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Qualidade na pesquisa



Qualidade na pesquisa

Informação científica

A medida que a publicação contribui para o avanço do conhecimento 
científico em certo campo de pesquisa

• Preenche uma lacuna de conhecimento do campo

• Descobre uma lacuna de conhecimento do campo

Informação técnica

A medida que a publicação contribui para o aperfeiçoamento de uma 
prática profissional



Qualidade e a avaliação por pares

• A qualidade de uma publicação está 
diretamente relacionada com o rigor 
aplicado na avaliação por pares
• Editores-chefe competentes e de 

prestígio
• Revisores ad-hoc experientes nas 

temáticas tratadas pela publicação

• Publicações notórias pelo rigor na 
avaliação, não apenas da 
originalidade da contribuição, como 
da qualidade do texto:
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Periódicos predatórios



Qualidade e as citações

• Todo resultado de pesquisa 
precisa ser comunicado 
(=publicado)

• Todavia, “Publish or Perish” is
not enough

• A contribuição relevante não é 
apenas publicada, mas é lida e 
utilizada por outros cientistas, é, 
enfim, citada.

Produzir

ComunicarSer citado



Qualidade e a aplicação dos resultados

• A citação nas publicações 
subsequentes (menos)

• A aplicação dos resultados em 
práticas profissionais (mais)



Plataforma de publicação de 
produtos técnicos



A publicação qualificada de um resultado 
técnico

Texto do artigo

Identificação clara:
• do problema a ser resolvido

• da solução proposta

• da forma de aplicar a solução

Materiais suplementares

• Vídeos

• Objetos de aprendizagem

• Bancos de dados

• Planilhas

Redação clara Publicação no periódico
(garantia da manutenção dos links 
para acesso pelos leitores)



Figura

Vídeo

Vídeo



DOI próprio para cada material



O foco da comunicação dos resultados da 
pesquisa técnica

Pesquisadores

Profissionais 

(não pesquisadores)

Público em geral



Plataforma de publicação convidativa para o 
diálogo

Portal de periódicos 
da Fiocruz é um belo 
exemplo



Conexão 
com redes 
sociais



Notícias



Vídeos no 
YouTube



Infográficos



Metrias alternativas e diálogo 
com públicos mais amplos



Indicadores tradicionais de impacto

Pesquisadores

Profissionais 

(não pesquisadores)

Público em geral

* Fator de impacto 
* Índice H

Produzir

ComunicarSer citado



Indicadores alternativos de impacto

Pesquisadores

Profissionais 

(não pesquisadores)

Público em geral

* Acessos na internet
* Downloads
* Links em páginas
* Menções em redes sociais
*Leituras em gerenciadores 
de referência

Altmetrics



Plataforma de publicação convidativa para o 
diálogo

Conexão 
com redes 
sociais

Notícias

Vídeos no 
YouTube

Infográficos



Acessos na internet e downloads







Das bibliotecas dos leitores Para a estatística dos autores



Os desafios

• Definir linhas editoriais atrativas para autores com boas contribuições

• Constituir um corpo de editores e revisores capazes de avaliar 

adequadamente os manuscritos

• Adotar e desenvolver plataformas de publicação que permitam a 

integração de textos com outros tipos de documentos importantes para os 

leitores dos periódicos

• Criar portais de periódicos atrativos que estimulem o diálogo entre autores 

e leitores dos artigos (altmetrias são bem-vindas)




