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Convite para conhecer e colaborar mais sobre comunicação 
científica e divulgação científica
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A primeira publicação a gente nunca esquece...
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Publicar também passa pelo entendimento dessas questões...

▪ Escrita científica (prezar pela linguagem técnica e formal / 
qualidade na redação do resumo / abstract). Trabalhos bem 
escritos tem mais chances de avançar no processo de submissão.

▪  O autor tem interesse em publicar e o periódico tem interesse 
em saber se o artigo submetido tem potencial de citação.

▪ Indexação
▪ Formas de publicação: fechada (pagar para acessar, reprodução 

do tradicional /  impresso /  acesso aberto (a maioria das 
brasileiras )

▪ Idioma
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Publicar também passa pelo entendimento dessas questões...

▪ Peer Review (Revisão por pares) 

▪ Editor (chefe / seção ou associados)

▪ Gestão profissional

▪ Internacionalização

▪ Sustentabilidade financeira
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● Por assinatura ou restritas
● Abertas
● Híbridas

TIPOS DE REVISTAS
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ONDE ESTÃO OS PERIÓDICOS  DA MINHA ÁREA?☻

▪ PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES
▪ WEB OF SCIENCE
▪ SCOPUS
▪ DOAJ
▪ SCIELO
▪ REDALYC
▪ AmeliCA
▪ Redib
▪ Qualis-Periódicos
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O que é Acesso aberto? (Open Access)
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A literatura que é disponibilizada livremente na Internet pública, 
permitindo a qualquer usuário ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, 
pesquisar, ou manter links para os textos completos dos artigos, 
rastreá-los para indexação, passá-los como dados para software, ou 
usá-los para qualquer outro propósito legal,sem a existência de 
barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam aquelas 
ligadas ao próprio acesso da internet. A única limitação sobre a 
reprodução e distribuição, e o único papel dos direitos autorais 
nesse domínio, deve ser o controle do autor sobre a integridade de 
seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado 
(BOAI, 2016, tradução nossa).



Algumas vantagens do acesso aberto

▪ Maior impacto e maior visibi l idade do 
conhecimento produzido, assim como de 
autores e universidades;

▪ O conhecimento como bem público;
▪ Fomento da Ciência Aberta.
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Em relação a publicação de periódicos quais quesitos devo 
levar em conta pensando no fomento do acesso aberto?
▪ Verificar se há impedimentos para publicação em acesso 

aberto;
▪ Tipos de licença (creative commons);
▪ Se existe período de embargo;
▪ Caso você seja financiado por instituições de amparo, 

verifique se há indicativos para publicação em acesso 
aberto, inclusive dos dados científicos.

▪ Solicitação de cópia para o autor.
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Qualis

O que é o Qualis ?
é um conjunto de procedimentos utilizados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal  de Nível  Superior  (CAPES)  para 
classificar a produção científica dos programas 
de pós-graduação do Brasil.
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Qualis
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Clique no Qualis para 
começar  a  consul ta 
sobre o avaliação dos 
periódicos em sua área 



Qualis
Ø  Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da 

análise de qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos;
Ø A função do QUALIS é exclusivamente, para avaliar a produção científica dos 

programas de pós-graduação. Qualquer outro uso fora do âmbito de avaliação dos 
programas de pós-graduação não é de responsabilidade da CAPES.

Ø Na plataforma, através do Qualis-Periódicos, podemos encontrar as classificações 
das revistas por área de avaliação do Triênio 2010-2012 e Quadriênio 2013-2016.

Ø Nas Classif icações de 2010-2012 e 2013-2016, os veículos receberam 
classificações em estratos indicativos de qualidade A1, mais elevado; A2; B1; B2; 
B3; B4; B5; C - peso zero.

Ø Na Classificação de 2017-2020, os veículos poderão ser classificados nos 
seguintes estratos: A1, mais elevado; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C - peso zero.
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Ferramentas de escolha 
de periódicos
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Ferramentas de escolha de periódicos 
para publicação



Revistas predatórias
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Revistas predatórias
▪ Ausência de revisão por pares ou processo de revisão por pares 

na “velocidade da luz”, levando em consideração sua grana.
▪ Costumam entrar em contato insistentemente por e-mail após 

publicação de trabalhos em eventos científicos ou publicação 
dos trabalhos defendidos e aprovados nos repositórios 
institucionais. 

▪ Informações sobre editores, membros do conselho editorial e 
fluxo editorial totalmente inconsistentes.

▪ Muitas têm nomes semelhantes a periódicos estabelecidos da 
área em que atuam.

▪ Fake-Indexadores e fake-métricas.
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Por que as revistas predatórias existem e perduram?

▪ Produtivismo cientifíco acelerado;
▪ Pesquisadores não estão completamente 

informados, principalmente os mais jovens;
▪ Falta de atenção;
▪ Mau-caratismo, necessidade de burlar...
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Listagem de Revistas 
Predatórias

Ø Beall's List

Ø PredaQualis

Ø List of Predatory Journals (Stop 

Predatory Journals)
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Acesso aberto e 
APCs (article 

processing charge ou 
taxas de publicação)
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Acesso a página de uma revista (explicações sobre OJS, 
DOI, revisão por pares, normas editorais, fluxo editorial)

Hora do tour
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Orientações gerais
▪ Verifique os artigos que citou no seu trabalho e onde 

eles foram publicados, essas revistas podem te 
interessar;

▪ Em geral, periódicos que publicam mais edições no 
ano têm melhores avaliações. Portanto, escolha 
periódicos que publicam mensalmente, a cada 2 ou 4 
meses;

▪ Analise as bases de dados onde a revista está indexada;
▪ Se possível, cite artigos do periódico escolhido;
▪ Mostre como seu trabalho complementa publicações 

anteriores daquele periódico.
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Orientações gerais
▪ Não submeta seu trabalho em mais de um periódico. 
       É falta de ética.
▪ Assim que terminar seu TCC, dissertação ou tese, o quanto antes, 

produza o artigo e submeta. Evite a obsolescência do seu trabalho.
▪ Escolha um título com cuidado, ele é a CHAVE para as pessoas 

encontrarem seu trabalho.
▪ Use uma forma CONSISTENTE de seu nome em todos os seus 

trabalhos.
▪ Compartilhe os links de seus trabalhos nas REDES SOCIAIS e não 

esqueça do seu LATTES.
▪ Escrever primeiro e escolher o periódico depois ou escolher periódico 

antes e escrever depois?
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Um dia até o ferro
tem que germinar.

E vamos alegrar-nos
ao ver o ferro abrir-se em botão,

o ferro enferrujado inflar em tufos de floração.
(D. H. Lawrence)
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Muito agradecido!

Viva a universidade pública e de qualidade!
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Contatos
Redes sociais da Biblioteca da FEAAC:
         Biblioteca da FEAAC / UFC
         
         @bfeaac

       @bibliotecadafeaac

        www.bibliotecadafeeacs.wordpress.com

          Email: kpoesia@hotmail.com (Biblitocário Kleber Lima)
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