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As diferentes áreas como 
diferentes planetas?
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Parâmetro presente/futuroParâmetro tradicional: 

tipos de documentos

Planetas diferentes

Pré-prints Dados de pesquisa

Impacto no 
conteúdo 
científico



Novos meios de comunicação, novos indicadores 

Pré-prints e dados abertos 
de pesquisa

Indicadores webométricos: acessos, downloads e redes sociais



Pesquisadores muito produtivos de (sub)áreas 
diferentes publicam o mesmo número de artigos 
por ano?

Padrões de comunicação científica

https ://www.physics.uu.se/research/high-
energy-physics/research-groups/thep/

https ://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/images/fst/hero/Hero-Physics-LHC.jpg

https ://www.socanth.cam.ac.uk/current-students/phd-course/phd-fieldwork

https://www.physics.uu.se/research/high-energy-physics/research-groups/thep/
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/images/fst/hero/Hero-Physics-LHC.jpg
https://www.socanth.cam.ac.uk/current-students/phd-course/phd-fieldwork


Artigos excelentes de áreas diferentes receberão o 
mesmo número de citações no mesmo período de 
tempo?

Padrões de comunicação científica

Oncology

Psychology



Sistema de distinção social dos pesquisadores

• Você acha que a pergunta 
principal é:
• O que fulano de tal descobriu?

• Não, MUITO 
FREQUENTEMENTE, a pergunta 
é:
• Onde fulano de tal publicou?

• A grife que distingue é dada pelo 
valor do Fator de Impacto do 
periódico

• OU, no Brasil, por seu Qualis

9

Fonte da imagem: 
https://www.sciencemag.org/careers/2018/12/yes-it-
getting-harder-publish-prestigious-journals-if-you-
haven-t-already

Em certas áreas Fator de Impacto e Qualis são sinônimos



O Qualis CAPES para 
“periódico” 

Avaliação da produção científica na pós-graduação



O Qualis CAPES para “periódico” 

• É o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para 
estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de 
pós-graduação.

• O Qualis afere a qualidade [sic] de um artigo pela qualidade [sic] do 
periódico científico que o publicou.

• A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e 
passa por processo anual de atualização. 

• Os periódicos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade 
[sic] - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero.

• Um mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas 
distintas, pode receber diferentes avaliações.

• O aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis é o 
WebQualis.







Critérios e enquadramento em estratos 

Critérios Qualis Classificação

https://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/74-dav/caa2/4681-psicologia



Ser lido e avaliado

Os indicadores quantitativos de avaliação



Avaliação da produção científica (1)

• Quantos artigos foram publicados?

• Quantos destes artigos publicados são indexados 

em bases de dados importantes para os pares?

• Exemplo: artigos publicados em periódicos indexados na 
Scopus



Onde devo publicar 
minha contribuição 

sobre o tema?

O indivíduo com leitor e autor de informações científicas em 8 passos



A busca em bases de dados ou motores de 
busca?



Qualis Psicologia



Diferentes coberturas de bases de dados

http://s lideplayer.com/slide/4991000
/
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Ênfase neste padrão de 
comunicação

Poucos periódicos 
indexados

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a1


Avaliação da produção científica (2)

Qual é a visibilidade dos 
periódicos que publicam 
estes artigos segundo 

indicadores dessas bases 
de dados?

Estratos

Faixas de FI por área de 
avaliação

Medicina I

A1 ≥ 4,3

A2 Entre 4,29 e 3,13

B1 Entre 3,12 e 1,85

B2 Entre 1,84 e 0,8

B3 Entre 0,79 e 0,2

B4 Outros critérios



Como posso 
ampliar a 

visibilidade de 
minha publicação?



Indicadores: tipos e níveis de abrangência

• Indicadores bibliométricos

• De impacto (número de citações por artigo): Fator de 
Impacto, Citações por Artigo (Scimago)

• De produtividade e impacto: Índice H

Periódico

Autores

Todavia, todos esses indicadores criados, originalmente, para medir padrões de 
comunicação científica nos níveis acima destacados, são aplicáveis em diferentes 
contextos: países, instituições, departamentos, áreas, PPGs, etc.  



Indicadores de 
impacto

Média de citações por artigo de um periódico

O nome do indicador depende da fonte de dados

Periódico



Fator de impacto

SCI E SSCI NA WEB OF 
SCIENCE

JOURNAL CITATION 
REPORTS

Acesso via:Acesso via:

Os dados e os indicadores



Citações por Documento e SJR

Scopus Scimago

Acesso via: Acesso livre!

Os dados e os indicadores



2 anos

3 anos





O SJR e o FI podem ser considerados 
equivalentes?

LEYDESDORFF, L.  How are New Citation-Based Journal Indicators Adding to the Bibliometric Toolbox?  Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, v. 60, n. 7, p. 1327-1336, July 2009.

Sim!



A utilização do FI e 
do SJR para o Qualis



Impacto de dois periódicos de mais alto 
de áreas diversas

Periódico Área FI

Ca-A Cancer Journal for Clinicians Oncologia 131,723

Acta Numerica Matemática 9,000



O uso do FI para definição do Qualis dos periódicos 
nas áreas “Medicina” de 1 a 3 na CAPES

Estratos
Faixas de FI por área de avaliação

Medicina I Medicina II Medicina III

A1 ≥ 4,3 ≥ 4,4 >4

A2 Entre 4,29 e 3,13 Entre 4,39 e 3,15 Entre 2,9 e 4

B1 Entre 3,12 e 1,85 Entre 3,14 e 1,98 Entre 1,63 e 2,8

B2 Entre 1,84 e 0,8 Entre 1,97 e 0,8 Entre 0, 95 e 1,62 

B3 Entre 0,79 e 0,2 Entre 0,2 e 0,79 < 0,95

B4 Outros critérios < 0,19 Outros critérios

Fonte: Documentos de Área disponível na página da CAPES em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/areas-paginas



Os diferentes padrões de FI das subáreas de 
uma mesma área de avaliação

Subárea da Medicina Áreas do JCR Mediana do FI

CANCEROLOGIA ONCOLOGY 2,915

CARDIOLOGIA CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2,186

DERMATOLOGIA DERMATOLOGY 1,568

ENDOCRINOLOGIA ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2,955

GASTROENTEROLOGIA GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2,728

MEDICINA LEGAL E 
DEONTOLOGIA MEDICINE, LEGAL 1,442

PNEUMOLOGIA RESPIRATORY SYSTEM 2,330

Medicina I



O Fator de impacto do para o 

• Divide-se o número de citações recebidas por um 
dado autor pelo número de artigos que ele publicou

• Sabidamente é um índice que não funciona, o 
tamanho da amostragem dos dados não é suficiente
para eliminar possíveis distorções

Periódico Autor ?



Indicadores de 
produção & impacto: 

Índice H

Autores



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: 
Stephen Hawking

• Stephen Hawking, autor de "Uma Breve História do 
Tempo": seu h é 74, ou seja, ele já publicou 74 
trabalhos que receberam pelo menos 74 citações.

índice H calculado na



Exemplo de índice H: 
Stephen Hawking

• Stephen Hawking, autor de "Uma Breve História do 
Tempo": seu h é 74, ou seja, ele já publicou 74 
trabalhos que receberam pelo menos 74 citações.



Trabalhos ordenados pelo número de citações 
em ordem decrescente

http://www.muhclibraries.ca/files/2015/07/Tableau-calcul-EN.jpg





Google citations





Fator de impacto e Índice H



O que medem os diferentes indicadores?

LEYDESDORFF, L.  How are New Citation-Based Journal Indicators Adding to the Bibliometric Toolbox?  Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, v. 60, n. 7, p. 1327-1336, July 2009.

Impacto

Produção



A utilização do Índice 
H para o Qualis



O Índice H do para o 

• Eu posso deduzir o impacto de um artigo pela 
relação entre a produção-e-o-impacto de um 
periódico?

PeriódicoAutor ?



Isso faz sentido para o Qualis? Não!





Qualis para que?



O Qualis era importante quando não tínhamos 
tecnologia para coletar facilmente dados de 
citações para artigos

DOI é um 
exemplo




