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INDEXAÇÃO:  

CONTEXTO INTRODUTÓRIO 
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Quanto mais indexado, mais visibilidade... 

Se a indexação determina o 

volume de citações, logo isso 

comprova que quanto mais 

indexado o periódico, mais 

visibilidade e reconhecimento na 

área de conhecimento ele terá.  
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 Significa estar selecionada para 

indexação em uma base de dados, 

diretório ou portal de indexação de 

acordo a critérios de seleção próprios, 

cujos artigos são representados como 

unidades informacionais, identificados 

por campos de dados específicos, que 

podem ser recuperados individualmente 

ou combinados entre si. 
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Estar indexada, o que isso significa para uma 

publicação? 



 Visibil idade;  

 Disseminação nacional e/ou internacional ; 

 Controle bibliográfico da produção científica,  

que permite:  

 registro; 

 acesso; 

 preservação da memória; 

 Indicadores de produção científica. 
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Por que um Periódico ou uma Revista deve ser 

indexado? 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

DA INDEXAÇÃO 
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Linha do tempo sobre a indexação eletrônica e os recursos informacionais 

2000 a.C. 
Nasce os 
primeiros 

textos 
indexados. 

 
 

200 a.C.  
Surge a 
primeira 
biblioteca 
catalogada 

em 
Alexandria. 

 
 

1665  
Nascem os 
primeiros 
periódicos 
científicos 
na França 

e na 
Inglaterra. 

1675 
 Chegada do 
peer review 
na comuni-
dade cien-

tífica. 
 
 

 

1945 
 Surge a 
ideia do 

Hipertexto 
formulado 

por 
Vannevar 

Bush 
(Memex). 

 

 
 

 

 

1932 
 Surge o 
Diretório 

Ulrichs com 
o registro de 

mais de 
3.000 títulos 
de periódicos 
no mundo. 

 
 
 

 

 

 
1946 

 Criação nos 

EUA do 1º 
computador 
denominado 

ENIAC. 
 
 
 

 

1954 
UNESCO sugere 

à FGV, a 
criação de um 
centro nacional 

de bibliografia, o 
IBBD 

(futuramente 
IBICT). Cria-se 
também o CCN 
de publicações 

seriadas. 

 

 

  
 

1957 
 Criado nos 

EUA, o 
Council of 
Science 
Editors 
(CSE). 
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1960 
Eugene 
Garfield 

funda o ISI 
cria-se base de 

dados de 
citação 

bibliográfica: 
Science 
Citation 
Index 

 
 

 

 
1969 

Surgimento 
da Internet 
através da 
ARPAnet 
(DARPA). 

Apenas para 
fins 

acadêmicos. 
(durante a 

Guerra Fria). 
 
 
 

 

1981 
Diretório  
Ulrichs 
– publica 
96.000 

títulos de 
periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 
IBICT cria o 
COMUT – 

Comutação 
Bibliográfica 
de artigos e 
outros docu-

mentos. 
 
 
 

 

 

 

 

1975 
IBICT implanta 

o Centro 
Brasileiro do 

ISSN. 
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1987 
É aberta a 

Internet para 
fins 

comerciais 
dando início a 
explosão de 
informações 

online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 
ISI para 
Thomson 

Scientific – ISI 
WoS. A 
empresa 

Thomson-
Reuters nos 

anos 90 
reuniu as 

bases 
de dados sob a 
Denominação 

 
 

 

 

 

 

 
1987 

Criada pela 
BIREME a 

primeira base 
bibliográfica 

em CD-ROM, a 
base LILACS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1985 
Nasce em 

28/11/1985 a 
ABEC – 

Associação 
Brasileira de 

Editores 
Científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 
Surge a linguagem HTML e URL. 
Cria-se também o Postmodern 

Culture, primeiro periódico 
eletrônico de comunicação 

científica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 
Surge o 

formato PDF 
para periódicos 
eletrônicos e 

outros 
documentos. 

Acesso ao 
texto completo 
nas bases de 

dados. 
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1996 
Lançamento na 

Biblioteca 
Nacional de 
Medicina nos 
EUA, da base 

de dados 
PubMed versão 

pública do 
Medline. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1998 

Implantação do 
Qualis pela 
Capes para 
qualificar os 
periódicos. 

Criado o DOI – 
Digital Object 

Identifier 
(CrossRef 

Foundation) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

1995 
É criada pela a 
Elsevier a maior 
fonte referencial 

de literatura 
técnica e cien-

tífica revisada por 
pares, a base de 
dados Scopus. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 
Com financiamento 

da FAPESP, BIREME e CNPq 
cria-se a Rede SciELO, ou seja, a 

base de dados e/ou diretório 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 
A Capes, com 

base da 
metodologia 

feita pelo 
antigo PROBE, 

implanta o 
Portal de 

Periódicos 
Capes. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

1996 
Diretório 
Ulrichs 
– publica 

165.000 títulos 
de periódicos. 

 

 

 

 

 

Linha do tempo sobre a indexação eletrônica e os recursos informacionais 

11 
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 



Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
O Google cria a 
ferramenta de 

pesquisa Google 
Scholar (Acadê-
mico) de artigos 
publicados e au- 
tores e a frequên 
cia de suas cita-
ções na literatura 
acadêmica for- 

mulando o índice 
H. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2006 
CNPq inicia o 

apoio e incentivo a 
editoração e publi-

cação de perió-
dicos científicos 

brasileiros através 
de editais. Um dos 

critérios: estar 
indexado nas 

bases de dados: 
SciELO, WoS, 

Scopus e PubMed. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

2002 
Movimento do 
Acesso Aberto. 
Divulgação do 
OJS pelo PKP. 
Revolucionou a 

editoração 
eletrônica de 
periódicos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

2003 
Lançada pela Universidade de 

Lund, na Suécia o maior diretório 
de acesso aberto – DOAJ – com 

300 periódicos e hoje com + 
10.500 títulos. 

 

 

 

 

 
2008 

WoS abriga 
uma série 
de índices 
de citação 

regionais como 
o Chinese 
Science. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2013 
Implantação da Cariniana – Rede 

Brasileira de preservação Digital, com o 
intuito inicial de preservar os periódicos 

em OJS/SEER brasileiros, que estão 
indiretamente vinculados às bases de 
dados. Criação do índice regional do 
Wos para SciELO: Citation index 

SciELO (cobertura AL, Caribe, PT, ES, 
América do Sul). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

2015 
Diretório 
Ulrichs – 
publica 

+300.000 
títulos de 

periódicos. 
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Apesar de todo esse trajeto 

histórico desde o surgimento dos 

PRIMEIROS PERIÓDICOS no 

mundo,observamos que ocorreu uma 

grande  proliferação de vários títulos 

de PERIÓDICOS que se propagaram 

nas diversas áreas do conhecimento,  

tanto na forma IMPRESSA como 

ELETRÔNICA, sendo essa última a 

que mais cresce atualmente. Por 

essa razão, é necessário o controle 

bibliográfico de publicações. 
13 

Explosão Bibliográfica 

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 



Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 14 

CONTROLE 

BIBLIOGRÁFICO E ISSN 



 O Diretório Global de Periódicos 

Ulrich´s – registra desde de 1932, 

aproximadamente mais de 90% das 

publicações periódicas de todo mundo. 

15 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com  
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http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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 1665      1932             1981            1996           2015  

96.000 

165.000 

+300.000 

3.000 

__________ 
Fonte: Ulrich´s Serials Global  

Crescimento dos Periódicos  
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Comparativo da evolução periódica  

1665 = 2 títulos 

1665-1932 = 267 anos 3.000 títulos  

1932-2016 = 84 anos +300.000 títulos  

2... 



 O Ulrich´s é um indexador (diretório) 

que a maioria dos editores não cita nas 

suas publicações por  desconhecimento. 
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http://ulrichsweb.serialssolutions.com  
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 Para conter essa explosão bibliográfica, que 

aumentava cada vez mais, foi criado em 

1971, com sede em Paris (França), o Centro 

Internacional do ISSN para  manter um 

equilíbrio no controle bibliográfico das 

publicações periódicas. 
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www.issn.org  
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http://www.issn.org/


 1975 – Cria-se no Brasil, o Centro Brasileiro 

do ISSN, gerenciado pelo IBICT, com sede 

em Brasília, para cuidar das publicações 

periódicas brasileiras e realizar também, o  

controle bibliográfico. 

19 

www.ibict.br    
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http://www.ibict.br/
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO 



• 1998 – Implantação do Qualis da CAPES. 

• Criação de um sistema de avaliação e 
estratificação dos periódicos científicos 
brasileiros por classificação. 

• Instrumento de Avaliação utilizado pela 
Capes para qualificar os periódicos por 
estratos, com ligação aos programas de 
pós-graduação das universidades 
brasileiras e instituições de pesquisa. 
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Sistema de Avaliação: Qualis 



• Surgimento do Qualis impulsionou aos editores 

buscarem a melhoria dos periódicos por meio da 

INDEXAÇÃO em bases de dados, diretório, portais, 

etc. 

• Quanto mais indexada uma publicação, melhor 

qualificada ela estará. 
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A2 A1 B1 B2 

B4 

B3 

B5 

C 
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Sistema de Avaliação: Qualis 
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•Fontes de Indexação Proprietárias  

23 

TIPOLOGIAS DE FONTES DE 

INDEXAÇÃO: DEFINIÇÕES 

•Fontes de Indexação Públicas 

•Fontes de Indexação Autônomas 

 

 



 São fontes registradas e administradas por 

uma empresa  que  comercializam  os  seus  

produtos, visando a disseminação de uma 

ou mais áreas do conhecimento. 
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Fontes de Indexação Proprietárias 
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São fontes administradas por uma entidade 

pública ou não governamental (ONG), visando 

a expansão e disseminação da informação de 

uma determinada área de atuação, não 

almejando fins lucrativos. 

Fontes de Indexação Públicas  
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São fontes administradas por uma equipe 

autônoma sem fins lucrativos, visando a 

disseminação da informação de todas áreas 

do conhecimento de acesso aberto.  

26 

Fontes de Indexação Autônomas 
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FONTES DE INDEXAÇÃO:  
DEFINIÇÕES 
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 Nas fontes de indexação (recursos informacionais) 
mais conhecidas, tais como: 

 

 Bases de dados ;  

 Diretórios ;  

 Portais  e 

 Índices .  

28 

Afinal, onde e como conseguir ser indexado? 
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 São os tipos de recursos informacionais que 

indicam onde uma ou mais publicação 

(periódicos, revistas, jornais, etc.) encontra-se 

indexada de maneira manual ou 

automatizada.  

29 Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

Fontes de Indexação 



 Contem os dados bibliográficos + acesso ao texto 

completo + resumo recuperáveis pelo sistema de 

busca. Tem uma função e especialidade única. É o 

recurso informacional mais conhecido, pois 

contempla a extração de dados bibliográficos ou 

dados bibliográficos com texto completo. 

30 
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Recurso informacional  Base de dados 
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Generalidades 

Base de Dados Multidisciplinares 
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32 MLA International Bibliography 

Ciências 
Humanas e 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Base de Dados Especializadas 
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Médicas e 
Biociências 

Base de Dados Especializadas 
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Ciências 
Agrícolas e 
Ambientais 

Base de Dados Especializadas 



 Contempla o registro da publicação, que por si 

mesmo pode ser estático, ou dinâmico com 

motor de busca. Raramente tem a indexação de 

dados bibliográficos, e sim dos dados cadastrais 

da publicação, mas às vezes confunde-se com 

uma base se houver dados bibliográficos para 

serem recuperados. Provem de informar links.  
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Recurso informacional  Diretório 
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Diretórios Multidisciplinares 

Multidisciplinares 

e Temático 
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 E outros diretórios de políticas de nacionalidade Europeia. 
37 

Diretórios de Políticas Editoriais 
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Recurso informacional  Portal 

 É um ambiente estruturado que 

aparentemente parece um diretório, mas tem 

forma diferenciada. Possui um cadastro com 

metadados e sistema de busca, que podemos 

denominar também de motores de busca. 

Agregam outras ferramentas, como 

fornecimento de serviços, tais como modelo 

de citação, endereçamento de levantamento 

bibliográfico por e-mail, exibição de 

metadados, etc. Provem de informação aos 

metadados e links.  
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Portais de indexação de Acesso Aberto 

São aqueles de domínio 

aberto por uma instituição 

ou empresa que o  

administra em que o editor 

pode submeter sua 

publicação para indexação 

com ou sem análise.  
39 
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Portais de Indexação Abertos 

40 



Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

Portais de Indexação Restritos 

São aqueles de domínio 

exclusivo de uma instituição 

ou empresa que o 

administra. A intenção 

apenas é de indexar 

publicações editadas na 

própria instituição ou por 

meio de uma rede 

cooperativa específica.  

41 



Indexador Restrito 
ISSN 
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Portais de Indexação Restritos 
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 UFPR 

 USP  UNICAMP 

 UFSC 



PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

CIENTÍFICOS DA UNICAMP 



PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

CIENTÍFICOS DA UNICAMP 



PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

CIENTÍFICOS DA UNICAMP 



PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

CIENTÍFICOS DA UNICAMP 

PPEC 



PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

CIENTÍFICOS DA UNICAMP 
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Recurso informacional  Índice 

Indexam as referências bibliográficas  citadas em cada artigo componente 

de  periódicos científicos, constituindo-se assim  maneira alternativa de 

recuperação de  informação, que posteriormente passam a  ser 

contabilizadas, originando indicadores  de citação. (MUGNAINE; 

STREHL, 2008 apud SALES, 2013).  

 A maioria dos índices visam medir o impacto do artigo citado.  

49 Índice  Internacional de Revistas 
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Recursos informacionais híbridos 

É o mix de uma base com diretório, ou de um 

diretório com um portal, e assim por sequência. 

50 
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RECURSOS 
INFORMACIONAIS 

ALMEJADOS PELOS 
EDITORES 
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http://decs.bvs.br/ 

JOURNAL 

Por qual 

base ou 

diretório 

irei passar? 

DOAJ 

WoS 

Scopus 

Editor 

XYZ 
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Indexadores Multidisciplinares: Procedimentos 
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 Maior fonte referencial de literatura técnica e 

científica revisada por pares. Base de dados 

multidisciplinar que contém resumos (70%), 

referências e índices da literatura científica, técnica e 

médica (STM), com cobertura desde 1960, e conteúdo 

de 46 milhões registros relevantes para a pesquisa 

científica. Inclui citações e links para o fulltext. 
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          SCOPUS 
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 http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm  



Entrar no 
site da 
Scopus. 

Ler os 
critérios 

divulgados 
no site. 

Preencher o 
formulário 

online 
seguindo os 

passos 
indicados. 

Submeter o 
periódico. 

Tempo de 
espera do 

processo: 1 
ano a 1ano 

e meio. 

Acompanhar
por e-mail 

ou pelo site 
onde foi 

submetido o 
periódico. 

55 

Como indexar na SCOPUS? 
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Como indexar na SCOPUS? 
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Como indexar na SCOPUS? 
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Sugerir um título na base 
Scopus, não significa que 
ele será aceito;  ele 
passará por verificações 
iniciais de qualidade, que 
após as verificações será, 
então, enviado para 
revisão.  
 

Como indexar na SCOPUS? 

58 
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SCOPUS: Folha de Pontuação 
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 A Web of Science conecta publicações e 

pesquisadores através de citações e  indexação 

controlada em bancos de dados com curadoria 

abrangendo todas as disciplinas. Usa referências de 

pesquisas citadas para acompanhar a investigação 

prévia e os desenvolvimentos atuais no valor de 

conteúdo de mais de 100 anos que estão 

totalmente indexados, incluindo 2,6 milhões de 

registros e backfiles que remontam a 1898. 
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WEB OF SCIENCE 
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 http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/  
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WOS: Como indexar? 
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Entrar no 
site WoS. 

Ler os 
critérios 

divulgados 
no site (há 
disponibi-
lidade em 

português). 

Preencher o 
formulário 

online 
seguindo os 

passos 
indicados. 

Submeter o 
periódico. 

Tempo de 
espera do 

processo: 1 
ano a 1ano 

e meio. 

Acompanhar
por e-mail 

ou pelo site 
onde foi 

submetido o 
periódico. 
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WOS: Preenchimento do Formulário 
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 Para melhor detalhamento do processo de 
indexação na WoS, pode ser consultado o site 
elaborado pelo pessoal bibliotecário da UFSCar 
sobre: 

  

 “Entenda  como funciona o processo de submissão 
de um periódico à base Web of Science e ao JCR, 
da editora Thomson” 

 http://goo.gl/iZJc7O   
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Material de Apoio 
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Material de Apoio 
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 A  PubMed é um base de dados que possibilita a 

pesquisa bibliográfica em mais de 3,8 milhões 

de artigos médicos publicados em revistas 

científicas. A PubMed, desenvolvida pelo Centro 

Nacional para a Informação Biotecnológica 

(NCBI) e mantido pela  Biblioteca Nacional de 

Medicina (EUA), é a versão gratuita da base de 

dados Medline. 
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PubMed 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  
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Como indexar na PubMed? 
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Processo e Configuração da Avaliação  
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AVALIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO 

Requisitos  de pré-candidatura 

Recomendações para a conduta , relatórios , edição e publicação de trabalhos acadêmicos em revistas médicas. 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf  

Step 1: Publisher Application 

Step 3: Technical Evaluation 

Note: If a submission fails to meet 
PMC's minimum data criteria at any 
stage of the application process, the 
journal's application will be rejected. 

Step 2: Scientific Quality 
Review 

Step 4: Pre-Production  

Note: If PMC finds significant data problems in 
the publisher's full set of files, the journal's 

application may be rejected. 

Step 5: Release 
to Live 

 

 

Contact: 
pmcapplicati
on@ncbi.nlm.
nih.gov~~V  

 



O DOAJ- Directory of Open Access Journals é um 

diretório online que indexa e  fornece  acesso  de 

alta  qualidade,  às revistas e jornais de acesso 

aberto.  
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DOAJ 
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Fonte: DOAJ – 22/06/2016 

8.972 6.278 130 

2.199.351  

Títulos de periódicos Pesquisável em nível de

artigo

Países Artigos



 Até 05/04/2016 o DOAJ tinha: 
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DOAJ 
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11.522 7.193 136 

2.265.123 

Títulos de periódicos Pesquisável em nível de artigo Países Artigos
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Orientações sobre o DOAJ 
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Entrar no 
site do 
DOAJ - 

https://doaj
.org/publish

ers  

Ler os 
critérios 

divulgados 
no site. 

Preencher o 
formulário 

online 
seguindo os 
58 passos 
indicados. 

Submeter o 
formulário 

com os 
dados do 
periódico. 

Aguardar 
contato do 

editor. 

Devido ao 

grande 

número de 

submissões 

as aprovações 

estão 

demoradas 
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Como indexar no DOAJ? 
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 A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma 

bases de dados e/ou diretório que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros. Tem por 

objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum 

para a preparação, armazenamento, disseminação e 

avaliação da produção científica em formato eletrônico. 

Conta hoje com 348 títulos de periódicos.  
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SciELO 
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 SciELO - Localização da Avaliação 
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 SciELO - Localização da Avaliação 
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SciELO: Critérios - 2014 
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http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf  
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SciELO: Critérios - 2014 
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SciELO - Preenchendo o Formulário 
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 SELEÇÃO DE PERIÓDICOS SciELO BRASIL –  2016 
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Itens a serem informados no Formulário  
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1, 2, 3, 4 
1. Carta de 

Apresentação 
2. Dados 
Básicos  

5, 6, 7, 8 
5. Revisores ad 

hoc 

 9, 10, 11, 
12 

7. Peer Review 

9. Comitê de 
Ética  

3. Dados dos 
Fascículos 

6. Autores 

dos Artigos 

4. Corpo 
Editorial 

8. Revisão dos 
Dossiês 

10. Fluxo de 

Publicação e 

Tiragem 

11. Fator de 

Impacto 

12. Recebimento-

Aprovação de 

Artigo 

 13. Informação Complementar 
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Onde e como indexar? 

Seguir Critérios 

Seguir Critérios 

Seguir Critérios 

Seguir Critérios 

WoS 

DOAJ 

PubMed 

Scopus 

SciELO 

Seguir Critérios 
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Variedades de Bases, Diretórios, 

Portais e Índices no Latindex 
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Cartilha para Adequação de  

Publicações SEER/OJS ao Latindex 
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DIVULGADORES NÃO 

SÃO INDEXADORES 



Disseminadores 

. 

Divulgadores 
Indexadores 
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 Disseminadores são os meios para promover 

a informação técnico-científica, tais como os  

indexadores e os divulgadores. 
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DIFERENÇAS ENTRE INDEXADORES E DIVULGADORES  



 

 Indexadores são recursos informacionais estruturados 

(bases de dados, diretórios, portais e índices) para a 

realização do processo de indexação de uma publicação 

técnico-científica avaliada  por critérios estabelecidos por 

especialistas,  gerenciadores dos recursos informacionais.    
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DIFERENÇAS ENTRE INDEXADORES E DIVULGADORES  



 Divulgadores são fontes específicas de informação para 

disseminá-las em canais institucionais apropriados, não 

tendo o propósito de indexá-las, e sim de divulgá-las 

para conhecimento técnico-científico. 
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DIFERENÇAS ENTRE INDEXADORES E DIVULGADORES  
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Muitos editores de periódicos, acreditam que os divulgadores, 
tais como catálogos de bibliotecas, sistema de avaliação e 
classificação de periódicos, bibliotecas digitais/virtuais,  e 
outros são considerados indexadores. 

 

 Na verdade não os são, apenas auxiliam na visibilidade da 
publicação. Mesmo que os catálogos bibliográficos possam 
ter uma função parecida ao sistema de indexação, esse 
suporte informacional é muito distinto e diferenciado de uma 
base de dados. 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Catálogos de Bibliotecas e Redes Cooperativas  

 Exemplos: 

 Catálogo Acervus – UNICAMP 

 Catálogo Dedalus – USP 

 Catálogo da Biblioteca Nacional (BN) – RJ 

 CCN – Catálogo Coletivo Nacional (IBICT) 

 WorldCat 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Bibliotecas Digitais e Virtuais  

 Exemplos: 

 Biblioteca Virtual de Saúde 

 Biblioteca Virtual de Educação do MEC 

 Biblioteca Digital da UNICAMP 

 BDTD/IBICT 

 Etc. 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Sistema de Avaliação e Classificação 

Exemplo: 
 Qualis / Capes 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Indicadores de visibilidade e Rankings 

Exemplo: 
 SCImago Journal Et Country Rank 

 Google Analytics 

 Índice H  
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Sociedades e Associações 
 Exemplos: 

 ANPEd 

 ANPOCS 

 ANCIB 

 ANPOLL 

 SBPC 

 ABEC 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Identificadores persistentes 

Exemplos: 
 DOI (CrossRef) 

 ORCID 

93 



Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

Divulgadores não são indexadores 
 

 Redes de Colaboração Acadêmicas 

Exemplos: 
 Research ID 

 Research Gate 

 Academic.edu 

 Mendeley 

 E outros... 
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Divulgadores não são indexadores 
 

 Sites institucionais 

Exemplos: 

 Portal do MEC 

 Portal da EMBRAPA – CNPTIA 
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CRITÉRIOS, BENEFÍCIOS E  

RESPONSABILIDADES DA 

INDEXAÇÃO 
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http://decs.bvs.br/ 

JOURNAL 

DOAJ? 

WoS? 

Scopus? 

PubMed? 

DOAJ 

WoS 

S
c
iE

L
O

?
 

Scopus 

Editor 

XYZ 

O percurso da Indexação... 
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http://decs.bvs.br/
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Critérios de Indexação 

É fundamental a escolha 

das fontes para indexação  

de  acordo  com  as  áreas  

do conhecimento. 
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Critérios de Indexação 

 Qualidade científica: revisão por pares.  

 Transparência na avaliação pelos pares.  

 Representatividade do corpo editorial. 

 Evitar endogenia institucional. 

 Abrangência nacional/internacional dos autores 
e da bibliografia citada. 

 Tipo de conteúdo.  
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Critérios de Indexação 

Qualidade de seus artigos.   

Estimular trabalhos multidisciplinares.  

Regularidade de publicação.  

Frequência de publicação.  

Normalização.  

 Idioma: (preferência: inglês, espanhol, 
português) 
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Benefícios e vantagens da Indexação 

Padronizar dados de uma coleção.  

Reunir assuntos semelhantes de uma 
área.  

Recuperar a informação especializada.   

Facilitar o acesso às informações 
registradas.  

Divulgar a produção científica.  
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Benefícios e vantagens da Indexação 

Manter o usuário permanentemente 

focado na sua área de interesse em um 

único local especializado.  

Promover a visibilidade 

nacional/internacional  do conteúdo da 

publicação.   

Agregar valor a publicação periódica.  
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Benefícios e vantagens da Indexação 

 “O  periódico  deve  pleitear  a  inclusão em    

bases    de    dados    nacionais    e internacionais,  

de  acordo  com  a  área temática que abrange. 

Quanto maior o número de bases de dados 

nacionais e internacionais em que figurar, maior 

será a        valorização de  qualidade, produtividade   

e   sua   difusão   indireta.” (SALES, p.32, 2013). 
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Responsabilidade da Indexação 

De quem é a responsabilidade em  

indexar  o periódico? 

 Do membro editorial que o compõe o Comitê, 

geralmente do Editor-Chefe ou Científico do 

periódico, e não do bibliotecário.  

 O bibliotecário colaborará na indexação no 

que for preciso, dependendo da política da 

instituição. 
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Garimpo Especializado 
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 Processo de exploração de informações 

que visa localizar em áreas remotas na 

Internet em que recursos informacionais, 

tais como, bases de dados, diretórios e 

portais, etc., as publicações periódicas 

científicas estão indexadas. (SANTOS, 

2012). 
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Garimpo Especializado 
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 O bibliotecário é o profissional  especializado para a 
realização desse tipo de serviço.  

 Porém, o editor-chefe ou científico, responsável  pelo 
periódico,  também poderá realizar na Internet a 
garimpagem por meio dos mecanismos de busca 
(Google, Yahoo, Bing, etc.), de sua publicação, para 
identificar se a mesma consta indexada ou não, em 
determinadas bases, diretórios ou portais de indexação.  

 Caso isso não seja possível,  o editor poderá contar com 
a colaboração do bibliotecário da sua instituição para 
aperfeiçoar essa garimpagem, o qual poderá ajudá-lo na 
distinção de indexadores e  não indexadores. 
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Serviço de Garimpo  

Informacional Especializado 
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ALÉM DE INDEXADOR, 

PROMOVE A VISIBILIDADE DO  

ÍNDICE H DO PERIÓDICO: 

GOOGLE ACADÊMICO 
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 As publicações periódicas de acesso  aberto  disponíveis na 
Web são automaticamente indexadas no  Google  Acadêmico,  
mas  não possuem perfil, e sim do pesquisador. 

 Então, se não o periódico não tem, crie um. Isso vai dar 
resultado. 

 O Google Acadêmico é considerado um indexador. 

 Para abrir o perfil de seu periódico siga os passos a seguir, e 
insira ele na lista dos Indexadores  de seu periódico. 

 Esse mecanismo promoverá a visibilidade da indexação da 
publicação na Web. 
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Como Criar Perfil no Google Acadêmico  
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Como Criar Perfil no Google Acadêmico  
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1 

• Abrir uma conta Gmail, ou utilizar a mesma do periódico. 

•No  Google  Acadêmico  criar  perfil  no  My Citations  para o periódico. 

2 

• Entrando na conta configure com os dados da sua publicação, mencionando as 
5 áreas de interesse mais em evidência para a recuperação do periódico na 
Internet. 

• Coloque uma foto da capa do periódico para ser reconhecido. 

3 

• Faça a opção para a seleção manual dos trabalhos publicados na Internet 
referente as edições publicadas e adicione no My Citations. 

• Verá que ao realizar esse etapa, o gráfico apontará a visualização dos trabalhos 
citados e mostrará o Índice h da publicação.  
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Como Criar Perfil no Google Acadêmico  
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Identificação do Índice h 

do periódico. 
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CRIAR CONTA  DO  

GOOGLE ANALYTICS 
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 Assim como foi feito para no Google Acadêmico, o editor 

também pode criar um perfil da sua publicação com a mesma 

conta, abrindo o perfil no Google Analytics.  

 

 Será gerado um código UA-XXXXXXX-X que possibilitará o 

editor usuário do software OJS inclua nos metadados da 

publicação, promovendo a visibilidade estatística no Google 

Analytics. 
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Como Criar Perfil no Google Analytics 

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 



114 

Como Criar Perfil no Google Analytics 
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Com a mesma conta 

criada para o Google 

Scholar,  use para entrar 

Google Scholar. 
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Como Criar Perfil no Google Analytics 
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Anotar esse número do jeito 

que aparece, e inseri-lo nos 

metadados no OJS após a 

biografia do autor. 
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Como Criar Perfil no Google Analytics 
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Aqui nessa caixa  dos 

Metadados  no OJS é inserido 

o código UA-00000000-0 do 

Google Analytics para cada 

autor 
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USO DE REDES SOCIAIS  

PARA O PERIÓDICO 
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Uso de Redes Sociais para o Periódico 

Para ganhar visibilidade e propor uma melhor 

divulgação do que se trata o periódico, deve-se 

criar canais como as redes sociais para essas 

finalidades. 

 

Com essa perspectiva, o Facebook, Twitter e o 

Google+ são canais de redes sociais suscetíveis 

a propagação e visibilidade do periódico pela 

Internet, bem como de suas métricas alternativas. 
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DÚVIDAS... 
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Gildenir Carolino Santos  
 gilldenir@gmail.com  

 UNICAMP –  BC (Bibliotecário responsável pelo Portal de Periódicos 
Eletrônicos Científicos)  

 ABEC (Conselho Deliberativo)  

 Content Mind (Docente)  
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CONTATO 
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