fator de impacto de 5 anos: mede a

importância e a persistência de

atualização do tema



The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal (open

access) that includes the journals and country scientific indicators

developed from the information contained in the Scopus® database

(Elsevier). These indicators can be used to assess and analyze scientific

domains. Journals can be compared or analysed separately. Country

rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be

grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (313

specific subject categories) or by country. Citation data is drawn from

over 34,100 titles from more than 5,000 international publishers and

country performance metrics from 239 countries worldwide. The SJCR

allows you also to embed significative journal metrics into your web as a

clickable image widget.







O cálculo do 

Cites/Doc

(Scopus) é 

semelhante ao 

do Fator de 

Impacto (Web 

of Science)!



1-Editor-chefe

2-Editores associados

3-Corpo editorial

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

-Devem ser pesquisadores renomados, que participam de eventos e que contribuam 

para divulgar o periódico para os demais pesquisadores;

-Devem ter o compromisso de publicar pelo menos um excelente artigo por ano na 

revista;

-Devem  ser pareceristas de outras revistas e conhecer os artigos publicados para 

poder eventualmente sugerir citações;

-Devem convidar pesquisadores renomados para submeter manuscritos à revista.



4-Periodicidade – A revista pode ser impressa, mas deve ter obrigatoriamente a

alternativa digital em FLUXO CONTÍNUO. Isto significa velocidade: artigo finalizado é

artigo publicado!

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

-A publicação em fluxo contínuo é inevitável e dará velocidade à sua publicação;

-Evite migrar para o fluxo contínuo durante o ano corrente;

-Inicie o fluxo contínuo da sua revista no mês de Janeiro;

-Sugestão de forma de citação para o fluxo continuo:

-Título do periódico, ano, volume, número do artigo (este número reinicia a cada ano a

partir do número 1 – elocation ID), DOI number

-Exemplo: J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis., 2019 25:e20190001

DOI number 10.1590/1678-9199-jvatitd-2019-0001



AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

5-Indexadores estratégicos

Cada área do conhecimento científico deve ter as indexações consideradas

estratégicas. Áreas Biológicas, Saúde e Agrárias:

Web of Science (JCR) (InCites Journal Citation Reports)

http://apps-

webofknowledge.ez87.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=7BSR

LCYyQJb8kQ4qGzb&product=WOS&search_mode=GeneralSearch

PubMed Central 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2145/

SCOPUS (SJR) (SCImago Journal & Country Rank)

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4000152107&tip=sid&clean=0

SciELO http://www.scielo.br/

http://apps-webofknowledge.ez87.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=7BSRLCYyQJb8kQ4qGzb&product=WOS&search_mode=GeneralSearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2145/
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4000152107&tip=sid&clean=0
http://www.scielo.br/


6-Priorizar qualidade SEMPRE

Para se priorizar qualidade há necessidade de uma avaliação rigorosa na “Porta de

entrada”, ou seja, quando o manuscrito chega à secretaria do periódico o Editor-chefe

deve avaliar se vale a pena publicar ou não.

Perguntas estratégicas:

Este artigo está no escopo da revista? Está dentro das normas? Será citado? É inovador?

É atual? Onde estão os “assuntos novos”? Se uma destas perguntas for negativa, o

manuscrito deve ser rejeitado da porta. Com isso, você terá poucos artigos para publicar e

menos serviço para os seus colaboradores.

Neste momento você precisa ter coragem, ser cruel e priorizar a qualidade. Esqueça os

amigos e foque nas suas metas - caso contrário você não as atingirá!!!

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 



7-Cortar supérfluos

- “Cortar na carne” - Evite: Editoriais, Cartas e Artigos de pouco interesse. Se você é

daqueles que a todo novo número escreve um Editorial – mude este comportamento!

-Jamais publique resumos de eventos (congressos, encontros, meeting, etc). Cada DOI

number atribuído é um número a mais no denominador da equação do Fator de Impacto!

Seja comedido, escreva menos, publique apenas o necessário e o suficiente!

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

Exemplo de Letter to

the Editor bem 

escolhida e muito 

citada



AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/

PMC5549382/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549382/


8-Multimídia

Estimule os autores a incluir manuscritos contendo vídeos e áudios. Isto dará maior visibilidade,

interesse e citação. Toda publicação denominada digital necessita ter estes “suportes”.

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 



https://ww

w.youtube.

com/watc

h?v=y6ho6

M0amA8&f

eature=yo

utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=y6ho6M0amA8&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=1ais69H0li8

https://www.youtube.com/watch?v=1ais69H0li8
http://www.youtube.com/watch?v=1ais69H0li8


9-Banco de dados

Mantenha um Banco de dados com todo conteúdo publicado na revista desde o seu

início. Este banco deve ser consultado toda vez que entrar um artigo novo.

Já publicamos algo semelhante? Este assunto deve ser publicado novamente?

Existe chance de citar algum artigo já publicado na nossa revista?

http://www.jvat.org.br/full/jvat_full.htm

10-Eventos

Participe dos eventos relacionados ao escopo do periódico. Contate o Presidente do

Congresso e ofereça a oportunidade de premiar os melhores trabalhos. Sugira que

os 3 primeiros serão publicados gratuitamente na revista. Insira flyers (folhetos) da

sua revista na pasta dos congressistas. Visite a sessão de posters e converse com

os autores. Convide palestrantes para submeter artigos. Construa uma “network” !

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

http://www.jvat.org.br/full/jvat_full.htm


3º. Classificado2º. Classificado1º. Classificado



11-Pesquisa

Participe de um grupo produtivo de pesquisa. Neste caso você deve “vigiar” as

publicações dos colegas e quando possível citar os artigos publicados na sua

revista. Os nossos pesquisadores sempre se esquecem de citar os próprios

artigos!

12-Seja um parecerista (peer review) de boas revistas

Faça a revisão dos artigos das outras revistas e avalie se os autores atualizarm as

referências. Muitas vezes a sua revista acabou de publicar algo relacionado e não

foi citada. Sugira citar estes artigos publicados! Use sempre o bom-senso! Não

exagere!

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 



13-Séries temáticas e especiais

As séries temáticas e especiais são um conjunto de publicações coordenadas por um “Guest

Editor” de renome internacional, da mais elevada competência acadêmica, e a convite do Editor-

chefe.

Este especialista irá prospectar autores mundo afora para escrever papers de elevada qualidade

dentro de uma temática previamente definida. Nestes últimos anos o JVATiTD finalizou e publicou

várias, com trabalhos citáveis e na fronteira do conhecimento.

AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

http://www.jvat.org/index.php/2019/07/01/vaccines-for-tropical-and-infectious-diseases-from-insights-to-the-reality/
http://www.jvat.org/index.php/2019/06/25/snake-venoms-from-production-to-bioprospecting/
http://www.jvat.org/index.php/2018/05/21/bioinformatics-for-understanding-predicting-and-engineering-toxins/


AÇÕES PARA MELHORAR AS MÉTRICAS 

14-Corrigir erros de citação na base Web of Science 







http://www.seer.uf

al.br/index.php/ci

r/article/view/4311

http://dx.doi.org/

10.21452/235807

63.2018.5ne.58-

67

2018

http://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/4311
http://dx.doi.org/10.21452/23580763.2018.5ne.58-67


http://www.seer.

ufal.br/index.php

/cir/article/view/

6874

http://dx.doi.org

/10.21452/23580

763.2019.6ne.27-

36

2019

http://dx.doi.org/10.21452/23580763.2019.6ne.27-36


2019

Star Wars: Episódio VI – O retorno de Jedi



HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA PRIMEIRA 

REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL DO BRASIL

https://www.

youtube.co

m/watch?v=

p6UtuLDqZt8

&feature=yo

utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=p6UtuLDqZt8&feature=youtu.be


http://www.jvat.org

http://www.jvat.org/
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Por la atención

Muchas gracias!!!
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