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Periódicos científicos 
 

Registrar e disseminar o  conhecimento científico. 

 

Preservar o conhecimento. 

 

Estabelecer a prioridade da investigação (Autoria). 

 

Estabelecer uma ciência certificada. 

 

Ser um canal de comunicação e divulgação mais amplo. 
 



Por que publicar em periódicos? 
 

Dar retorno à sociedade. 

 

Comunicar sua descoberta num canal formal da ciência  

tornando-a acessível de maneira duradoura. 

 

Validar suas conclusões. 

 

Ser ativamente promovido pela Editora. 

 
Estabelecer diálogo com a comunidade científica. 



Observar 
 

Onde os pesquisadores e grupos de pesquisa publicam.  

 

Onde os autores que você cita publicam. 

 

A revista faz revisão por pares? 

 

O corpo editorial é composto por pesquisadores 

reconhecidos na área de estudos.  

 

Quantos números a revista publica por ano. 

 

Presença em portais, diretórios e bases de dados. 

 

Revistas de Acesso Aberto com e sem pagamento de APCs. 

 

 



Ética / Boas práticas 

 

Evite: enviar artigo para duas ou mais revistas;  

           enviar trabalhos já publicados; 

           plágio e autoplágio. (Softwares de checagem de  

           similaridade) 

                    

             

Verifique: se obteve todas as permissões necessárias para                    

                 reuso de conteúdos 

 

 

 
 



Adequação da revista à suas pesquisa 
 

Alguns autores aconselham a escolher a revista e depois 

escrever o artigo. 

 

Outros afirmam que “O texto de Métodos e Resultados 

pode ser escrito durante a investigação. Após a seleção da 

revista, escrever a Introdução e a Discussão”. 

 

Observe sempre: 

Se a linha editorial da revista é compatível com o tipo de 

artigo que pretende escrever. Ex.: a metodologia utilizada. 

 

O público-alvo. 

 

O tempo entre a submissão e publicação do artigo. 



http://anais.mp.usp.br/ 

Prática 

http://anais.mp.usp.br/


ONDE ESTÃO OS PERIÓDICOS? 



http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 

Fundação Capes 
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QUALIS – Plataforma Sucupira 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/li

staConsultaGeralPeriodicos.jsf 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


39.647 Periódicos 

Acesso mediante assinatura  

https://www.scopus.com 

 

12.000 Periódicos 

Acesso mediante assinatura 

https://apps.webofknowledge.com  

 

34.171 Periódicos 

Acesso público 

https://www.scimagojr.com 

11.000 Periódicos aproximadamente 
Acesso Público 
https://jcr.clarivate.com 

 

Os principais rankings de revistas científicas são o JCR e o 

SJR. São publicações anuais com base nas análises das 

citações feitas sobre os artigos de revistas das bases Web of 

Science (JCR) e Scopus (SJR) 

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scimagojr.com/
https://jcr.clarivate.com/


Journal Citation Report  (JCR)  - Publicação anual elaborada sobre o cálculo do 

Fator de Impacto  análises de citações dos artigos realizada no Web of Science 

https://jcr.clarivate.com 

https://jcr.clarivate.com/


SCOPUS 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


 CiteScore 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


Scimago Journal Rank – SJR – cálculos sobre os periódicos indexados na base 

SCOPUS. 

https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/


https://scholar.google.com.br/citations?view_op=top_venues&hl=pt-BR&vq=pt 

Google Metrics  

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=top_venues&hl=pt-BR&vq=pt
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SCIELO 

 

 http://www.scielo.br/ 

 

http://www.scielo.br/


SELETORES DE REVISTAS 



Journal Guide 

https://www.journalguide.com/ 

https://www.journalguide.com/


EVITE PREDATÓRIOS 



https://doaj.org/ 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

https://doaj.org/


Predatory Journals 

https://predatoryjournals.com/ 

https://predatoryjournals.com/


Think. Check. Submit 

http://thinkchecksubmit.org/translations/portuguese/ 

http://thinkchecksubmit.org/translations/portuguese/


APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 



http://letramentoacademico.fflch.usp.br/ 

Laboratório de Letramento – FFLCH  

http://letramentoacademico.fflch.usp.br/


http://escritacientifica.com/pt-BR/ 

Escrita Científica 

http://escritacientifica.com/pt-BR/
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MAIS INFORMAÇÕES 



SIBI – Apoio ao pesquisador 

http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/ 

 

http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/
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