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Premissas

• Inicialmente, torna-se pertinente entender que uma 
revista cientifica deve obedecer a certas “normas” ou 
“características” para ser aceita no meio científico.

• Uma revista para ser indexada, precisa atender a 
alguns requisitos mínimos, ou seja, superar as revistas 
já indexadas em alguns aspectos como cobertura 
abrangente, Indexação consistente, padrão de 
qualidade, relevância e aceitação pela comunidade 
científica da área.



Premissas

• É necessário que cada editor, antes de iniciar o 
processo de indexação, conheça bem o objetivo das 
bases de dados onde quer indexar, pois as 
comparações com outras bases de dados é inevitável e 
cada base de dados tem conceitos e objetivos 
completamente diferentes, por esse motivo essa análise 
torna-se um ponto crítico de todo o processo.



Processo de Indexação

• 1) - Habilidade de publicar e distribuir a tempo

• 2) - Seguir convenções internacionais para a parte editorial (Títulos 
informativos, descrição completa dos artigos e resumos, utilizar 
informações bibliográficas completas, etc.)

• 3) - Publicar preferencialmente em Inglês 

• 4) - Conteúdo Editorial (Utilizar artigos resumos e palavras chaves 
em Inglês)

• 5) - Diversidade Internacional (representação geográfica da revista 
é importante)



Importante

Não Existe 
Impacto,Visibilidade nem 
Indexação sem Qualidade 

de Conteúdo.



Dicas Importantes

• Verificar os seguintes detalhes:

• Possibilidade de melhorar a qualidade do texto. 

• Na redação, sinalizar claramente a contribuição do 
artigo para a literatura internacional. 

• Criar uma maior integração entre os atores envolvidos 
no processo de comunicação científica. 

• Criar uma política de informação utilizando ferramentas 
de apoio à pesquisa como bases de dados 
especializadas.



Dicas Importantes

• Utilizar mais freqüentemente as análises bibliometricas, antes, durante e depois de 
se publicar, para identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma 
área, 

• Identificar as revistas do núcleo de uma disciplina, 

• Mensurar a cobertura das revistas secundárias

• Identificar os usuários de uma disciplina

• Prever as tendências de publicação

• Prever a produtividade de autores individuais, organizações e países, medir o grau e 
padrões de colaboração entre autores

• Analisar os processos de citações e co-citações

• Medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas

• É primordial para o editor ter os parâmetros corretos para iniciar o processo de 
indexação.



Crescimento do conteúdo do Web of Science  
Total vs. Regional

Web of 
Science

2002 2008 Growth Variance

Total Geral  

cobertura 

de revistas

8,607 10,185 1,578 +18%

Cobertura

Revistas

Regionais

2,451 3,348 897 +37%



Web of Science Crescimento Regional

Web of 
Science: 
Regions

2002 2008 Growth Variance

Asia Pacific 497 767 270 +54%

European 
Union

1684 2155 471 +28%

Middle 
East/Africa

54 109 55 +102%

Latin 
America

63 160 97 +154%



Web of Science - Crescimento com 
Foco nos 5 Países mais Participativos

Região - AL

Web of 
Science: 

LA 
Countries

2002 2008 Growth Variance

Brazil 21 64 43 +205%

Mexico 14 35 21 +150%

Chile 9 27 18 +200%

Argentina 7 11 4 +57%

Colombia 1 8 7 +700%



Pesquisadores Tupiniquins, geram tecnologia Tupiniquim



12

Agricultura (laranja, soja feijão, cereais)

Produção animal (bovina, frango, suína)

Automação: 
Bancária: 15 anos antes do internet
Eleições nacionais: resultado em poucas horas
Plantas industriais

Aviação e Ciências Espaciais

Doenças Tropicais e Saúde Pública

Odontologia – Cirurgia Plástica

Bicombustíveis (etanol e biodiesel)

Petróleo (extração em águas profundas + Pré Sal)

Controle biológico de insetos

Produção de Papel e Celulose

Áreas onde a Tecnologia Tupiniquim Desponta 
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