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Nacional ou 
Internacional?

Indexada?
Acesso Aberto ou 

Restrito?

QUAIS CRITÉRIOS DEVO USAR PARA ESCOLHER  a revista MAIS ADEQUADA 
PARA O MEU ARTIGO?
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Geralmente, as revistas em que você quer publicar estão aqui...

▹ DOAJ;
▹ PubMed;
▹ SciELO;
▹ Scopus;
▹ Web of Science.
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ONDE PESQUISAR E SELECIONAR

Periódicos
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Pesquise a classificação  Qualis na Plataforma Sucupira

ACESSE O QUALIS

Clique em ‘Qualis’ para consultar a 
classificação de periódicos científicos 
em sua área.

Fonte: Plataforma Sucupira (2019).
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https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml


O QUE É O QUALIS PERIÓDICO?

“É um sistema usado para classificar a produção 
científica dos programas de pós-graduação no que 
se refere aos artigos publicados em periódicos 
científicos.” (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2019).
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Entendendo o  Qualis

▹ O Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a 
partir da análise de qualidade dos periódicos científicos.

▹ 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.

▹ A atualização do Qualis acontece periodicamente. Nas Classificações de 
2010-2012 e 2013-2016, as classificações dos estratos indicativos de 
qualidade eram: A1, mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - peso zero.

▹ 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 para selecionar Periódicos

▹ Journal Citation 
Reports (JCR);

▹ Scimago Journal;

▹ Google Scholar 
(Top publications);
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▹ Find Journal 
(Wiley);

▹ IEEE Publication 
Recommender;

▹ Journal Finder 
(Elsevier);

▹ Journal Suggester 
(Springer);

▹ Manuscript 
Matcher (Clarivate);

▹ CoFactor Journal 
Selector;

▹ Edanz Journal Selector;

▹ Eigenfactor;

▹ JANE;

▹ Journal Guide;

▹ Think. Check. Submit***.

***Clique aqui para ver a tradução 
em português.

https://jcr-incites-thomsonreuters.ez11.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1-QnMx2BiFDt1zpuyhniGEmFyc2d0sQk8vzi-18x2dm09iAb9WUV4eA24DqhpckAx3Dx3Dfw6O8DCWNiWYVxxjyrTefgwx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes
https://jcr-incites-thomsonreuters.ez11.periodicos.capes.gov.br/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1-QnMx2BiFDt1zpuyhniGEmFyc2d0sQk8vzi-18x2dm09iAb9WUV4eA24DqhpckAx3Dx3Dfw6O8DCWNiWYVxxjyrTefgwx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/find-a-journal/index.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/find-a-journal/index.html
http://publication-recommender.ieee.org/home
http://publication-recommender.ieee.org/home
https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalsuggester.springer.com/
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector?utm_source=internal&utm_medium=resource-center&utm_term=find%20out%20more&utm_campaign=Edanz%20Academy%20Author%20Resources&utm_content=landing+page&&&cm_mmc=Act-On%20Software-_-Landing%20Page-_-Edanz%20Academy%20Author%20Resources-_-find%20out%20more
http://www.eigenfactor.org/index.php
http://jane.biosemantics.org/
https://www.journalguide.com/
https://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/translations/portuguese/


“A revista é o cartório da ciência. Publique um artigo e você 
passará a constar nos anais da academia e nos registros 

do conhecimento científico.” ¹

¹ Professor Antônio Ribeiro da Silva Filho, 2011, informação verbal. In memoriam.
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Devo publicar somente em 
revistas com Qualis e alto 

fator de impacto?
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Você quer ter um 
grande impacto?

14Fonte: Cartoon Stock.



Os dois lados da moeda: Escrever o artigo primeiro e pensar onde publicar 
depois?

Há uma série de implicações: 
fator inspiração, tempo, 
objetividade, adequação, foco 
e orientador. Se possível, 
planeje antes de escrever e 
escolha antes os periódicos 
em potencial.
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T Tema

Q Qualidade

A Adequabilidade

16Fonte: Blog Pós-graduando (2014).

https://posgraduando.com/como-escolher-o-periodico-certo-para-o-seu-artigo/


Publique!

Ouse publicar nos canais formais, 
informais e em formatos 

diferentes!
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Qual o meu 
alcance?

Visualize o MAPA e considere que sua publicação pode ter um alcance maior do 
que você imagina!
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ALERTA!
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Fonte: Pesquisa Fapesp (2019). 20

Revistas Predatórias

São revistas que utilizam más práticas  
e se aproveitam do demorado processo 
de revisão por pares para acelerar a 
publicação de um artigo, além disso, 
cobram para publicar os artigos 
acadêmicos, entretanto, sem qualquer 
critério de uma avaliação séria, 
adequada e criteriosa dos textos 
acadêmicos.

https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/04/15/por-que-autores-procuram-revistas-predatorias/


CUIDADO! :  Revistas predatórias

Acesse: 

▹ Beall’s List;

▹ PredaQualis;

▹ List of Predatory 
Journals (Stop 
Predatory Journals).

Ver também: Lista antiga de 
Jeffrey Beall.

Editor / Avaliador Fake

Em 2015, Anna Olga Szust, 
se candidatou como 
editora em  360 
periódicos!

Em polonês, ‘oszust’ pode 
ser traduzido como 
‘fraude’.

Ver também: Pesquisa Fapesp 
(2017).

Por que autores 
procuram revistas 
predatórias?

Não são bem 
informados;

Buscam burlar as 
barreiras;

Falta de atenção…

Ver também: Pesquisa 
Fapesp (2019).
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https://beallslist.weebly.com/
https://predaqualis.netlify.com/
https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/
https://predatoryjournals.com/
https://web.archive.org/web/20170111172306/https://scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172306/https://scholarlyoa.com/publishers/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2017/04/19/dra-fraude-se-candidata-para-vaga-de-editora/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2017/04/19/dra-fraude-se-candidata-para-vaga-de-editora/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/04/15/por-que-autores-procuram-revistas-predatorias/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/04/15/por-que-autores-procuram-revistas-predatorias/


Você sabia que existem sites / softwares 
que geram artigos automaticamente sem 

nenhum critério e rigor científico?



CUIDADO!

SciGen 😒

Automatic SBIR 😒

https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/
http://www.nadovich.com/chris/randprop/


Para ajudar a verificar se um artigo foi 
gerado automaticamente por esses 
programas, use:

Anti-SciGen 😉

http://scigendetection.imag.fr/main.php


Agora vamos à Pauta Bomba?
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https://soparacuriosos.com/lembra-da-menina-do-meme-garota-desastre/
https://metro.co.uk/2018/04/13/nuclear-bomb-hit-london-safe-7464021/


Você está preparado(a) para as  novidades  ?

Dados de pesquisa
Atualmente, não basta publicar 
o artigo: disponibilizar os dados 
que sustentam os resultados 
do manuscrito é fundamental..

Data Papers
Artigos que descrevem 
exclusivamente os conjuntos 
de dados de uma pesquisa.

Artigos Abertos 
Massivamente Online
Com o avanço do movimento pela Ciência 
Aberta, pesquisadores de diversas partes do 
mundo estão experimentando novas formas 
de escrever um artigo científico. 
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Colaboração e 
engajamento
Esteja aberto(a) e disposto(a) para 
colaborar com outras pessoas, em 
diversas pesquisas e ações em 
prol do conhecimento científico 
como um bem comum. 

Publique em inglês, 
mas, valorize o seu 
idioma
Leia o texto da Helsinki Initiative e 
o livro de Renato Ortiz intitulado 
“A diversidade de sotaques”.

Ciência Aberta
Um ‘novo’ modus operandi de se fazer 
ciência? Um movimento? A ciência 
ideal, como deveria ser? A ciência do 
jeito certo? É disponibilizar o 
conhecimento o mais cedo possível? 

https://www.helsinki-initiative.org/pt?sid=429&token=815826f11ceef596ac88847fad657749


Fonte: Pexels (2019). 27

https://www.pexels.com/photo/arms-bonding-closeness-daylight-1645634/


Contatos:
juliana.lima@ufc.br

julianalima

@julia_10br 

(85) 3366-7658
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Obrigada!

Como citar:

LIMA, Juliana Soares. Como escolher um periódico 
para publicar. Fortaleza: [s.n.], 2019. 28 slides. 
Disponível em: https://is.gd/escperpublsmpc2019. 
Acesso em: dia mês. ano.

mailto:juliana.lima@ufc.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012360453503
https://twitter.com/julia_10br
https://www.instagram.com/bchufc/?hl=pt
https://pt-br.facebook.com/bchufc
https://br.pinterest.com/bchufc/
https://www.youtube.com/channel/UCBQOunO7IMJMXVtpUGw8pQQ
http://bchcast.podcloud.site/contato
https://twitter.com/bchufc
https://bchufc.wordpress.com/
https://is.gd/escperpublsmpc2019

