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Como escolher o periódico alvo para
o seu artigo?
Literatura é rica sobre informações para auxiliar na
escolha de periódicos para publicação
Preparing for publication: factors to consider in selecting a journal for publication
https://becker.wustl.edu/sites/default/files/archived-pdfs/preparepub.pdf
Find the right journal
http://www.elsevier.com/journal-authors/home#find-a-journal
How to Choose a Journal
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/choosing.asp
How to choose a target journal

http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID
=0-1726414-12-837804-0

Como escolher o periódico alvo para
o seu artigo?
Programas e sites oferecem ferramentas para auxiliar
o processo de seleção de periódicos
Journal Advisor
http://www.edanzediting.com/journal_advisor
Publish or Perish
http://www.harzing.com

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://doaj.org
Web of Science
http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science

Como escolher o periódico alvo para
o seu artigo?
O CASO BRASILEIRO

Pesquisador

Docente

Decisão como Pesquisador

O Que Considerar
• Encaixe entre artigo e periódico
Probabilidade de aceite do artigo
Escopo
Circulação

• Reputação do periódico
Impacto
Visibilidade
Prestígio

• Serviço prestado pelo periódico
Custo (open acess)
Agilidade no processo (tempo entre submissão e aceite)
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Decisão como Pesquisador
• Encaixe entre artigo e periódico
• Probabilidade de aceite do artigo
•
•
•
•

Qualidade do manuscrito (originalidade e probabilidade de citação)
Tipo de manuscrito em relação à política editorial
Linguagem apropriada para o periódico (estilo)
Formatação de acordo com as regras (tamanho, citações)

• Escopo
• Tema apropriado para o periódico (edanz, mensagem para o
editor, artigos publicados, lista de referência do artigo)

• Pesquisa básica ou aplicada

• Circulação
• Local ou global
• Revistas especializadas vs gerais

Viés de Publicação
“Journals have a tendency for accepting only papers that have
statistically significant results and not to report nonsignificant
effects” (Teilingen and Hundley, 2002)
“Articles from more ‘respected’ institutions and authors are more
readily accepted by journals”( Mahoney, 1977; Peters and Ceci,
1982; van Teilingen and Hundley, 2002)
“In writing a manuscript, the author should be careful not to
overlook citing publications from the journal of choice or
publications by authors on the journal’s editorial board who are
scholarly authorities on the manuscript’s topic of focus” (Knight &
Steinbach, 2008)

Decisão como Pesquisador
• Reputação do periódico
• Impacto
• Fator de Impacto do periódico (média de citação dos artigos da
revista nos últimos 2 ou 5 anos)

• JCR, Eigenfactor.org, SCIMAGO

• Visibilidade
• Indexações e presença em bancos de dados (Search engines)
• Open access ou facilidade de acesso

• Prestígio (potencial de citação da revista)
• Qualidade dos artigos publicados
• Reputação do editor e corpo editorial
• Histórico de existência

Decisão como Pesquisador
• Serviço prestado pelo periódico
• Custo da submissão/publicação
• Publicação paga? (Open access ou taxa para aquisição do artigo)
• Custo da Tradução
• Custo para figuras ou uso de cores

• Agilidade no processo
•
•
•
•
•

Tempo entre submissão e aceite/recusa
Tempo entre aceite e publicação
Qualidade do sistema de submissão utilizado
Suporte técnico da revista
Qualidade das revisões

Modelo Gráfico da Publicação
Alta

Baixa

Reputação do periódico

(Knight & Steinbach, 2008)

Testar a
Sorte
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Desejável
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Medida de
Segurança

Encaixe entre manuscrito e periódico
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Decisão como Docente

O Que Considerar
• Necessidade de pontuação para credenciamento
• Classificação Qualis
• Nível do Programa que deseja entrar ou manter-se
• Pontuação no triênio

• Exigências da CAPES
• Fator de impacto do periódico
• Nível de identidade do periódico com a área
• Adequação da publicação com a área e programa

• Exigências do CNPq
• Fator de impacto
• Citação (índice H e citação média)
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Decisão como Docente

• Necessidade de pontuação para credenciamento
• Classificação Qualis
• Pontuação do periódico, de acordo com os critérios Qualis
• C = 0, B5 = 5 (máximo 3), B4 = 10 (máximo 3), B3 = 20,
B2 = 40 , B1 = 60, A2 = 80, A1 = 100

• Nível do Programa que deseja entrar ou manter-se
• Programa 3, 4, 5 ou 6

• Pontuação no triênio
• Pontos necessários para atingir a meta do Programa
(docente R, B ou MB)

Decisão como Docente

• Exigências da CAPES
• Fator de impacto do periódico
• Avaliação baseada no FI do JCR, além de considerar nível de
indexação do periódico que não está listado no JCR

• Nível de identidade do periódico com a área
• CAPES glosa periódicos que não mantêm relação de
afinidade com a área
• Fator de impacto é ajustado ao nível de identidade do
periódico com a área (identidade epistemológica)

• Adequação da publicação com a área e programa
• Adequação da publicação com a AC, LP e projetos do
programa

Decisão como Docente

• Exigências do CNPq
• Fator de Impacto
• Impacto absoluto no JCR e Impacto na área de acordo com o
Qualis

• Citação (índice H e citação média)
• Avaliar o potencial de citação do periódico (reputação do
periódico)

Considerações Finais
• A escolha é pessoal e deve levar em consideração os
vários aspectos discutidos
• Apesar de parecer que a escolha é feita a posteriori o
resultado é melhor quando se escreve pensando em um
periódico específico
• “Before writing the manuscript, the author (or authors) should
have a journal in mind for submission. This is important for the
author in determining what guidelines and writing style to
follow.” (Harper, 2006)

• A utilização dos sites e ferramentas disponíveis na
internet são essenciais para o sucesso da submissão

