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Periódicos Científicos

Fontes de Informação

Critérios de indexação



Periódicos Científicos

Periódico científico é uma publicação periódica em
qualquer tipo de formato que publicam resultados de
pesquisas científicas (ABNT/NBR 6021:2015).



Pertencer aos índices de referência, isto é, estar indexado, é
essencial para que os periódicos e a pesquisa que comunicam
integrem de modo sistemático a memória e os fluxos de
informação científica e sejam, portanto, habilitados a participar dos
processos de recuperação e avaliação de informação científica. Essa
capacidade diferenciada que a indexação concede aos periódicos é
conhecida também como “visibilidade” (PACKER, 2011, p. 31).



Critérios de indexação “[...] trata-se de um conjunto de aspectos
formais que deve ser [...] cumprido pelos periódicos que se
qualificam como científicos” para que sejam inseridos na fonte de
informação (FERREIRA, 2005, p. 272).



Retirado da tese de Mendes (2019)



QUALIS CAPES É AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 
DO BRASIL E NÃO INDEXAÇÃO EM FONTE DE INFORMAÇÃO.

CADA ÁREA DO CONHECIMENTO TEM SEU PRÓPRIO CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO QUALIS CAPES.



Metodologia – Qualis Periódicos

A nova proposta se baseia em quatro princípios:

1. Classificação única – cada periódico recebe apenas uma qualificação, independentemente da quantidade 
de áreas de avaliação às quais foi mencionado;

2. Classificação por áreas-mães – os periódicos foram agrupados de acordo com a área na qual houve maior 
número de publicações nos anos de referência avaliativo, chamada de área-mãe;

3. Qualis Referência - por meio do uso combinado de indicadores bibliométricos e um modelo matemático, 
a própria Diretoria de Avaliação montou uma lista de periódicos pré-classificados, definidos como Qualis
Referência; 

4. Indicadores bibliométricos – basicamente, são os que consideram
o número de citações do periódico dentro de três bases: Scopus
(CiteScore), Web of Science (Fator de Impacto) e Google Scholar
(índice h5). Foi levada em consideração a categoria de área que
cada base enquadra o periódico e a sua posição relativa dentro
dela.

(CCS/CAPES, 2019, p. 1)



Fonte: Pixabay(SANTOS, [2018])





FONTES DE INFORMAÇÃO:

BASE DE DADOS
DIRETÓRIOS
PORTAIS DE PERIÓDICOS

PARA SE TER MÉTRICAS DE CITAÇÕES O PERIÓDICO PRECISA ESTÁ
INDEXADO NA FONTE DE INFORMAÇÃO. Ex1.: para ter o JCR é necessário
está indexado na Web of Science. Ex2.: Para se ter métricas do SciELO é
preciso o periódico está indexado na SciELO.



(SANTOS, [2018])



DIRETÓRIO

(SANTOS, [2018])



https://doaj.org/





PORTAIS

O Portal agrupa periódicos nos quais a decisão da publicação de determinado
artigo é do editor e dos pareceristas, atendendo aos critérios da área do
conhecimento (BAZI; SILVEIRA, 2007).

Rodrigues et al. (2007) comentam sobre essa forma inovadora de disseminar as
produções científicas: sejam repositórios ou portais institucionais como sistemas
de informação que armazenam, preservam, divulgam e dão acesso à produção
intelectual de comunidades universitárias e/ou de um grupo específico de
instituições ou pessoas.





Critérios SciELO – 2019-2023

(PACKER, 2018)



(PACKER, 2018)



(PACKER, 2018)



(PACKER, 2018)



CONDIÇÃO PRIMEIRA PARA O TÍTULO SER ACEITO NA SCIELO É O TÍTULO ESTAR INDEXADO NO DOAJ.

(PACKER, 2018)



BUSCADORES

 Portal de Periódicos CAPES

O Portal inclui em sua coleção as publicações eletrônicas brasileiras distribuídas pelo
SciELO e, a partir de 2004, os periódicos nacionais avaliados pelo programa Qualis
que atendem a todos os requisitos estabelecidos pela Diretoria da Capes, a seguir
relacionados:

Títulos classificados em nível A e/ou B;

Títulos com textos completos dos artigos em formato eletrônico;

Títulos de acesso gratuito na internet. (CAPES, 2019, p. 1)



BUSCADORES

 LIVRE

http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre

Sugestão de periódico de livre acesso para o LivRe





CONTINUAÇÃO DO FORMULÁRIO DE SUGESTÃO



(SANTOS, [2018])



(SANTOS, [2018])
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