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grande diversidade de fontes informadas: 
 

- bases referenciais 
- catálogos 
- agregadores 
- diretórios 
- repositórios 
- portais 
- indicadores 
 

Onde estão indexados os 
periódicos da UFRGS? 
 
 



O que é uma base referencial? 
 

 

Instrumento que fornece ampla cobertura de 
documentos publicados em determinada área 
do conhecimento, serve como fonte para 
buscas bibliográficas e também como forma 
de divulgação da produção científica, 
permitindo por vezes acesso ao resumo e ao 
texto completo. 



É fundamental a escolha das fontes para 
indexação de acordo com as áreas do 
conhecimento. 
 

A indexação em mais de uma fonte contribui 
para uma maior divulgação do conhecimento 
produzido e publicado nos periódicos da UFRGS. 
 

 



 
Qual a importância indexar uma revista? 
 
   

  - divulgar a produção científica; 
 
  - promover a visibilidade nacional/internacional  
de seu conteúdo;   
 
  - agregar valor à publicação periódica. 



Como proceder para indexar uma  
revista? 
 

 

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

- verificar as exigências de cada base de dados; 
 

- informar-se como submeter sua revista para 
apreciação; 
 

- efetuar contato com o editor;  
 

- encaminhar sua publicação para avaliação. 
 



Principais critérios para indexação 
 
 

- regularidade da publicação; 
 

- informação bibliográfica no idioma inglês; 
 

- representatividade do corpo editorial; 
 

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

- qualidade de seus artigos; 
 

- avaliação pelos pares. 



Observações 

 

- Indexe em bases especializadas em sua área do 
conhecimento; 
 

- indexe em bases de dados multidisciplinares; 
 

- indexe em bases de dados nacionais, regionais e 
internacionais; 
 

- observe os critérios adotados pelos indexadores; 
 

- observe a recomendação dos comitês de áreas 
(Capes). 



Sugestão 

 O Portal de Periódicos da Capes oferece  130 
bases referenciais com resumos especializadas  
nas diversas áreas do conhecimento; 

 

 identifique qual(is) a(s) mais adequada(s) a 
sua publicação; 

 

 submeta sua publicação. 



Sugestão de leitura 

    SANTOS, Gildenir Carolino.  Fontes de indexação para 
periódicos científicos: um guia para bibliotecários e editores.  
Campinas: Unicamp/Faculdade de Educação, 2010.   

 

     Disponível online: 

     
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=42177 

 

 

      ATENÇÃO:  em breve edição atualizada 2011 
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Gratas pela atenção! 
 

   klaes@ufrgs.br        ramal 5186 
   anaclipes@ufrgs.br  ramal 3097 


