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O propO propóósito principal da elaborasito principal da elaboraçção de ão de ííndices ndices 
e resumos e resumos éé construir representaconstruir representaçções de ões de 
documentos publicados, numa forma que se documentos publicados, numa forma que se 
preste a sua inclusão em algum tipo de base preste a sua inclusão em algum tipo de base 
de dados.de dados.

LANCASTER, F.W.  Indexação e resumos: teoria e prática.  
Brasília: Briquet de Lemos, 1993.



O que O que éé uma obra de referência?uma obra de referência?

Instrumento de recuperação e seleção de 
informações bibliográficas (com ou sem 
resumos, ou links para texto completo) 
para atender necessidades de informação 
dos usuários.



FinalidadeFinalidade

Proporcionar ampla cobertura dos 
documentos publicados em determinada 
área servindo como fonte para a realização 
de levantamentos bibliográficos e como 
meio para a divulgação da produção 
científica.



A consulta a obras de referência é a forma 
recomendada para iniciar uma pesquisa bibliográfica 
sistemática de ampla cobertura.

Através destas fontes é possível identificar 
documentos científicos e técnicos publicados sobre 
um assunto ou por determinado autor, independente 
do tipo de material onde foi publicado.

Quando acompanhados de resumos permitem avaliar 
com precisão sua relevância para a pesquisa.



É fundamental a escolha das obras de 
acordo com a área de interesse.

O uso de várias fontes contribui para a 
obtenção de uma cobertura completa e 
multidisciplinar.

Atualmente a maioria das obras de 
referência trazem links para acesso ao texto 
completo dos artigos (depende de acordos com 
os editores).



Qual a importância indexar uma revista?Qual a importância indexar uma revista?

- divulgar a produção científica;

- agregar valor à publicação periódica.



Ponto de vista do editor:Ponto de vista do editor:

- divulgar sua publicação;

- agregar valor à publicação;

- ampliar as possibilidades de vendas;

- dar visibilidade nacional e/ou internacional.



Ponto de vista do autor:Ponto de vista do autor:

- divulgar sua produção científica;

- ampliar a possibilidade de ser lido ou citado 
por outros autores;

- ser reconhecido na sua área.



Ponto de vista do usuPonto de vista do usuáário:rio:

- conhecer o que é publicado na sua área de 
atuação e/ou interesse;

- obter materiais para subsidiar seu trabalho 
de pesquisa através de fontes fidedignas.



Como proceder para indexar uma Como proceder para indexar uma 
revista?revista?

- identificar as fontes que indexam o assunto 
coberto por sua publicação;

- verificar as exigências de cada base de dados;

- efetuar contato com o editor;

- informar-se como submeter sua revista para 
apreciação;

- encaminhar sua publicação para avaliação.



O bibliotecário pode auxiliar na identificação e 
seleção de fontes e nos processos de 
comunicação com os editores das obras de 
referência.  

Seguir regras de normalização bibliográfica é
um passo importante para ser aceito pelos 
editores para indexação. 



Principais critPrincipais critéérios para indexarios para indexaççãoão

- regularidade da publicação;

- informação bibliográfica no idioma inglês 
(título do artigo, resumo, palavras-chave);

- representatividade do corpo editorial;

- abrangência nacional/internacional dos 
autores e da bibliografia citada;

- fator auto-citação;

- avaliação pelos pares (peer-review).



Que tipo de informaQue tipo de informaçção encontramos ão encontramos 
em uma obra de referência?em uma obra de referência?

Dados bibliográficos completos para cada item 
indexado:

- autor(es), sua filiação e contato por e-mail;
- título do artigo;
- título da publicação;
- local de publicação, editor;
- indicação de volume, fascículo, paginação e data;
- resumo;
- endereço do publicador;
- links para texto completo (algumas).



ObservaObservaççõesões

- Nenhuma obra de referência é exaustiva: não se 
indexa todas as revistas de uma área e nem 
necessariamente todo o conteúdo de uma revista;

- algumas obras indexam os títulos de maneira 
exaustiva (capa-a-capa), outras de forma seletiva 
(excluem editoriais, resenhas, comentários);

- uma boa obra de referência preocupa-se em avaliar 
constantemente o que é publicado na sua área, 
atualizando seus títulos, incluindo os mais 
significativos e excluindo os menos relevantes.



SugestãoSugestão

� Verifique no Portal de Periódicos da 
Capes as obras de referência disponíveis 
por área do conhecimento.

� Identifique qual(is) a(s) mais 
adequada(s) a sua publicação.

� Submeta sua publicação.



Converse com o bibliotecConverse com o bibliotecáário da sua rio da sua 
Unidade sobre as possibilidades de Unidade sobre as possibilidades de 
indexaindexaçção de sua Revistaão de sua Revista

Grata por sua atenção!

klaes@ufrgs.brklaes@ufrgs.br ramal 5186ramal 5186


