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Introdução 

• A obra é um guia com a relação de algumas 
bases mais conhecidas na Internet, 
informando as suas respectivas normas, para 
que os editores e os produtores de 
publicações periódicas possam ter um 
parâmetro de adequação de suas produções 
para solicitar a indexação de suas publicações, 
desde que estas possuam cadastro e registro 
de ISSN no IBICT. 



PUBLICAÇÃO PERIÓDICA 

O livro traz brevemente um histórico do periódico 

destacando os dois primeiros (Philosophical 

Transactions, da Royal Society de Londres – 1662 e 

o Journal des Sçavans, em Paris – 1665) 

A materialização de informações em periódicos 
significa a “formalização do processo de 
comunicação”, e esse processo constitui um canal 
formal de registro e transmissão de conhecimento 
“de forma durável e acessível”.  

(MEADOWS, 1999, p. 9) 



PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

São publicações periódicas ou seriadas, direta ou 
indiretamente vinculadas a instituições de ensino – a 
maioria destas com programas de pós-graduação - ou 
a centros de pesquisa.  

 

A característica fundamental dessas publicações está 
associada à veiculação do conhecimento gerado nessas 
instituições e nesses centros e à disseminação de 
propostas novas ou em fase de experimentação, no 
país e no exterior.  

 

(ORTEGA;FÁVERO; GARCIA, 1998). 

 



PERIÓDICOS GENÉRICOS   

• São publicações que abordam questões gerais, em 

função dos objetivos que regem sua proposta 

editorial.  

• O interesse pelas questões educacionais, por parte 

da sociedade, e um mercado editorial promissor 

estão fazendo que empresas de comunicação de 

massa, organizações não governamentais e 

associações profissionais criem veículos próprios.  

• Distinguem-se duas subcategorias: genéricos de 

ampla circulação e de circulação restrita. 
 

(ORTEGA; FÁVERO; GARCIA, 1998) 

 



PERIÓDICOS REFERENCIAIS  

 

• São as publicações relativas à produção científica 

e aquelas editadas regularmente que fornecem 

insumos – de caráter documental, relativos a atos 

do Executivo ou de órgãos representativos de 

classe – sobre e para a atividade educativa. 

 
(ORTEGA; FÁVERO; GARCIA, 1998) 

 



BASE DE DADOS 

 • As bases de dados podem ser impressas e automatizadas 
(bases eletrônicas). 

 

• Uma base de dados, especificamente, é a seleção de parte ou 
do total de outra coleção de dados, constituída, no mínimo, 
por um arquivo e concebida para determinado fim ou para 
um dado sistema de processamento de dados. 

 

• As bases de dados podem conter apenas referências - 
“referenciais”; 

• ou conter dados ou textos completos - “fonte” - conjunto de 
unidades de informação (registros) do mesmo tipo. 

 

• No livro são apresentadas 85 bases de dados de diversas 
áreas do conhecimento. 

 



DIRETÓRIOS 
 

• São listas que registram novos títulos; mudanças de título; títulos a serem 
lançados; fusões de valores descritivos; e outras características relevantes para os 
periódicos científicos. 
 

• Podem ser denominados “repositórios”, que na verdade são depósitos ou pontos 
de armazenamento de arquivos ou, mais ainda, locais centrais que estocam e 
mantêm informações digitais, geralmente dados ou arquivos do computador.  
 

• Podem se referir a uma coleção de índices e bases de dados, cujo acesso pode ser 
gratuito . 
 

• Podem ser listas alfabéticas ou classificadas de nomes, organizações ou assuntos, 
etc., contendo títulos, endereços, afiliações e outros dados profissionais.  
 

• Pode ser um tipo de lista organizada por nomes de arquivos, juntamente com as 
informações que possibilitam que sejam recuperados pelo sistema operacional. 
 

• O guia apresenta 11 diretórios de áreas multidisciplinares e especializadas de 
fontes nacionais e estrangeiras. 



INDEXAÇÃO  
 

• A indexação é a operação que consiste em recuperar, selecionar e 
exprimir — por meio de termos pertencentes a uma ou várias 
linguagens documentais — as informações contidas nos documentos.  
 

•  As principais etapas são: 
 

• a determinação do assunto ou assuntos fundamentais do documento 
— por meio dos cabeçalhos de assuntos e/ou tesauros da área 
específica;  

• a identificação dos elementos do conteúdo a descrever; 
• a extração dos termos correspondentes;  
• a verificação da pertinência dos termos;  
• a sua tradução em linguagem documental;  
• a verificação da adequação da descrição feita; e  
• a formalização dessa descrição.  



CRITÉRIOS DE INDEXAÇÃO 
  

• servem para uniformizar a indexação: 
 

✓ Resumo dos artigos em português 
✓ Palavras-chave dos artigos em português 
✓ Abstract ou resumen (em espanhol) dos artigos 
✓ Keywords (palavras-chave, em inglês) dos artigos 
✓ Legenda bibliográfica (ID com as informações sobre o periódico no 
rodapé das páginas) 
✓ Indicação de normas para as referências e as citações bibliográficas 
✓ Indicação de contribuição de autores com artigos 
✓ Ficha catalográfica e expediente da revista (conselho editorial, comissão 
editorial, etc.) 
✓ Informação da periodicidade do periódico 
✓ Divisão física: introdução, desenvolvimento e conclusão 
✓ Referências bibliográficas dos artigos 
✓ Citações bibliográficas dos artigos 



CENTRO BRASILEIRO DO ISSN  

• O Centro Brasileiro do ISSN é o órgão responsável, no Brasil, 
pela atribuição do número internacional padronizado de 
publicação seriada, ou simplesmente, ISSN. 
 

• O ISSN é atribuído como um meio de identificar as 
publicações seriadas. Sua aplicação também é para as 
publicações eletrônicas. 
 

O ISSN pode ser obtido para os seguintes tipos de publicações: 
• publicação impressa em circulação 
• publicação impressa para publicação 
• publicação eletrônica (CD-ROM) 
• publicação online (Internet) 

 



QUALIS E WEBQUALIS  
 • Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para 

estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-
graduação.  
 

• Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos 
utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua 
produção, realizada por meio dos periódicos científicos, que são os veículos 
de divulgação.  
 

• Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade: 
• A1, o mais elevado;   
• A2;  B1;  B2;  B3; B4; B5;  
• C - com peso zero.  

 
• O Webqualis é o aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis 

das áreas, bem como a divulgação dos critérios utilizados para a 
classificação de periódicos. 



FONTES DE INDEXAÇÃO NAS 

DIVERSAS ÁREAS 

• Bases de dados nacionais e estrangeiras, de 
diferentes áreas do conhecimento, que 
oferecem serviços de indexação na Internet, 
em suportes impressos, em CD-ROM ou 
online. 



• Administração  

• Agronomia (Ciências Agrícola)  

• Alumínio (Metalurgia) 

• Antropologia Física  

• Arqueologia  

• Artes 

• Artes Cênicas  

• Biblioteconomia & Ciências da Informação  

• Cerâmica 

• Ciência Agropecuária 

• Ciência dos Desportos / Educação Física / 
Recreação 

• Ciência e Tecnologia  

• Ciências da Terra (Geociências)  

• Ciências Jurídicas e Legislação  

• Ciências Médicas  

• Ciências Sociais  

• Cinema  

• Comunicação 

• Diretórios 

• Economia 

• Educação 

• Enfermagem  

• Engenharia civil 

• Etnografia Cultural  

• Filosofia, Ética, Estética, Lógica 

 

 

• Física e Energia 

• Gerontologia Social 

• História das Américas  

• Homeopatia  

• Jornalismo 

• Línguas, Letras, Linguística e Literatura    

• Matemática  

• Matemática e Educação  

• Meio Ambiente e Administração da Poluição e Resíduos 

• Multidisciplinares 

• Música  

• Odontologia  

• Política Pública e Social  

• Psicologia  

• Química  

• Religião e Teologia  

• Saúde Pública  

• Silvicultura  

• Sociologia  

• Violência e Abusos  

• Zootecnia (Ciência Animal) 



CODIFICAÇÃO DOS CAMPOS 



EDUCAÇÃO 



BIBLIOTECONOMIA E CI 
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