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submissão de trabalhos, projetos, revisão por pares

Aula 4: Tabelas, figuras, apresentação oral, Comitês
de Ética

Aula 5: Integridade na pesquisa acadêmica
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academica/metodologia-cientifica]



Literatura científica. Internet e busca 

de dados 



Literatura científica: definição

Teses/Dissertações de MSc e DSc, artigos e resumos
em congressos, artigos e resumos em revistas cientí-
ficas, livros-texto

Características fundamentais: revisão por pares
(pesquisadores de preferência mais seniors no
mesmo tópico ou em tópicos similares) + (resultados
empíricos)



Produção escrita em ciência

• Sua principal forma de comunicação e avaliação

Teses, monografias, dissertações 

artigos em revistas com revisão

artigos em revistas com revisão e indexadas

artigos em revistas c/revisão + indexação mais ampla

livros-texto



Produção escrita em ciência

+ relatórios, projetos, relatórios, projetos...

+ apostilas, notas de aula, pareceres, “book

reviews”, divulgação científica, [...]



Literatura científica primária

• Literatura na qual resultados experimentais
são relatados pela primeira vez, com revisão
de pares, e em forma reproduzível

• Fonte de informação primordial para a
pesquisa

Literatura secundária: baseada na primária (p. ex.

revisões da literatura)



Apresentação do material científico

• Microfilme [histórico]

• Papel

• Eletrônico [Internet]



Lamana & Kovalesky VII Convibra, 2010

Participação brasileira na produção científica mundial-ISI



[tinyurl.com/znbqkcy]



[goo.gl/SkTIb9] 



[goo.gl/SkTIb9] 



Hierarquia das revistas científicas

• Abrangência [local, internacional]

• Facilidade de identificação [indexação]

• Qualidade da revisão por pares

• Qualidade do corpo revisor

• Impacto [fatores de impacto]



Exemplo:

Rev Odontologia Hosp Ermâncio Freitas de

Cachoeirinha da Serra  Revistas regionais 

Revistas Nacionais  International Journals 

Nature, Science, Cell, NEJM



Rev Odont Hosp E Freitas: Local, de

difícil acesso, sem bons revisores, pouco

indexada, sem fator de impacto, publica

tudo o que recebe

Nature: Internacional, F.I. > 30, Premios

Nobel como revisores, rejeita ~90% do que

recebe



Revistas predatórias



Revistas predatórias: um problema 

recente





Lista de Beal/ Lista de Cabell





[scienceblogs.com/confessions/2015/03/31/some-perspective-on-predatory-open-access-journals]

Exemplos









Dois conceitos importantes:

Indexadores: bancos de dados que, a partir de

uma informação [e.g. “autor”] identificam em

que revista um trabalho foi publicado.

Fatores de impacto: [n. citações artigos da

revista]/[n. artigos da revista] em períodos

de tempo definidos.

[goo.gl/NrLDo]



Fatores de Impacto / “Citation tracking”:

• ISI – Thompson Institute [pioneiros – hoje

Clarivate Analytics]

– Scopus

– Scielo

– (...)





https://clarivate.com/essays/impact-factor/



Exemplo:

Seja uma revista R que publicou 20 artigos em

2012-2013. Em 2014, esses 20 artigos foram

citados 40 vezes.

f .i.R2014 = nc /na = 40/20 = 2

• Revista: fator de impacto

• Trabalho: número de citações



Outros Indicadores de Impacto

• Índice de citação imediata: número de vezes

que um artigo é citado no ano em que foi

publicado

• Meia‐vida: tempo até que seja alcançada

metade das citações de um trabalho



Fatores de impacto - restrições:

– Número de citações não mede qualidade, só

impacto ou visibilidade

– Em geral não são comparáveis entre áreas de

pesquisa diferentes

– São de difícil obtenção

– Trabalho de revisão = + citações

Apesar dessas desvantagens sua utilização está

generalizada



O fator H de Hirsch (pesquisadores)

1- Os artigos devem ser ordenados de acordo

com o número de citações recebidas

Artigo 1: 10 citações

“ 2: 07 “

“ 3: 06 “

“ 4: 06 “

“ 5: 05 “

[...]

[goo.gl/hiZjj]



H é o ponto onde o número de ordem do

artigo é igual ao número de citações. Por

exemplo H = 5: o pesquisador tem 5 artigos

com pelo menos 5 citações

Artigo 1: 10 citações

“ 2: 07 “

“ 3: 06 “

“ 4: 06 “

“ 5: 05 “

“ 6: 04 “

“ 7: 04 “



• Leva em conta número de artigos + citações

• Exclui “outliers”

• Usado p/pesquisadores, instituições e revistas

Amplamente utilizado e discutido; já conta

com numerosas adaptações e alterações [eg

Índices m (h/n), hI,, hN, c, e, s, g]





Acesso à informação via Internet

Precursores: ARPANET e várias outras redes

Início: 1989 (WWW- TCP/IP) c/50 usuários

Hoje:

> 3,5 bilhões de usuários no mundo

> 100 milhões  c/acesso Internet no Brasil

Todas as revistas científicas “on line”



Busca de material científico na Internet

• Vantagens: 

– rápida

– barata 

– de uso simples



Busca de material científico na Internet

• Desvantagens: 

– muito lixo

– pouco estável

Páginas pessoais ou que não sejam de insti-

tuições científicas respeitáveis: não usar

Wiki: não citar



Substância Lauril Sulfato de Sódio ISSO É ASSUNTO

SÉRIO!!!!!!!!!

Verifique se entre os ingredientes do seu shampoo há uma

substância chamada "Lauril Sulfato de Sodio" ou LSS.

Esta substância é encontrada na maioria dos shampoos, pois os

fabricantes a utilizam por ela produzir muita espuma a baixo

custo. Mas, na verdade, o LSS é usado para lavar chão de oficinas

(ele é um desengraxante).

Está comprovado que ele ! pode causar câncer a longo prazo, o

que não é nenhuma piada. Em casa, chequei o meu shampoo (...)

“Correntes”,  “spams” e afins



[...] Minha filha tem 13 anos, Ashley Flores, está desaparecida desde

duas semanas. Pode acontecer que se todos passarem esta mensagem,

alguma pessoa reconhecerá ela. Pessoas descobriram este método.

Internet circula no mundo inteiro... por favor, passa esta mensagem a

todos seus contatos. Graças a tudo isso pode-se achar minha menina.

Eu peço a todos, eu imploro a todos, por favor passe esta imagem a todas

as possíveis pessoas. Ainda não é tarde por favor, me AJUDE. Sim se

você tiver informação, contata-se

com:HelpfindAshleyFlores@yahoo.com só precisa de 2 minutos

necessários para fazer circular esta mensagem. Se fosse seu filho você

faria até coisa impossível para obter ajuda. [...]

“Ashley Flores”





Busca Internet

Material geral na Internet 

X

Material científico na Internet 
[revistas + teses + conferências + relatórios + etc]

X

Revista científica disponível na Internet [repositórios]



Busca Internet

• Mecanismos gerais de busca na Internet:

– Google

– […]



Pagerank: a importância de uma página

depende do número de páginas apontando

para ela e da importância destas

[goo.gl/brPSj]



Material científico na Internet

• Google Scholar

• Web of Knowledge [revistas científicas - geral]

• Scopus [revistas científicas - geral]

• Scielo [revistas científicas - geral]

• Medline/Pubmed [revistas científicas - saúde]

• Portal Capes [revistas científicas - geral]









Alguns Indexadores / Repositórios



O Web of knowledge - ISI
[wokinfo.com]

• Maior indexador mundial

• Fornece também “tracking” e outras infor-
mações sobre citações

• Até 1999 – dezessete revistas brasileiras

• Atualmente – mais de 100 [128 em 2015]

+ Scielo



+ 12000 revistas científicas e técnicas

+ 256 disciplinas

O Web of knowledge - ISI

Uso restrito

Caro















Scopus [scopus.com]

- Base de dados diferente [basicamente Elsevier]

- Inclui mais conferências







Scielo: [www.scielo.br]

- Basicamente revistas da AL + Caribe em 

qualquer área do conhecimento

- Revistas “abertas” (acesso gratuito)







Portal Bireme [regional.bvsalud.org]

• Indexador importante para a produção cien-

tífica da América Latina

• Inclui o Lilacs: indexador regional para a

área de saúde – inclui também congressos





O Medline/Pubmed [pubmed.org]:

• A mais importante fonte de informações
científicas na área da saúde

• + 26 milhões de itens

• Mais de 5000 journals da área de saúde

• Vínculos para textos completos de artigos
(se possível)









Portal Periódicos Capes

• + 25 000 revistas científicas

• Acesso – “Instituições participantes”

[periodicos.capes.gov.br]







Outros bancos de dados de interesse

• Research Gate

• ArXiv [ArXiv.org]

• Clinical trials [clinicaltrials.gov]

• Banco CAPES Teses/Dissertações

• Cochrane collaboration [cochrane.org]

• Campbell collaboration



Research gate



ArXiv

• + 1.200.000 de trabalhos em matemática,
física, estatística, biologia, economia

• Pre-prints

• Sem peer review













Ok!

Até amanhã

renan@peb.ufrj.br



[www.coppe.ufrj.br/pt-br/vida-

academica/metodologia-cientifica]


