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Redigindo	Ar+gos	
	
	

Não	existe	mágica!	
	
Alto	impacto:	Será	que	isso	é	o	normal?	
	
Não!	
	
Alguns	aspectos	devem	ser	considerados	
ao	preparar	um	ar;go.	



Redigindo	Ar+gos	
	
	

Desmis;ficando:	
	

Publicar	em	periódico	de	alto	impacto	
não	significa	que	o	ar;go	será	altamente	
citado.	
	

Boa	ciência	é	em	geral	citada.	
	

Originalidade/Novidade	–	alta	citação.	



Redigindo	Ar+gos	
	
	

Originalidade/Novidades	
	

Ciência	de	Boa	Qualidade	
	

Marke;ng	
	

Visibilidade	



Índice	h	(h	index)	

Definição:	É	o	número	de	ar;gos	com	
citações	maiores	ou	iguais	a	esse	mesmo	
número.	Exemplo,	o	pesquisador	tem	h	=	10,	
ou	seja,	tem	10	ar;gos	que	receberam	10	ou	
mais	citações.	
	
Obje+vo	
Quan%ficar	a	produ%vidade	e	o	impacto	de	cien=stas	baseando-se	nos	seus	
ar%gos	mais	citados.	É	válido	para	grupo	de	cien;stas,	departamento,	ins;tuição,	
periódico,	etc.	O	índice	h	foi	proposto	em	2005	por	Jorge	E.	Hirsch	(Qualidade	
Rela;va).		



Índice	h	(h	index)	
Existem	vários	índices	derivados	do	índice	h:	
• Hirsch's	h-index	(Also	Zhang's	e-index).	
• Egghe's	g-index:	Melhorar	o	h-index	dando	mais	pêso	aos	ar;gos	
altamente	citados.	
• The	contemporary	hc-index:	vai	diminuindo	o	pêso	de	ar;gos	mais	
an;gos.	
• Três	variações	do	h-index:	hI-index,	hI,norm	e	hm-index	
• …..	hI,annual,	AWCR,	AWCRpA	and	AW-index….	
h=p://www.harzing.com/pophelp/metrics.htm	
	
O	que	é	importante:	não	se	pode	caracterizar	um	pesquisador	por	
um	número	e	devem	ser	respeitadas	as	diferenças/par%cularidades	
(área,	idade,	País,	Ins%tuição....)	
	
	

	



Índice h para Periódicos 



h = 112. O periódico tem 112 artigos com pelo menos 112 citações 

Índice h para Periódicos 



h = 54. O Autor tem 54 artigos com pelo menos 54 citações. 

Índice h para Autor 



h = 54. O Autor tem 54 artigos com pelo menos 54 citações. 

Índice h para Autor 



Visão	do	Autor	
	

Colaborações	com	grupos	fortes	e	
estabelecidos	do	Brasil	e	do	Exterior	
	
Par;cipação	em	redes	temá;cas	nacionais	e/ou	
internacionais	
	
Treinamento	no	exterior	e	associação	via	
estudantes	
	
Etc...	



Visão	do	Autor	
	

Algumas	dicas	que	podem	ajudar:	
	

1.	Escolha	do	periódico.	
•  Indexação	em	bases	conhecidas.	
•  Tradicional	da	área	e	reconhecido	pelos	pares.	
•  Qualidade	da	Editora	e	do	Corpo	Editorial.	
•  Idioma:	Inglês	
•  Eficiência	e	rapidez.	
•  Escopo.	
•  Ferramentas	de	divulgação	oferecidas.	
•  Fator	de	Impacto?	
•  Periódicos	e	Editoras	Predatórias.	



Periódicos “Predatórios” 

Periódicos predatórios: “Produção de periódicos 
predatórios aumentou 7 vezes em 4 anos” - Maurício 
Tuffani, Folha de São Paulo  - em 01/10/15  11:14. 
 
Jeffrey Beall da Universidade do Colorado: Lista de Editoras 
Predatórias: http://scholarlyoa.com/publishers/ 



Periódicos “Predatórios” 
Fatos: 
• Inúmeras mensagens sobre periódicos novos convidando a submissão e 
para se tornar editor (enorme maioria: “pagos” – open access). 
• Inúmeras mensagens sobre “eventos” (caça-níqueis - predatórios) 
prometendo publicação em “Proceedings” indexados em “determinado” 
periódico. 

Cuidados e Precauções: 
• Consulte os colegas e biblioteca para saber detalhes ou simplesmente 
“delete”. 
• Verifique a editora, o corpo editorial, fascículos anteriores, onde está 
localizado e por quem é editado (grande parte vem da Ásia),..... 
 
Sugestões: 
• Priorize publicar nos periódicos bem estabelecidos, conhecidos, 
respeitados e tradicionais da área ou áreas correlatas. 
• O mesmo é válido para a editora. 
• Se informe! Mantenha-se antenado! Leia a respeito e Google neles! 



Visão	do	Autor	
	

Algumas	dicas	que	podem	ajudar:	
	
2.	Quem	são	seus	pares?	

•  Avalie	o	trabalho	daqueles	que	citam	seus	
ar;gos.	Cite-os	também	se	forem	adequados.	

•  Crie	uma	relação	com	seus	pares.	
•  Atenda	prontamente	a	ques;onamentos,	

solicitações	e	contatos	de	pesquisadores	
interessados	no	trabalho,	na	pesquisa.	

•  Envie	e-mails	com	o	pdf	do	ar;go	para	seus	
pares.	

•  Priorize	dar	visibilidade.	



Visão	do	Autor	
	

Algumas	dicas	que	podem	ajudar:	
	
3.	Valorize	seu	trabalho	

•  Cite	seus	próprios	trabalhos	se	forem	
adequados/per;nentes	na	situação.	

•  Use	de	ferramentas	disponíveis	do	“publisher”	
para	disseminar	seu	trabalho	(e-mails,	
websites,	facebook,	videos,	twi=er...).	

•  Par;cipe	de	eventos	relevantes	da	área.	



Visão	do	Autor	
	

Algumas	dicas	que	podem	ajudar:	
	
4.	Bases	e	plataformas	de	literatura	

•  Par;cipe	e	crie	seu	perfil	nas	bases	e	plataformas	
de	literatura:	ResearcherID,	Google	Acadêmico,	
Researchgate,	etc.	

•  CV	La=es	preenchido	corretamente		e	atualizado.	
•  Página	ins;tucional	e	pessoal.	
•  Alertas	de	citações	(WoS,	Google,	...)	

ATENÇÃO:	Não	disponibilizar	para	download	ar;gos	
que	estejam	sob	tempo	de	guarda	do	“publisher”	



Outros	Aspectos	

 
 
 

1.	Antes	de	submeter	
• Seguir	es;lo	e	formato	do	periódico	-	isso	é	questão	de	
cuidado	e	atenção,	não	é	ciência,	portanto	não	se	admitem	
erros.	
• Formatar	referências!	
• Use	alguns	exemplos	atuais	de	ar;gos	do	periódico.	
• Siga	estritamente	as	orientações	e	normas	do	periódico.	
• Quem	é	o	editor	chefe	e	quem	são	os	membros	do	corpo	
editorial.	
• Sugira	revisores	que	já	o	tenha	citado	e	que	tenham	bom	
histórico	de	publicações	no	tema.	
...	



Outros	Aspectos	

 
 
 

2.	Observações	sobre	o	ar+go	
	
• Título:	deve	ser	preferencialmente	curto	e	“chama;vo”.	
• Abstract:	Deve	ser	muito	claro	e	apresentar	detalhes	
suficientes	sobre	os	aspectos	mais	importantes.	
• Relevância	das	referências.	Quais,	quantas,	quem	citar	e	
quando	foram	publicadas.	
• Discuta	o	que	é	importante.	
• Autores	brasileiros	não	citam	autores	brasileiros!	
• TAKE	HOME	MESSAGE	SHOULD	ONLY	BE	ONE	OR	TWO	
SENTENCES!!!	
...	



Outros	Aspectos	

 
 
 

3.	Durante	submissão	(Apresentação)	

• Carta	ao	editor	
• Checar	arquivos	
• Checar	PDF	
• Material	suplementar	
• Cer;ficado	de	edição	idiomá;ca	
• Potenciais	revisores	
...	



Outros	Aspectos	

 
 
 

4.	Durante	a	revisão	
• Tenha	paciência	
• Linguagem	e	formalidade	
• Atenda	ao	revisor	no	máximo	possível	
•  Carta	resposta	“point	by	point”	
•  Marque	todas	alterações	(“highlight”	ou	em	cor	

diferente)	
•  Facilite	a	vida	do	editor	e	do	revisor!	O	Editor	lida	com	

centenas	de	ar;gos!	
...	
O	Revisor	pensa	que	é	Deus!	 O	Editor	tem	certeza	disso!	



Outros	Aspectos	

 
 
 

4.	Durante	a	revisão	
	
• Analise	as	crí;cas	de	conteúdo	e	aproveite	os	comentários.	
• Não	é	boa	polí;ca	criar	inimigos	entre	os	revisores.	
• Preste	atenção	nas	palavras	e	tom	usados	no	texto	do	editor	pois	podem	
revelar	dicas	no	nível	de	flexibilidade	do	editor.	
• Aceite	todas	correções	de	es;lo	sem	discu;r	–	Não	enfrente/desafie	o	
editor.	
• Se	um	revisor	diz	que	algo	não	está	claro,	então	não	está	e	deve	ser	re-
escrito.	
• Se	um	comentário	é	“neutro”,	aceite.	
• Se	achar	que	o	revisor	está	errado,	faça	uma	resposta	polida	e	aponte	
para	um	possível	mal	entendido	e	apresente	evidencias	que	apoiem	seu	
comentário.	
• Proofs:	cuidado	máximo	ao	checar	e	deve	ser	imediata.	



Visão	do	Editor	
	
	

Originalidade,	escopo,	carta	de	
submissão,	qualidade	da	apresentação,	
senioridade	dos	autores,	histórico	dos	
autores,	a;vidades	como	revisores	
(par;cipação	e	qualidade),	etc.	
	
Quer	ver	os	ar+gos	citados	e	
rapidamente!	



Citações	Erradas!	
Quan;dade	de	erros	dos	autores	e	no	processo	de	
editoração	para	com	a	lista	de	referências.	
	
Estes	erros	geram	citações	erradas	que	podem	resultar	
em	menor	Fator	de	Impacto	para	o	periódico	e	menor	
índice	h	para	o	autor	–	perpetuar	o	erro.	
	
É	fundamental	para	um	Autor	monitorar	e	corrigir	os	
eventuais	erros.	
	
Da	mesma	forma,	é	fundamental	um	Editor	fazer	o	
mesmo.	



É possível corrigir citações erradas no 
WoS ! 
 
Usar opção “pesquisa de referência 
citada” 
 
Uma vez identificado o erro, use a opção 
“sugira uma correção” 



ResearcherID		x		Google	Acadêmico	
	
	
Cuidado:	Devem	ser	frequentemente	acompanhados	
pelo	autor,	atualizados	e	corrigidos	para	evitar	erros	
e	permi;r	que	eventuais	citações	sejam	sempre	
corretas.	
	



h = 54. O Autor tem 54 artigos com pelo menos 54 citações. 

Índice h para Autor 



h = 72. O Autor tem 72 artigos com pelo menos 72 citações. 





Visibilidade:	É	fundamental	
divulgar	a	informação	
produzida	e	que	ela	tenha	o	
máximo	de	visibilidade.	



http://sciencewatch.com/articles/annals-applied-biology-turns-100 
 



Obrigado 





Slides Extras para maiores 
detalhamentos sobre alguns 
temas 
 
Não Divulgar 

















A	importância	é	indiscuyvel.	
• Carreira	dos	autores	
• Ins;tuição	
• Programa	de	PG	
• Empresas	
• Agências	de	Fomento	
• ...	
• Para	a	sociedade	que	se	beneficia	dos	avanços	
no	conhecimento	gerado	e	divulgado	

Produção	Acadêmica	



A	“cultura	dos	índices”	e	
processos	de	avaliação	

Servem	como	Referencial	
	

Princípios	básicos:	bom	senso	e	seriedade	
	



Periódicos “Predatórios” 

Periódicos predatórios: “Produção de periódicos 
predatórios aumentou 7 vezes em 4 anos” - Maurício 
Tuffani, Folha de São Paulo  - em 01/10/15  11:14. 
 
Biblioteconomista Jeffrey Beall: Lista de Editoras Predatórias: 
http://scholarlyoa.com/publishers/ 
 
“Capes rebaixa revistas científicas de má qualidade”: 
http://mauriciotuffani.blogfolha.uol.com.br/2015/09/23/capes-rebaixa/ 
 



Impact Factor 

g-index (top cited papers) 

h-b index (topics) 

h index 

m-index or m-quotient: Accounting for varying lengths of academic careers 

Contemporary h-index: Accounting for active versus inactive researchers 
‘giving more weight to recent articles’ 

http://www.harzing.com/pop_hindex.htm 

Publish or Perish 

Web of Science 

e-index 

Age-weighted citation rate (AWCR) and AW-index 

EigenfactorTM 
Score  

Article InfluenceTM 
Score  

Google Scholar Citations 



Péssimo Exemplo de Atuação Editorial 

O manuscrito foi submetido em Dezembro de 2014! 



Prezada Autora, 
 
Primeiramente queremos agradecer a confiabilidade em nosso 
periódico, segundo pedir desculpas pela demora, terceiro 
concordar com a senhora e em seguida esclarecer: não é que 
um revisor demore tanto para emitir um parecer, o problema é 
que o trabalho é voluntário e não podemos obrigar aos 
revisores a emitir parecer e nesse período seu artigo já foi 
enviado a oito revisores e até agora ninguém emitiu parecer: 
não sabemos reais motivos para essa não emissão dessas 
revisões. Na semana passada esse artigo foi enviado para 
mais dois revisores, não sabemos se esses vão emitir seus 
pareceres, estamos no aguardo. Informamos ainda que V. Sa. 
tem toda a liberdade de retirar o vosso artigo da revista e tentar 
publicar em outro periódico. Mais uma vez pedimos desculpas 
e ficamos no aguardo de vossa decisão, enquanto isso 
continuamos tentando obter parecer para o referido artigo. 



Má Conduta – Pareceres Fabricados 

DNA and Cell Biology - Editorial by 
Carol Shoshkes Reiss - 28/10/2015: 
 
“DNA and Cell Biology has declared it will 
ban any authors who submit plagiarized 
manuscripts for three years, and will no 
longer accept suggestions of reviewers 
with non-institutional email addresses.” 






