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Periódico Científico

➢ Desperta e fomenta discussões;

➢ Preservação da memória científica; 

➢Disseminação e Recuperação da Informação;

➢ Comunica o conhecimento;

(FACHIN,2002; GONÇALVES; RAMOS; CASTRO, 2006; MEIRELLES, 2009)



Periódicos Científicos 
Eletrônicos

➢ Facilidade de acesso;

➢ Agilidade na busca de informação;

➢ Divulgação dos resultados de pesquisa;

➢ Maior colaboração científica entre cientistas 
geograficamente disperso

➢ Redução dos custos;

➢ Aumento da visibilidade dos artigos e autores

(TARGINO,2000; STEFANO,2014)



Qualidade das publicações 
científicas



O que não é Qualidade?

➢ Irregularidade na publicação;

➢ Falta de normalização; 

➢ “Peer review” inadequado; 

➢ Falta de penetração da revista no âmbito

internacional;

➢ Baixo grau de originalidade;

➢ Falta de recursos financeiros;

(KRZYZANOWSKI et al., 1991)



O que é um Periódico de
Qualidade?



Qualidade, diferentes olhares

➢Autores

➢Editores

➢ Indexadores

➢ Fomento



O que é um Periódico de 
Qualidade?

➢ Precisa publicar bons artigos;

➢ Periodicidade em dia; 

➢ Possuir fácil acesso; 

➢ Ser indexados e citados;

➢ Possuir fator de impacto;

➢ Possuir um bom Qualis;

(MUELLER, 1999 ; STEFANO, 2014 ; NASCIMENTO,2014)



O que é um Periódico de 
Qualidade?

➢ 1964 – O modelo da UNESCO que mensura e avalia as revistas latino-americanas.

➢ 1968 – Arends baseia no modelo da UNESCO e estabelece os seguintes critérios: 
apresentação do material, regularidade da publicação, tempo de existência, periodicidade, 
aceitação de colaboradores de outras instituições, indexação, entre outros.

➢ 1982 – Braga et al apresenta uma proposta de avaliação modificando o modelo da UNESCO, 
analisando aspectos de forma.

➢ 1985 - Yahn adaptou o modelo de Braga, propondo uma avaliação conjunta de mérito
(conteúdo dos artigos) e desempenho (forma).

➢ 1988 e 1991 - Krzyzanowski et al  avalia o mérito das revistas pelos pares.

➢ 1996 – Castro e Ferreira avalia 311 periódicos latino-americanos indexados na Medline e na 
Lilacs através de características formais e de divulgação dos periódicos.

(FERREIRA e Krzyzanowski, 2003)



Modelo de Braga; Oberhofer (1982)

➢ Normalização;

➢ Duração; 

➢ Periodicidade; 

➢ Indexação;

➢ Difusão;

➢ Colaboração;

➢ Autoridade;



Modelo de Ferreira (2005)

➢ Qualidade do conselho editorial;

➢ Qualidade das regras de submissão; 

➢ Distribuição da autoria; 

➢ ISSN;

➢ Arbitragem por pares;

➢ Pontualidade;

➢ Periodicidade;



Modelo de Ferreira (2005)

➢ Apresentação formal (capa, contracapa, identificação da revista, 

sumário, legenda bibliográfica, normalização, indexação);

➢ Aspectos de conteúdo e autoria (Endogenia; Fator de impacto; 

Apresentação de artigos);

➢ Aspectos de gestão e política editorial (layout, publicação, 

publicidade, financiamento, forma de distribuição e formato de 

apresentação da revista);



Dimensões de Trzesniak(2006)

➢ Adequação técnico-normativa do produto (forma);

➢ Finalidade do produto (conteúdo);

➢Processo de produção (documentar o processo);

➢ Mercado (visibilidade);



Critérios de Medeiros, Fachin; 
Rados (2008)

➢ Periódico no todo (título, sumário, data de publicação, 
normas de publicação, direito autoral e etc.);

➢ Responsabilidade do periódico(comissão editorial, 
instituição responsável, etc.);

➢ Artigo(Título, resumo, uniformidade tipográfica, citação, 
referência, anexo, etc);

➢ Tempo de existência (data de criação);



Critérios de Medeiros, Fachin; 
Rados (2008)

➢ Periodicidade;

➢ Regularidade;

➢ Indexação;

➢ Elementos telemáticos (extensões, ferramentas interativas, contadores 
de acesso, preservação online, etc.)

➢ Arquitetura da informação(interface amigável, sistema de busca e etc.);



Aspectos de Gestão 
Editorial

➢ Formação e expertise da equipe editorial (editores, 

corpo e conselho editorial);

➢ Regras de submissão e de avaliação de manuscritos; 

➢ Prazos de avaliação; 

➢ Disponibilização de artigos aprovados;

➢ Práticas e políticas editoriais explícitas

(COSTA e GUIMARÃES,2010; NASCIMENTO,2014)



Fatores de impacto (FI) e 
o uso de métricas

➢ FI é determinado pelo número total de citações do artigo 
pelo total de artigos publicados pelo periódico nos últimos 
dois anos. 

➢ Altimetria (avalia a disseminação das publicações 
científicas por meio das redes sociais)

➢ Google Acadêmico

(BHARATHI, 2011; BAENA; CASES; MEDINA, 2005; Araújo,2015 )



Fatores de Qualidades

➢ Conteúdo

➢ Qualidade dos artigos (científico, atual, identificação com a área temática da revista, 

originalidade);

➢ Qualidade do corpo editorial (membros da comunidade nacional e internacional)

➢ Critérios de arbitragem dos textos

➢ Natureza do órgão publicador

➢ Abrangência quanto a origem dos autores (abertura institucional, nacional e 

internacional)

➢ Difusão das revistas (visibilidade)

➢ Indexação (nacional e internacional)

(OLIVEIRA,2017)



Fatores de Qualidades

➢ Normalização

➢ Devem seguir as normas adotadas;

➢ Manter o mesmo formato, mudanças em inicio de novos volumes.

➢ Ter visível o título do periódico, instituição responsável, ISSN,  DOI, n. do volume, 

fascículo, mês e ano de publicação;

➢ Legenda bibliográfica, sumário, resumo, descritores, referências, orcid.

➢ Instruções aos autores claras e abrangentes (Objetivo da revista,  tipos de 

idiomas aceito,  processo de avaliação, declaração de responsabilidade do autor 

pelo conteúdo, categoria de artigos aceitos, filiação completa dos autores, etc.)

(OLIVEIRA,2017)



Fatores de Qualidades

➢ Outros aspectos da apresentação formal:

➢ Regularidade da publicação;

➢ Periodicidade; 

➢ Tempo de existência;

➢ Lista de indexadores;

➢ Layout;

➢ Arquitetura da informação  (usabilidade do site, navegação, sistema de busca, 
interface,  sistema de interação e organização);

➢ Contato do periódico;

(OLIVEIRA,2017)



Fatores de Qualidades

➢ Outros aspectos da apresentação formal:

➢ Recursos financeiros;

➢ Aspectos éticos da publicação ( licença creative commons e direito autoral);

➢ Sistema eletrônico de gerenciamento e editoração de revistas;

➢ Porcentagem de manuscritos aceitos e rejeitados;

➢ Tempo entre a submissão e a publicação;

➢ Uso de software antiplágio;

➢ Número de artigos publicados em cada edição;

➢ Idioma do artigo 

(OLIVEIRA,2017)
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