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Formado em Biomedicina pela Universidade Federal Fluminense 

Mestre em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo 

Criador e autor do blog de divulgação científica Prisma Científico (2012 - 2015)

Editor de Ciências da Vida e Neurociências na Springer (2015 - )

Quem sou eu
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Agenda da apresentação

1 Selecionando a revista ideal para seu artigo

2 Estratégia de preparação do manuscrito

3 Perguntas
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1.0

Selecionando a revista ideal
para seu artigo
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O desenvolvimento de um trabalho de pesquisa é fundamentado em 
evidências. Portanto, como parte do processo científico, a escolha pela 
revista onde ele será publicado também deve ser fundamentada em 
evidências. 

Publicar seu artigo é parte da sua pesquisa

Designed by rawpixel.com / Freepik

Qual é o principal fator levado
em consideração na escolha de 
uma revista?

O fator de impacto
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O objetivo não deve ser publicar na revista com o 
maior fator de impacto, mas sim na revista que te
ajudará a se conectar com seu público-alvo, e assim
aumentar o impacto do seu trabalho

Foco no impacto da sua pesquisa
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O universo de revistas acadêmicas com revisão por pares

42,5 mil revistas (em todas as línguas)¹   

9,5 mil indexadas pelo SCI-E²

¹ STM Report 2018   ² mjl.clarivate.com

33,2 mil revistas em inglês¹ 
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O universo de revistas acadêmicas com revisão por pares

42,5 mil revistas (em todas as línguas)¹   

33,2 mil revistas em 
inglês¹ 

15,9 mil revistas Open Access²

9,5 mil indexadas pelo SCI-E³

Qual 
escolher????
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1. Criar uma lista de revistas 
Selecionar 10-15 revistas que provavelmente são compatíveis com 
seu trabalho

2. Avaliar cada revista
Avaliar cada uma das opções a partir de cinco fatores de decisão

Passo-a-passo para escolha da revista 
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Por onde começar a buscar as possíveis revistas?

Passo 1 - Selecionando as revistas

Orientadores 
e colegas

Suas leituras

Bases de dados

Designed by rawpixel.com / Freepik
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Por onde começar a buscar as possíveis revistas?

Journal Guide - https://www.journalguide.com/

Passo 1 - Selecionando as revistas

https://www.journalguide.com/
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Passo 1 - Selecionando as revistas
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Passo 1 - Selecionando as revistas
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Montar a lista
de 10-15 
revistas

Passo 1 - Selecionando as revistas
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5 fatores de avaliação de uma revista

Passo 2 - Avaliar cada uma dessas opções

Objetivos e 
escopo

Publicações 
recentes

Indexação
Modelo de 
publicação

Fator de 
impacto
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Passo 2 - Como avaliar cada uma dessas opções

1. A revista tem uma boa avaliação no fator - elevar sua 
posição na lista 

2. A revista tem uma má avaliação - reduzir sua posição na 
lista

3. A revista não se enquadra no fator - remover a revista 
da sua lista
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Passo 2 - Como avaliar cada uma dessas opções

1. A revista tem uma boa avaliação no fator - elevar sua 
posição na lista 

2. A revista tem uma má avaliação - reduzir sua posição na 
lista

3. A revista não se enquadra no fator - remover a revista 
da sua lista

Ao final desse processo você deve chegar em uma 
lista das melhores opções disponíveis 
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Os objetivos e escopo são escritos pelos 
editores da revista dizendo para você o que 
eles estão interessados em publicar

Objetivos e 
escopo

Primeiro fator
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Objetivos

The journal, Coral Reefs, the Journal of the International Coral Reef 

Society, is committed to publishing diverse and multidisciplinary 

papers across broad fields of coral reef science. It publishes 

analytical and theoretical papers focused on understanding and 

managing coral reef systems and organisms.

- Breve resumo da revista e de quem está por trás dela
- Mostra o que a revista quer alcançar com suas publicações
- Muda muito pouco ao longo dos anos
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Escopo

Some of the subject areas covered by the journal include: reef 

structure and morphology; sedimentology; diagenesis; 

biogeochemical cycles; calcification; functional ecology of 

reef organisms; energy and nutrient flows; animal behaviour; 

organismal and system responses to global environmental 

changes; evolution and phylogenetics of reef organisms; reef 

management; and more.

- Interesse temático detalhado da revista
- Variam ao longo do anos para refletir os avanços e 

inovações observados no campo de pesquisa
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Outras informações relevantes

● Leitores da revista (público-alvo)

● Desenhos experimentais esperados

● Tipos de publicação (original paper, review, opinion, notes, etc)



21

Link para o webinar nos recursos adicionais ao final da apresentação

https://attendee.gotowebinar.com/recording/1958696817266712579
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Segundo fator

Mesmo que o seu tópico de pesquisa possa 
estar listado no escopo, é importante verificar 
se artigos relacionados ao seu foram publicados 
nos últimos anos.

Publicações 
recentes
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Terceiro fator

Indexação
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Terceiro fator

Indexação

O que é a indexação de conteúdo acadêmico?

Processo de curadoria, classificação e facilitação de 
acesso à documentos científicos (artigos, revistas, 
livros…) realizado por plataformas independentes 
das editoras.
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Classes de plataformas de indexação

Indexadores gerais
(mecanismos de busca)

Bases de indexação 
acadêmicas gerais

Bases de indexação 
acadêmicas por disciplina
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Indexação

Indexação

Visibilidade Confiabilidade

É importante que a revista 
esteja indexada nas bases de 
dados que seus leitores usam 

O processo de indexação de 
revistas nas bases acadêmicas 
é muito criterioso e feita por 
comitês especializados
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Indexação

Indexação

Visibilidade

É importante que a revista 
esteja indexada nas bases de 
dados que seus leitores usam 

O processo de indexação para 
muitas bases é muito criterioso 
e seletivo 

Taxa de aceitação
Scopus: 30% a.a.

Medline: 15% a.a.
WoS Core Base: 10% a.a.

Confiabilidade
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Quarto fator

Modelo de 
publicação

Modelo da revista Acesso ao conteúdo

Assinatura Paywall

Acesso aberto Livre acesso

Acesso aberto pode ser importante se seu público-alvo não tem 
acesso às revistas de assinatura:

- Pesquisadores em países em desenvolvimento - Indústria
- Tomadores de decisões, educadores - Público geral
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Modelo Acesso Aberto (Open Access)

Benefícios Dificuldades

Maior visibilidade: aumenta o 
alcance do seu trabalho

Retenção de copyright: permite 
o reuso do material bem como 
seu livre compartilhamento

Custos elevados: muitas vezes os 
custos de publicação não são 
acessíveis

Confiabilidade: risco de publicar 
com uma revista predatória
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Como identificar uma revista predatória

1

3

Não é publicado por uma editora ou sociedade de reputação

Não é indexado em nenhuma base de reputação

Pagamento da taxa de publicação no momento da submissão

Membros do comitê editorial desconhecidos

2

4
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Think. Check. Submit.
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Quinto fator

Fator de 
impacto

Seletividade Número de 
citações

Reputação
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Quinto fator

Fator de 
impacto

Seletividade Número de 
citações

Reputação

Quanto maior o fator de impacto, mais
procurada será a revista, portanto mais
seletiva ela deverá ser quanto à escolha

dos artigos para publicação
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Avanço fundamental x incremental

Avanço fundamental: descobertas significativas demonstradas pela 
primeira vez, desenvolvimentos tecnológicos inovadores, avanços 
com aplicabilidade ampla.

Avanço incremental: descobertas menores baseadas naquilo que já 
se sabe, melhorias de equipamentos/processos já existentes, 
avanços com aplicabilidade limitada. 
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Avanço fundamental x incremental

Avanço fundamental: descobertas significativas demonstradas pela 
primeira vez, desenvolvimentos tecnológicos inovadores, avanços 
com aplicabilidade ampla.

IF: 60.39
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Avanço fundamental x incremental

Avanço incremental: descobertas menores baseadas naquilo que já 
se sabe, melhorias de equipamentos/processos já existentes, 
avanços com aplicabilidade limitada. 

IF: 5.08
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A partir dos cinco 
fatores selecionar 

3-5 revistas 

Passo 2 - Avaliando as revistas



3838

2.0

Preparando o manuscrito
do seu artigo
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Para evitar o máximo de reformatação do conteúdo 
entre submissões (caso o artigo seja rejeitado) 
busque elaborar o manuscrito da forma mais 
similar possível entre as revistas escolhidas.

Fazer melhor uso do tempo na submissão do manuscrito
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Qual é o denominador comum entre as opções?

Revista Limite de palavras no 
abstract

Limite de figuras Estrutura do 
manuscrito

Opção 1 225 6 Discussão + 
Conclusão

Opção 2 250 8 Discussão + 
Conclusão

Opção 3 200 8 Discussão
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Revista Limite de palavras no 
abstract

Limite de figuras Estrutura do 
manuscrito

Opção 1 225 6 Discussão + 
Conclusão

Opção 2 250 8 Discussão + 
Conclusão

Opção 3 200 8 Discussão

Qual é o denominador comum entre as opções?
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Revista Limite de palavras no 
abstract

Limite de figuras Estrutura do 
manuscrito

Opção 1 225 6 Discussão + 
Conclusão

Opção 2 250 8 Discussão + 
Conclusão

Opção 3 200 8 Discussão

Seu abstract deve ter até 200 palavras, 6 figuras e 
incluir discussão e conclusão

Qual é o denominador comum entre as opções?
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1) Considerar um mega-journal → revistas como Scientific Reports e 
PLOS One não tem foco acadêmico específico, apenas exigem que a 
pesquisa deve ter sido feita da maneira correta.

2) Publicar em um servidor pre-print → manuscrito não passará pela 
revisão por pares porém receberá um DOI. Por não ser considerado 
uma publicação ainda pode ser aceito por uma revista.

3) Buscar revistas novas e não indexadas → estão sempre em busca 
de novas submissões porém seu artigo terá menos visibilidade.

E se todas revistas selecionadas rejeitarem o manuscrito?
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San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 

Ferramenta de seleção de artigos: Journal Guide

Webinar “Tips to get your academic paper published”

Think.Check.Submit.

Recursos adicionais

https://sfdora.org/read/
https://www.journalguide.com/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1958696817266712579
https://thinkchecksubmit.org/
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The story behind the image

Alfred Nobel (1833–1896)

Alfred Nobel was a Swedish chemist, engineer and inventor of 
dynamite. Dynamite made him very wealthy but partly in 
response to concerns about its negative uses, he decided to give 
the vast majority of his estate to establish the four Nobel Prizes 
with a fifth awarded in his memory, to people or organisations 
who promote peace around the world. 

Obrigado

joao.pildervasser@springer.com


