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Fator de impacto é a medida mais popular de pesquisa e 
avalia o periodico - Journal Citation Reports

Indice h avalia o impacto do pesquisador na sociedade
cientifica - Web of Science, Scopus or Google Scholar

Coeficientes científicos - Fator de Impacto e Índice h
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Pesquisador

-Ideia
-Planejamento
-Execução
-divulgação



A Arte de Publicar Artigos Científicos

� Por que publicar um artigo cientifico?

•Divulgação científica

•Aumentar o prestígio do autor
e reconhecimento técnico dentro da comunidade científica. 

•Apresentação do seu trabalho - publicação de artigos 
técnico-científicos. 



• Aumentar o prestígio da sua instituição ou empresa - a 
atrair maiores investimentos e ganhos para esta 
organização. 

• Se posicionar no mercado de trabalho 



Impact Factor - Aumentar a visibilidade da pesquisa 

� BEM redigido e em excelente Ingles

� Pesquisa de alta qualidade

� Acréscimo no conhecimento

� Novidade na pesquisa

� Modelo experimental bem planejado

� Aplicações reais para sociedade

� Interesse para os leitores do periódico



Exemplo 1
Português “não técnico”: 

Nossos resultados apontam que nossas cultivares tiveram melhor 
crescimento quando adicionamos maior quantidade de nitrogênio. Não 
houveram diferenças para potássio e fósforo. Se pode observar maior 
rendimento...

Português científico/técnico: 

As cultivares BR-IAC-EPAMIG apresentaram crescimento proporcional 
ao aumento das dosagens de nitrogênio. Não houve diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05) quanto à adição de diferentes 
concentrações de fósforo e potássio. Pode-se observar (ou: Pode ser 
observado) maior rendimento...



Exemplo 2

Português “não técnico”: As leveduras em pó foram dissolvidas em água 

morna, para então usarmos elas como inóculo nas amostras de suco de uva 

nos testes iniciais. A levedura CiUfla 2018 nos trouxe o melhor resultado, sendo 

então escolhida para as os outros experimentos.

Português científico/técnico: Foram realizados testes preliminares para 

selecionar a levedura que apresentasse os melhores rendimentos em etanol e 

glicerol, além de prevalência durante a fermentação. As leveduras liofilizadas 

foram ressuspendidas em água destilada à temperatura de 37 °C, a uma 

população final de 107 células/mL, e posteriormente inoculadas no mosto de 

uva. Dentre as leveduras testadas, a CiUfla 2018 apresentou o melhor 

desempenho quanto ao rendimento em etanol e glicerol, tendo mantido sua 

população inicial durante todo o tempo de fermentação



� Escopo

� Público Alvo

� Indexadores

� Open Access

� Impact factor 

Como escolher onde publicar? 



� Escopo

� Publico Alvo

� Indexadores

� Open Access

� Impact factor 

•Indexing & Abstracting Services
•AGORA (FAO)
•CAB Abstracts (CABI)
•Chemical Abstracts (CAS)
•Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences (Clarivate
Analytics)
•DOAJ - Directory of Open Access Journals
•EMBASE (Elsevier)
•FSTA - Food Science and Technology Abstracts (IFIS)
•Genamics JournalSeek
•HINARI (WHO)
•Journal Citation Reports / Science Edition (Clarivate Analytics)
•Julkaisufoorumi Publication Forum (Federation of Finnish Learned
Societies)
•MEDLINE (NLM)
•Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers
(NSD)
•Polymer Library (Smithers Rapra)
•PubMed (NLM)
•Reaxys - former Crossfire Beilstein (Elsevier)
•Science Citation Index Expanded - Web of Science (Clarivate
Analytics)
•SciFinder (CAS)
•Scopus (Elsevier)
•Web of Science (Clarivate Analytics)

Fatores a considerar quando escolher o periodico: 



� Escopo

� Publico Alvo

� Indexadores

� Open Access

� Impact factor 

Fatores a considerar quando escolher o periodico: 

Alta visibilidade

Alto custo – 3000 US$



� Escopo

� Publico Alvo

� Indexadores

� Open Acess

� Impact factor 

Fatores a considerar quando escolher o periodico: 
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Elsevier - https://journalfinder.elsevier.com/

Wiley - https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-
Authors/find-a-journal/index.html



Bons resultados 

precisam ser BEM 

divulgados!!



� Ciência de impacto = redação em Ingles bem editada.

� Use Programas para detectar plagiarismo.

� Leia bastante artigos de periódicos onde publicam os pesquisadores

da mesma area.

� O  Periódico deve ser indexado e facilmente acessado pelos pares de 

pesquisa.

� Open access se for possivel ($).

Conclusões

Como escolher onde publicar = Alto Fator de impacto? 
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