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Lançamento:  Mandato de 4/2001 a 7/2005

 Conselho Científico



Lançamento:  Mandato de 4/2001 a 7/2005

 Conselho Administrativo



Histórico

Setembro de 2003 enviado para indexação na

Base de Dados LILACS (Literatura Latino-Americana

e do Caribe em Ciências da Saúde), aprovado 2004.

2004: BBO, US Cochrane Center Master

2006: DOAJ, Free Medical Journal, Bioline

International, Scirus, Dentistry & Oral Sciences

2007: Scopus

 2013: SciELO

Etc.



Histórico

HOJE :

January/March 2016. Volume 15 Number 1

Indexed in WEB OF SCIENCE, SciELO,

SCOPUS, SCIRUS, Dentistry & Oral

Sciences Source, LILACS, BBO, DOAJ, Free

Medical Journal, Bioline International,

RevOdonto



Publicação Científica

 Publicado pela FOP – UNICAMP

 Jornal Internacional sem fins lucrativos

 Publicação trimestral (Março, Junho, Setembro, Dezembro)

100% Inglês 
(desde o início – é a língua internacional da ciência)



Publicação Científica

Formato Impressa e Eletrônica (desde o início. 

Em 2010 somente eletrônica com 60 manuscritos/ano)

 Peer Review e Duplo Cego 

Pouco (1,5%) dos manuscritos são aceitos sem nenhuma 

revisão

 Open Access (manuscrito na íntegra – acesso gratuito)

 Manutenção da periodicidade, regularidade e pontualidade



Publicação Científica

 Declarações de conflitos de interesse e 
de procedimentos éticos

 Textos completos em XML

 ScholarOne
...

 DOI Digital Object Identifier e link para os 
textos completos





Por que publicar?

Natureza é complexa …

A tecnologia é necessária entender …



+ Fundos

> Impacto

PesquisadoresInternacionalização

Publicação

“A Pesquisa acadêmica move a economia”. 



Pesquisa não está completa, até que seja 
publicada 

Por que publicar?    Internacionalizar

Linguagem clara para você divulgar suas ideias 
globalmente



Missão da Universidade - UNICAMP
Avanço e disseminação do conhecimento 
através das atividades de Ensino, Pesquisa, 
Extensão

Missão com Qualidade
- Atividades de Pesquisa na Fronteira do 
Conhecimento: Impacto no Ensino (RH) 
e Extensão
- Avanço do Conhecimento: Divulgação 
dos resultados de Pesquisa





Qualidade do periódico

Todos os pesquisadores são autores.

Muitos pesquisadores são revisores de periódicos.

Qualidade, 
relevância e 
impacto das 

informações e 
não na quantidade.



 Rejeitar e revisão fazem parte do processo de peer 

review (revisão aos pares)

 Segunda revisão  acontece com frequência

 Peer review é um processo positivo (mesmo que 

tempo)

SABER…

Revisão por pares melhora seu manuscrito



Um dos objetivo dos editores e profissionais de 
informação é melhorar sempre a qualidade e 
cobertura da informação que se disponibiliza os 
usuários para melhorar cada vez mais o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa e pós-
graduação brasileira no contexto mundial para 
aumentar a visibilidade de nossa produção científica 
e criar novos horizontes.

Usando os números de citações por manuscrito/paper  
Fator de impacto
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Reading

Fácil entendimento

Escrever correto (ortografia e gramática)

Coerência

Criatividade

Artigos devem apresentar…

Embasamento Científico 

(referências e citações)

Originalidade

Qualidade e relevância da informação

Relacionamento de dados com profundidade e diversidade

Validade



Submissão e publicação 

3–12 months

Tempo para publicação

Artigo 
submetido

Editor 
rejeição 

imediata OU

peer review

Revisores avaliam 
ACEITA, REJEITA OU

REVISÃO

Revisores
Publica!

Revisão artigo



Revistas

• Disseminação de novos   
conhecimentos científicos

• Atualização profissional

• Divulgação científica ou técnica

• Educação continuada

• Memória institucional

•Visibilidade dos avanços 

científicos

Bases de dados

• Referenciais (bibliográficas)

• revistas

• vários tipos de 
documentos (livros, 

revistas, teses, ...)

• Citações

• Cobertura

• temática

• geográfica



Ampliar a divulgação e reconhecimento por 
instituições da área (nacionais e internacionais) 
contatos com editores de revistas similares.

Sugestões para editores e autores para que mais 
revistas sejam selecionadas nas bases de dados

 Dar mais crédito aos autores nacionais, citando-os
para aumentar índice de impacto das revistas nacionais.

 Publicar em formato eletrônico, em modalidade de 
acesso aberto para garantir maior visibilidade e 
acessibilidade.



Bases de Dados

Onde publicar…

SCOPUS, Web of Science, SciELO, 
MEDLINE, PubMed ...





Critério de seleção de Revistas para indexação na base do 

Web of Science

Importante:

1) - Habilidade de publicar e distribuir a tempo

2) - Seguir convenções internacionais para a parte editorial

(Títulos informativos ,descrição completa dos manuscritos e resumos, informações bibliográficas 
completas, etc.)

3) - Publicar em Inglês

4) - Conteúdo Editorial

(Utilizar manuscritos, resumos e palavras chaves em Inglês)

5) - Diversidade Internacional

(representação geográfica da revista é importante)

Objetivo de manter o alto padrão e relevância das informações



Portal de entrada para buscar o melhor da informação científica



2016

Cited 
Reference

s

2000
1996

2001

1983

2013

Times 
Cited
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 Citing 

ISI Web of Knowledgesm
100 anos de conteúdo 
de referência 

Century of 
Science
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 É uma ferramenta única de 
avaliação de periódicos, que é 
atualizada anualmente.

 Informa os níveis de impacto e 
influência de 7250 periódicos 
internacionais nas áreas de ciências 
exatas e ciências sociais

 Apresenta uma  estatística com 
dados que informam a influência 
relativa de um periódico dentro de 
sua categoria

Journal Citation Reports on the Web



 Para os pesquisadores: ajuda na 
identificação dos periódicos mais 
frequentemente citados e na 
decisão de envio de seus 
manuscritos.

 Para as bibliotecas e profissionais 
de informação: ajuda no 
gerenciamento e manutenção do 
acervo.

 Para os editores: ajuda a identificar 
a influência das tendências 
editoriais (como ex: mudança de 
foco) o tempo todo.

Quem utiliza o JCR e por que?



dagmar@fop.unicamp.br


