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Introdução 



Fator de Impacto (IF): como é calculado 
 
Deve ser do interesse de todos conhecer as métricas principais. 
 
O que é Fator de Impacto: É uma medida que reflete a média do número 
de citações dos artigos publicados em determinada revista. 
 
Exemplo: o Fator de Impacto de 2017 (JCR 2017 - publicado em 26 de 
junho de 2018): 
 
A = o número de vezes que os artigos publicados em 2015 e 2016 pelo 
periódico foram citados em periódicos indexados (WoS) durante 2017 
B = o número total de "itens citáveis" publicados pelo periódico em 2015 e 
2016 ("itens citáveis" não só artigos, mas também revisões, notas, etc. 
Editoriais, obituários não contam, mas citações recebidas por editoriais 
contam). IF de 2017 = A/B 
 
IF = 300 citações (2015-2016) em 2017 / 150 artigos (2015-2016) = 2.000 



JCR 2017 





Problemas 
 
Fraudes e Manipulações do Fator de Impacto 



Manipulação do Fator de Impacto 
 
Situação 1 (Autocitação) 
 
Periódico: “Self” 
 
Artigo “X” do periódico Self foi publicado em 2012 
 
A lista de referência deste artigo consta com 44 artigos 
citados, os 44 da revista Self, sendo todos de artigos de 
2010-2011 
 
Ou seja, todos estes 44 artigos contaram para inflar o FI 
do periódico Self no Journal Citation Reports 2012 (JCR)  
 



Manipulação do Fator de Impacto 
 
Situação 2 (Stacking - Cartel) 
 
Periódicos: “Stacking”, “Cartel”, “Acordo” 
 
Artigo “X” do periódico Stacking foi publicado em 2011 
 
Neste artigo são citados 100 artigos na lista de referências, 
sendo que os 100 artigos foram publicados em 2009 ou 
2010 e na sua enorme maioria, nos periódicos Cartel e 
Acordo 
 
Ou seja, todos os artigos citados para os periódicos Cartel e 
Acordo contaram para inflar o FI destes periódicos no 
Journal Citation Reports 2011 (JCR)  



Manipulação do Fator de Impacto 
 
Situação 2 (Stacking – Cartel – Variação autores) 
 
Entre autores se citando para dar um “empurrão” 
nas citações de ambos. 



Title Supressions de 2014, 2015, 2016 e 2017 
 
Nenhum periódico brasileiro! 
 
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/
incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html 
(2017) 
 
http://wokinfo.com/media/pdf/jcr-suppression.pdf 
 
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/
incitesLiveJCR/JCRGroup/8687-TRS (Suppressed 
Titles 2016-2007) 
 
(Clarivate Analystics) 



Nome dos Autores 

Primeiro grande problema: Nome usado em 
publicações 
 
Exemplo: Rubens de Oliveira Silva Filho 
 
Possibilidades: Filho ROS; Filho RDOS; Filho RDO; 
Silva Filho RO; Silva Filho RD; Silva-Filho RO; Silva-
Filho RD; Silva RD; Silva RO; Silva RDO......... 

	



Cuidado com a Lista de Referências! 

É enorme a quantidade de erros dos autores e no 
processo de editoração para com a lista de referências. 
 

Estes erros geram citações incorretas que podem 
resultar em menor IF, perpetuação do erro, menor 
índice h do autor, entre outros. 
 

É fundamental para um editor monitorar e corrigir os 
erros. 
 

Pouquíssimos autores e editores corrigem os erros 



Cuidado com a Lista de Referências! 

“A very common problem in citation search is incorrectly 
cited references in journal articles, in most cases due to 
the careless attitudes of authors and even careless 
journal editors. Librarians often meet carelessly written 
cited references in daily work and that often makes the 
retrieval of an article very problematic and ineffective.” 
 
One Entry to Research - Critical assessment of Web of Science, Scopus 
and Google Scholar. Updated by Lars Iselid, Umeå University Library, to 
document a Swedish BIBSAM project. Jan 27, 2006 
 
https://oneentry.wordpress.com/2006/01/27/errors-in-cited-references-of-
scopus-and-web-of-science-corrected-or-not/ 



Parte 1 



Como corrigir citações erradas no WoS 
 

http://ip-science.thomsonreuters.com/support/faq/datachanges/ 
 
FAQ: 
For our bibliographic records, we are able to change source author 
names and addresses; terms in a record's title, author keywords 
and abstracts; some types of cited references; and information 
about document types and language codes. 
 
For our Derwent patent product, we are able to change the Title, 
Abstracts, Inventor, International Patent Classification, Derwent 
Class, Manual Codes, Primary Accession Number and Assignee. 
 
Scielo: Data changes or corrections requests for databases 
produced by other publishers are dependent on those publishers. 



Tutorials: http://ips.clarivate.com/training/ 







Como solicitar correções - Scopus 
 

 
Scopus - Check, Correct, Submit: How to ensure accuracy in your 
Scopus Author Profile: 
https://blog.scopus.com/posts/check-correct-submit-how-to-ensure-
accuracy-in-your-scopus-author-profile 
 
Webminar – Scopus: How do Author Profiles work and how can they 
help you showcase your research: 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/178415/
SC_Webinar_May_Author-Profiles.pdf 
 
Tutorials: 
http://dse.univr.it/home/documents/ANVUR/
ModificaScopusPerASN2016.pdf 
 
 







Como solicitar correções - Scopus 
 
How do I submit a request to add or change content in Scopus? 
There are a few types of content corrections that can be made in Scopus. Please use the list 
below to determine which form you need to complete. All requests will be routed to the 
appropriate department for evaluation. 
 
1) I wish to report missing content from titles already indexed by Scopus (i.e. an article is 
within the Scopus coverage policy and is not appearing in Scopus) that I think should be in 
Scopus. Please use this form to submit your request, and select the appropriate category 
under “How can we help you?” 
 
2) I wish to report a data correction (i.e. a name or title is misspelled for an item in Scopus). 
Please use this form to submit your request, and select the appropriate category. 
 
3) I wish to report a citation correction (i.e. I think the reported Cited-by number is lower than 
expected). Please use this form to submit your request, and select the appropriate category. 
 
4) I wish to report a change or correction to merge or split an Author Profile. Please use the 
Author Feedback Wizard. If you wish to do so, please make sure you import your entire 
publication history. Also, please be aware that your Scopus author profile has no impact 
whatsoever on the current evaluation by FCT and that the changes will not be immediately 
reflected in the Scopus author profiles but, as stated before, this has no impact on the current 
evaluation exercise. 
https://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2013/docs/
Portugal_FAQs_external_final_Scopus.pdf 
 



Web of Science – Link para Tutoriais 











Como corrigir citações erradas no WoS 



Exemplo 



























Descobrir o que está errado 



Como corrigir erros de citações 

Próximo passo é descobrir qual o erro ou erros, pois 
pode existir mais de um erro. 
 
Erros que causam citações erradas no WoS: 
 
1.  Paginação, volume, ano 
2.  Nome errado, invertido, faltando 
3.  Iniciais erradas, invertidas ou faltando 

Obs.: a citação errada é em geral na fonte (artigo que 
cita; poucas vezes encontrei erro na indexação no WoS), 
ou seja, a correção feita pelo WoS é na sua base, não 
altera o erro na origem (no artigo ou periódico que citou 
errado na lista de referências). 





*	Procura	alterada	para	“úlNmas	duas	semana”	





















Procurar a referência correta 
•  No Web of Science 
•  Na fonte (Periódico) 



Procurar a referência correta 
•  No Web of Science 
•  Na fonte (Periódico) 



Procurar a referência correta 
•  No Web of Science 

•  Pelo nome de um dos 
autores 

•  Pela busca mais refinada 
na página principal do 
WoS 



Procurar a referência correta 
•  No Web of Science 

•  Pelo nome de um dos 
autores 

•  Pela busca mais refinada 
na página principal do 
WoS 











Vários	erros:	Inicial	do	3º.	autor,	volume,	paginação	e	ano!	







Suggest a correction 
 
In the paper cited above, errors were found in Cited Reference 33: Francisco: 
  
Errors: Author’s initial, volume and page numbers, and year of publication 
  
Corrections requested: 
Change Volume 13 to 170 
Change Pages 1-13 to 273-285  
Change year of publication: 2016 to 2017 
Initial of author: Martinez-Ballesta, DC to Martinez-Ballesta, MD 
 
The full correct details for this reference in the WoS are as follows: 
  
Nutritional and phytochemical value of Brassica crops from the agri-food 
perspective 
By: Francisco, M; Tortosa, M; Martinez-Ballesta, MD; Velasco, P; Garcia-Viguera, 
C; Moreno, DA 
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY 
Volume: 170  Issue: 2  Pages: 273-285 
DOI: 10.1111/aab.12318 
Published: MAR 2017 
Accession Number: WOS:000397338100013 

























Normalmente (até antes do WoS mudar para está versão) eu teria 
recebido uma mensagem notificando da alteração, mas isso não 
está mais ocorrendo até o momento 







O erro foi corrigido? 
 
Sim 
 
Solicitação de correção: 24/07/2018 
Checando o WoS: 03/08/2018 
 
Obs.: Novamente, não recebi mensagem de 
aviso da correção 



Qual era o erro: 





Procurando pela referência correta no WoS 





E agora: 











Como aparecia no WoS 



Como aparece agora no WoS 



Informação Extra – Arquivando informação 















Good News! 
As mensagens do WoS de alerta voltaram a funcionar! 













Parte 2 
Como corrigir erros de citações 

	

Autor	

























Descobrir o que está errado 



Como corrigir erros de citações – Autor 

Próximo passo é descobrir qual o erro ou erros, pois 
pode existir mais de um erro. 
 
Erros que causam citações erradas no WoS: 
 
1.  Paginação, volume, ano 
2.  Nome errado, invertido, faltando 
3.  Iniciais erradas, invertidas ou faltando 

Obs.: a citação errada é em geral na fonte (artigo que 
cita; poucas vezes encontrei erro na indexação no WoS), 
ou seja, a correção feita pelo WoS é na sua base, não 
altera o erro na origem (no artigo ou periódico que citou 
errado na lista de referências). 









Suggest a correction 
 
In the paper cited above, errors were found in Cited Reference 7: Borges: 
  
Errors: Volume and page numbers 
  
Corrections requested: 
Change Volume 1 to 27 
Change Pages 1-14 to 245-258 
  
The full correct details for this reference in the WoS are as follows: 
  
Temporal dynamic responses of roots in contrasting tomato genotypes to 
cadmium tolerance 
By: Borges, KLR; Salvato, F; Alcantara, BK; Nalin, RS; Piotto, FA; 
Azevedo, RA 
ECOTOXICOLOGY 
Volume: 27  Issue: 3  Pages: 245-258 
DOI: 10.1007/s10646-017-1889-x 
Published:APR 2018 
Accession Number: WOS:000427881200001 





























O erro foi corrigido? 
 
Sim 
 
Solicitação de correção: 20/07/2018 
Checando o WoS: 03/08/2018 
 
Obs.: Novamente, não recebi mensagem de 
aviso da correção 



Como aparecia no WoS 



Artigo citou errado 



Como aparece agora no WoS 











Antes da Correção 





Exemplo em tempo real 







Web of Science – Tempo Real 



Suggest a correction 
 
By: Hippler, F. W. R; Dovis, V. L; Boaretto, R. M; Quaggio, J. A; Azevedo, R. A; 
Williams, L. E; Mattos-Jr, D. 
Physiol. Plant.  Volume: s1     Published: 2018 
URL: http://dx.doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1111/ppl.12746 
 
In the paper cited above, errors were found in Cited Reference 23: Hippler: 
Errors: Volume and page numbers 
  
Corrections requested: 
Change Volume: s1 to 163 
Issue: add issue number: 3 
Change Pages: add page number: 399-413 
  
The full correct details for this reference in the WoS are as follows: 
  
By: Hippler, FWR; Dovis, VL; Boaretto, RM; Quaggio, JA; Azevedo, RA; Williams, 
LE; Mattos, D 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 
Volume: 163  Issue: 3  Pages: 399-413  Special Issue: SI 
DOI: 10.1111/ppl.12746 
Published:JUL 2018 
Accession Number: WOS:000439517000011 



Dados do artigo que citou errado: 
 
Journal: Journal of Plant Physiology 
 
Article title: Copper excess reduces nitrate uptake by Arabidopsis roots with 
specific effects on gene expression 
 
Volume: 158-165 
 
Issue:  
 
Page numbers: 158-165 
 
Publication year: 2018 
 
DOI: 10.1016/j.jplph.2018.06.005 





Parte 3 
Variantes de Nome de Autor 

Cuidados 























Suggest a correction 
 
The author in the article: “de Azevedo, R.A.”, is the same author that 
appears in the Web of Science platform as: “Azevedo, R.A.” (Azevedo, 
Ricardo Antunes), whose Research ID number is: F-8863-2011 and ORCID 
number is: 0000-0001-7316-125X 
 
I would like to request for both forms of the name of this author to be 
combined and to appear if a search is carried out for “Azevedo, R.A.” 









Não é possível 
 

A Plataforma WOS não busca por variações de nomes de autores, e sim, 
quando feita a busca, tem que se colocar as variações nessa busca: ou seja, 
nesse caso, a busca por autor na WOS teria que ser feita por Azevedo RA 
OR de Azevedo RA.  











Portanto, cuidado ao usar o nome 
em publicações 
 
Este caso apresentado mostra o 
quanto o ResearchID, DOI, ORCID, 
etc, são importantes e possivelmente 
poderão minimizar/resolver estes 
problemas 
 
* Repetir em tempo real 



Outra Situação 



https://vimeo.com/97150912  



Como corrigir erros no nome de Autor: 
Indexação Incorreta no Web of Science 

Por razões variadas (desconhecidas por mim), 
um artigo pode ser indexado no WoS com erros 
no nome dos autores, mesmo os nomes 
aparecendo corretos no artigo e no próprio WoS. 
 
 
Obs.: Este exemplo foi preparado antes da mudança estética ocorrida 
no WoS em maio de 2018 























Change Requested: 
 
Please, correct the names of the following authors of this article: 
 
Boaretto, R (Boaretto, Rodrigo Marcelli) [ 1 ]: to Boaretto, RM (Boaretto, Rodrigo 
Marcelli) [ 1 ] 
Quaggio, J (Quaggio, Jose Antonio) [ 3] : to Quaggio, JA (Quaggio, Jose Antonio) [ 3 ] 
Azevedo, R (Azevedo, Ricardo Antunes) [ 2] : to Azevedo, RA (Azevedo Ricardo 
Antunes) [ 2 ] 
 
Description: 
 
The reference details (volume, page number, year) about the article are correct, 
however, initials are missing for three authors. The three authors have their other 
papers indexed in the WoS with all initials, as follows: 
Boaretto, RM 
Quaggio, JA 
Azevedo, RA 
 
As it is, a search performed for instance for “Azevedo, RA” does not show this 
paper for this author. Therefore, in order to combine all articles published by 
“Azevedo, RA” in the WoS, this article should be correct as indicated above in 
“Change Requested”. 



















Antes da Correção 



Após a Correção 





Parte 4 



O WoS analisa solicitações de problemas encontrados por 
usuários como já demonstrado. 
 
 
Mas o WoS mantém também checagem para sua base de 
dados e atualiza correções e ajustes. 
 

Outras Informações 





http://ipscience-help.thomsonreuters.com/
incitesLiveJCR/whatsNewGroup/
whatsNewJCR.html 







Como	corrigir	erros	de	citações	–	Periódicos	

Outro tipo de erro, incomum e sem solução 











Autor não é da área, o tema não é da área, não existe o artigo no periódico e nem do 
autor, portanto os dados de referência citados no artigo estão completamente errados 





Parte 5 



Alerta	de	Citações	
	

Existe	uma	ferramenta	no	WoS	para	gerar	alertas	
de	citações.	
	

Alertas	podem	ser	variados,	por	exemplo:	
	

1. Para	citações	pessoais,	dos	próprios	arNgos	
2. Para	arNgos	do	periódico	
3. Para	palavras-chaves	
4. 	....	
https://youtu.be/wdgRwA3TQw4 (para palavra-chave) 
https://www.youtube.com/watch?v=3MWb3FPhcIw (para autores) 
Vários vídeos no Youtube 













Exemplo 
 

Tempo Real – Criar Alerta de 
Citação 





Parte Final 



Testes aleatórios com 
participantes 
 
1.  Nome de algum pesquisador 
2.  Periódico indexado no WoS 
3.  Periódico não indexado no WoS 
4.  Criar algum alerta? 
5.  Algum outro aspecto? 
 



Empresa Internacional de Edição 
 
ProSciEditing: 
Professional Science 
Editing 
“To improve scientific 
writing” 
 
http://prosciediting.com/index.html 
 



Este arquivo foi criado por R. A. 
Azevedo exclusivamente para o 
“ABEC MEETING 2018” 
 
Sua divulgação ou disponibilização 
em website, etc, seja a forma que 
for, não está autorizada. 
 
Para uso de seu conteúdo contatar 
R. A. Azevedo (raa@usp.br)  


