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Avaliação da atividade científica pelas 
publicações
• Produção: número de artigos

• Impacto: número de citações recebidas pelos artigos

• Produção e impacto: medida que representa a produção e o impacto 
ao mesmo tempo



Avaliação da produção
• Quantos artigos um autor publicou?

• Quantos dos artigos publicados são indexados em bases de dados 
importantes para os pares?
• Exemplo: artigos publicados em periódicos indexados na Scopus

• Qual é a visibilidade dos periódicos que publicam estes artigos segundo 
indicadores dessas bases de dados?
• Exemplo: publicado num periódico com SJR=7
• Parâmetros de SJR do Qualis:

• Estrato A1: SJR > 2,10;
• Estrato A2: SJR entre 2,10 e 1,40; 
• Estrato B1: SJR entre 1,40 e 0,70; 
• Estrato B2: SJR entre 0,70 e 0,35;
• Estrato B3: SJR<0,35. 



Avaliação CAPES

Artigos

Artigos indexados na 
Scopus

Artigos publicados 
em periódicos com 

SJR

Qualis CAPES
http://www.capes.gov.
br/images/stories/dow
nload/avaliacaotrienal/
Docs_de_area/qualis/g
eociencias.doc

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/geociencias.doc


O que é o SJR?

• Citações por Documento (3 anos)
• Exemplo para citações por documento em 2016

Número de citações recebidas em 2016 pelos artigos publicados por um periódico em 
2014, 2015 e 2016

Número de artigos publicados por um periódico em 2014, 2015 e 2016

Citações 
normalizadas pela 
importância dos 

periódicos na 
Scopus



Avaliação do impacto
• Quantas citações foram recebidas pelos artigos publicados?

A resposta é obtida caso o artigo seja publicado num periódico coberto 
por uma base de dados que indexa referências



ResercherID
Identificador digital de pesquisadores na

Identificador 
proprietário 



Researcher ID

www.researcherid.com

Vinculado ao ORCID

Integração somente com 

Web of Science e Endnote

Acompanha citações e 

índice H

Código numérico 

proprietário

Identifica colaboradores







O que é o 
Índice H



O que é o Índice H

• Relação entre a produção (número de trabalhos) do pesquisador e o 
impacto (número de citações)

• 1 fórmula, várias fontes de dados



O que é o Índice H

• Relação entre a produção (número de trabalhos) do pesquisador e o 
impacto (número de citações)

• 1 fórmula, várias fontes de dados

Um pesquisador 
terá vários 
Índices H,

um para cada 
base



O que é o índice H

h é o número de artigos publicados por um 
pesquisador que obtenham um total de citações 

igual ou superior a h

Fonte: HIRSCH, J.E. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, v. 102, n.46, p. 16569-16572, Nov. 2005. 

http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0508/0508025v5.pdf


Exemplo de índice H: Francisco Salzano

• seu h é 30, ou seja, ele já publicou 30 trabalhos que receberam pelo 
menos 30 citações.

índice H calculado na





Fator de impacto e Índice H



Índice H



Google citations
Identificador digital de pesquisadores no







Outros perfis



Autor

Construção

Uso Comunicação

Gerenciadores de referências

Redes de colaboradores / Redes sociais

Repositório pessoal 
de papers

Identificador para 
submissão do paper

Recuperação em bases de dados

Indicadores de produção

Sua produçãoSeu impacto

Ciclo da informação e 
tipos de ferramentas 
auxiliares para os 
autores



Perfis de autores
Perfil 

automático
Gerenciador de 

referências

Repositório 
pessoal de

papers
Redes sociais

Identificação
na submissão

do paper

Localização 
em bases de 

dados

Produção de 
indicadores

ORCid

ResearcherID

Scopus ID

Google Citations

Mendeley

ResearchGate

Ferramentas auxiliares para os autores, por 
tipo



ORCID
Identificador digital de pesquisadores

Tutorial completo:
https://www.ufrgs.br/blogdabc/tutorial-orcid/

Identificador NÃO 
proprietário 

https://www.ufrgs.br/blogdabc/tutorial-orcid/


ORCID (Open Reseacher & Contributor ID)

www.orcid.org

Vinculado à Scopus e ao 
Researcher ID

Integração com diversas 
bases de dados

Apresenta lista de 
publicações e classifica 
por data, tipo e título.

Código numérico não 
proprietário



ORCID (Open Reseacher & Contributor ID)

www.orcid.org

Substitua as diversas variações 
de um nome

Por um número:

0000-0001-9723-9576



Perfil

Dados do autor
Publicações



ORCID como login
Você poderá ainda:

Utilizar o identificador digital único (ORCID) como login nas diferentes plataformas de submissão 



Identificadores digitais de autores em 
diferentes bases de dados

Integrados com a



Mendeley



DOCUMENTOS oriundos do seu próprio computador



INSERIR citação



CITAÇÃO pronta!



INSERIR bibliografia



Para saber mais:



Muito obrigada!

bcentral@bc.ufrgs.br


