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RESUMO 

 
Um dos problemas enfrentados pelas universidades é uma baixa produção 
intelectual em periódicos de elevado impacto científico, sendo necessário 
identificar as causas desse índice e estabelecer estratégias para inibir esse 
cenário. Este estudo tem como objetivo principal preencher esta lacuna, 
identificando quais são os aspectos que mais influenciam a publicação de 
artigos em periódicos de elevado impacto científico. Para o embasamento da 
pesquisa foi realizada uma revisão sistemática nas bases Scopus e Web Of 
Science. Foram encaminhados questionários para dois grupos: a primeira 
amostra são dos editores/revisores que estão vinculados aos periódicos 
levantados na revisão sistemática e estão cadastrados no site Publons, 149 
formulários foram encaminhados e 17 respondidos. A segunda amostra são 
dos docentes das áreas de Engenharia e Medicina das universidades federais 
selecionadas, 1.038 questionários foram encaminhados e 138 respondidos. Os 
aspectos mais relevantes que foram citados na literatura e também pelos 
grupos pesquisados, foram os seguintes: Originalidade/valor, Clareza/concisão, 
Validação dos resultados, Achados/descobertas e Procedimentos 
Metodológicos. As principais causas encontradas para a não publicação dos 
artigos é o tema fora do escopo da revista e a originalidade/valor. É necessário 
que o pesquisador gere um conhecimento novo, além de fazer um estudo 
prévio da revista selecionada, verificando o conteúdo de suas publicações e o 
tema de seu interesse. Vale ressaltar que entende-se que as principais causas 
apontadas para a não submissão dos artigos em revistas de prestígio é o fato 
de não submeter, sendo assim, é fundamental que os pesquisadores 
encaminhem os seus trabalhos para revistas bem conceituadas. 
 
 

Palavras-chave: Artigos de alto impacto, Avaliação de artigos, Artigos de 
qualidade, Papéis de alto impacto. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
One of the problems faced by universities is a low intellectual production in 
scientific high impact journals, and it is necessary to identify causes of this 
index and establish strategies to inhibit this scenario. This study has as main 
objective to fill this gap, identifying which are the aspects that most influence the 
publication of scientific articles in high impact periodicals. For this research a 
systematic review of the Scopus and Web Of Science bases was carried out. 
Questionnaires were sent to two groups: the first sample was from the editors / 
reviewers that are linked to the periodicals collected in the systematic review 
and are registered on the Publons site. The second sample was from 
professors of the Engineering and Medicine faculties of selected federal 
universities. The most relevant aspects that were mentioned in the literature 
review and also by the groups studied were the following: Originality / value, 
Clarity / conciseness, Results validation, Findings / discoveries and 
Methodological procedures. The main causes found for the non-publication of 
articles was the theme outside the scope of the magazine and the originality / 
value. It is necessary for the researcher to generate a new knowledge, besides 
to make a previous study of the selected magazine, verifying the content of its 
publications and the subject of his interest. It’s worth noting that the main 
reason for non-submission of articles in prestigious journals is that researchers 
do not submit and it is therefore essential that they submit their papers to well-
respected journals.  
 
 
Keywords: High impact articles; Articles evaluation; Quality articles, High 
impact papers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Aspectos identificados na literatura por autor para a escolha do 

periódico mais adequado...................................................................................39 

Quadro 2: Pesquisa na base Scopus com as palavras-chave relacionadas ... 44 

Quadro 3: Filtro nas pesquisas baseado na data de publicação do artigo.. .... 45 

Quadro 4: Análise dos resumos e títulos das publicações  ............................. 45 

Quadro 5: Análise dos artigos aderentes ao tema do trabalho  ....................... 45 

Quadro 6: Pesquisa com as palavras-chave relacionadas  ............................. 46 

Quadro 7: Filtro nas pesquisas baseado na data de publicação do artigo  ..... 47 

Quadro 8: Análise dos resumos e títulos das publicações  ............................. 47 

Quadro 9: Análise dos artigos aderentes ao tema do trabalho .............................47 

Quadro 10: Distribuição por periódico.......................... ........................................ 53 

Quadro 11: Escala de Avaliação do Questionário............................ .................... 58 

Quadro 12: Tabulação e consolidação dos aspectos fundamentais 

evidenciados na literatura para a elaboração de um artigo de alto 

FI.............................. ............................................................................................. 78 

Quadro 13: Aspectos identificados na literatura por autor............................ ........ 85 

Quadro 14: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados 

quanto ao nível de influência no sucesso das 

publicações........................................................................................................87 

Quadro 15: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados 

quanto ao nível de influência no sucesso das publicações...............................89 

Quadro 16: Aspectos principais separados por nível de 

influência............................................................................................................99 

Quadro 17: Ranking dos aspectos mais relevantes (Soma dos nívels de 

influência (MA) e(A))........................................................................................101 

Quadro 18: Causas apontadas para a não submissão ao periódico 

indexado..........................................................................................................105 

Quadro 19: Causas da não publicação do artigo em um periódico de elevado 

impacto científico.............................................................................................107 

Quadro 20: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados 

quanto ao nível de influência no sucesso das publicações.............................110 



 

 

Quadro 21: Aspectos principais separados por nível de 

influência..........................................................................................................120 

Quadro 22: Ranking dos aspectos mais relevantes ((Soma dos nívels de 

influência (MA) e 

(A))........................................................................................122 

Quadro 23: Causas apontadas para a não submissão ao periódico 

indexado.127 

Quadro 24: Causas da não publicação do artigo em um periódico de elevado 

impacto científico.............................................................................................130 

Quadro 25: Comparação dos oito principais aspectos encontrados na revisão 

da literatura e dados da 1ª e 2ª amostras........................................................134 

Quadro 26: Comparação das principais causas da não submissão de artigos 

em periódicos de elevado impacto científico, segundo os editores/revisores e 

docentes..........................................................................................................136 

Quadro 27: Comparação das principais causas da não publicação de artigos 

em periódicos de elevado impacto científico, segundo os editores/revisores e 

docentes..........................................................................................................137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto científico, segundo edição do Índice de Citação das Ciências 

Expandido (Science Citation Index Expanded – SCIE)  ................................... 32 

Tabela 2: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o FI, 

segundo edição do Índice de Citações das Ciências Sociais (Social Sciences 

Citation Index - SSCI)  ...................................................................................... 32 

Tabela 3: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o FI, 

separados de acordo com o filtro seleção da categoria das revistas da área 

Engenharias III, segundo edição do Índice de Citação das Ciências Expandida 

(Science Citation Index Expanded – SCIE)  ..................................................... 33 

Tabela 4: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto científico  ............................................................................................. 37 

Tabela 5: Distribuição dos artigos selecionados por área do conhecimento na 

base SCImago (SJR)  ...................................................................................... 55 

Tabela 6: Distribuição dos artigos selecionados por área do conhecimento na 

base JCR.......................... .................................................................................... 56 

Tabela 7: Estrutura de um artigo de elevado impacto científico ...................... 64 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura da Pesquisa.. .................................................................... 27 

Figura 2: Estrutura da Base Conceitual ...................................................... .... 29 

Figura 3: Síntese das etapas da pesquisa  ..................................................... 43 

Figura 4: Artigos idênticos encontrados em ambas as bases  ........................ 48 

Figura 5: Nuvem de palavras-chave dos artigos da revisão sistemática (títulos, 

palavras-chave)  ............................................................................................... 49 

Figura 6: Nuvem de palavras-chave dos artigos da revisão sistemática (títulos, 

palavras-chave e resumos)  ............................................................................. 50 

Figura 7: Recomendações e avaliação para obter um trabalho científico de 

qualidade...........................................................................................................67 

Figura 8: Nível de influência do aspecto item 01 .............................................91 

Figura 9: Nível de influência do aspecto item 02..............................................91 

Figura 10: Nível de influência do aspecto item 03............................................92 

Figura 11: Nível de influência do aspecto item 04............................................93 

Figura 12: Nível de influência do aspecto item 05............................................93 

Figura 13: Nível de influência do aspecto item 06............................................94 

Figura 14: Nível de influência do aspecto item 07............................................95 

Figura 15: Nível de influência do aspecto item 08............................................95 

Figura 16: Nível de influência do aspecto item 09............................................96 

Figura 17: Nível de influência do aspecto item 10............................................97 

Figura 18: Nível de influência do aspecto item 11............................................97 

Figura 19: Nível de influência do aspecto item 12............................................98 

Figura 20: Nível de influência do aspecto item 13............................................99 

Figura 21: Área de conhecimento dos participantes.......................................103 

Figura 22: Titulação dos participantes............................................................103 

Figura 23: Artigos publicados nas bases JCR e Scopus................................104 

Figura 24: Artigos submetidos nas bases JCR e Scopus...............................104 

Figura 25: Nível de influência do aspecto item 01..........................................112 



 

 

Figura 26: Nível de influência do aspecto item 02..........................................113 

Figura 27: Nível de influência do aspecto item 03..........................................113 

Figura 28: Nível de influência do aspecto item 04..........................................114 

Figura 29: Nível de influência do aspecto item 05..........................................115 

Figura 30: Nível de influência do aspecto item 06..........................................115 

Figura 31: Nível de influência do aspecto item 07..........................................116 

Figura 32: Nível de influência do aspecto item 08..........................................116 

Figura 33: Nível de influência do aspecto item 09..........................................117 

Figura 34: Nível de influência do aspecto item 10..........................................118 

Figura 35: Nível de influência do aspecto item 11..........................................118 

Figura 36: Nível de influência do aspecto item 12..........................................119 

Figura 37: Nível de influência do aspecto item 13..........................................120 

Figura 38: Outros fatores que influenciam positivamente no aceite dos 

periódicos de elevado reconhecimento 

científico...........................................................................................................121 

Figura 39: Outros fatores que influenciam negativamente no aceite dos 

periódicos de elevado reconhecimento científico............................................124 

Figura 40: Área de conhecimento dos participantes.......................................125 

Figura 41: Área de conhecimento dos participantes.......................................125 

Figura 42: Artigos publicados nas bases JCR e Scopus................................126 

Figura 43: Artigos submetidos nas bases JCR e Scopus...............................126 

Figura 44: Análise dos aspectos mais 

relevantes........................................................................................................135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01: Distribuição de artigos por ano de publicacão  ............................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CNPJ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CSAB Conselho de Seleção e Consulta de Conteúdo independente 

FI Fator de impacto 

JCR Journal of Citation Reports  

JIF Journal Impact Factor 

Q1 Primeiro Quartil 

OMS Organização Mundial de Saúde 

SCIE Science Citation Index Expanded  

SJR SCImago Journal Rank  

SSCI Social Sciences Citation Index  

UFAM Universidade Federal do Amazonas 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFF Universidade Federal Fluminense  

UFMA Universidade Federal do Maranhão 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

WoS Web Of Science 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  .......................................................................................... 19 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  ........................................... 20 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA  ..................................................................... 21 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  ..................................................................... 22 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  ................................................................ 23 

1.5 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO  .................................... 24 

1.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA ESPERADA  ............................................. 25 

1.7 ESTRUTURA DA PESQUISA  ................................................................... 26 

2. BASE CONCEITUAL ................................................................................ 29 

2.1 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

.....................................................30 

2.1.1 Fundamentos do JCR  ............................................................................ 30 

2.1.2 Ranking dos periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto  .................................................................................................... 31 

2.1.3 Evolução da avaliação de periódicos  .................................................. 33 

2.1.4 Avaliação de periódicos: aspecto macro  ........................................... 34 

2.2 SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)  ............................................................. 36 

2.2.1 Fundamentos do SJR  ............................................................................ 36 

2.2.2 Ranking dos periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto  .................................................................................................... 37 

2.2.3 Evolução da avaliação de periódicos  .................................................. 38 

2.2.4 Avaliação de periódicos: aspecto macro  ........................................... 38 

2.3 ESCOLHA DO PERIÓDICO PARA A SUBMISSÃO DO ARTIGO 

...........................................................................................................................38 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................................41 

3.1 SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA ....................................................42 

3.2 MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE  ..................................................... 43 



 

 

3.2.1 Pesquisa na base Scopus  ..................................................................... 44 

3.2.2 Pesquisa na base Web Of Science  ...................................................... 46 

3.2.3 Artigos encontrados nas bases Scopus e Web Of Science . ........... 48 

3.2.4 Dados dos artigos selecionados nas bases Scopus e Web Of 

Science  .................................................................................................... 48 

3.2.4.1 Nuvem de palavras-chave  ..................................................................... 48 

3.2.4.2 Distribuição por ano de publicação  ....................................................... 50 

3.2.4.3 Distribuição por ano idioma  ................................................................... 51 

3.2.4.4 Distribuição por ano autor  ...................................................................... 51 

3.2.4.5 Distribuição por periódico  ...................................................................... 52 

3.2.4.6     Distribuição por área do conhecimento  ........................................... 54 

3.3 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS ................57 

3.3.1 Universo e amostra das 2 etapas da 

pesquisa...................................60 

3.3.2 Coleta de dados da 2 etapas do instrumento de pesquisa 

...............61 

3.3.3  Tratamento dos dados e análise dos resultados ...............................62 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

....................................................................63 

4.1 REVISÃO SISTEMÁTICA ............................................................................63 

4.1.1 Análise dos artigos selecionados na base Scopus e Web Of Science 

 ................................................................................................................... 63 

4.1.2 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados 

...........................................................................................................................86 

4.2 RESULTADOS SURVEY – 1ª AMOSTRA ..................................................87 

4.2.1 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados.....88 

4.2.2.1 Aspectos fundamentais separados por nível de influência ...................99 

4.2.2 Perfil dos editores/revisores participantes .......................................102 

4.2.3 Ranking das causas apontadas para a não submissão ao periódico 

de elevado reconhecimento científico ........................................................105 

4.2.4 Ranking das causas para a não aceitação do artigo submetido ao 

periódico indexado pelos seus respectivos editores 

................................107 



 

 

4.3 RESULTADOS SURVEY – 2ª AMOSTRA 

.................................................109 

4.3.1 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados...110 

4.3.3.1 Aspectos fundamentais separados por nível de influência .................120 

4.3.2 Perfil dos docentes participantes ......................................................124 

4.3.3 Ranking das causas apontadas para a não submissão ao periódico 

de elevado reconhecimento científico ........................................................127 

4.3.4 Ranking das causas para a não aceitação do artigo submetido ao 

periódico indexado pelos seus respectivos editores 

.................................130 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS 

...............134 

4.4.1 Comparação dos aspectos principais encontrados na revisão da 

literatura e nos dados encontrados da 1ª e 2ª amostra 

..............................134 

4.4.2 Comparação das causas da não submissão de artigos em periódicos 

de elevado impacto científico encontrados na 1ª e 2ª amostra 

..................136 

4.4.3 Comparação das causas da não publicação de artigos em periódicos 

de elevado impacto científico encontrados na 1ª e 2ª amostra 

.................137 

5. CONCLUSÃO .............................................................................................139 

REFERÊNCIAS...............................................................................................142 

APÊNDICES  ..................................................................................................150 

APÊNDICE 1 ...................................................................................................150 

APÊNDICE 2 ...................................................................................................154 

APÊNDICE 3 ...................................................................................................158 

APÊNDICE 4 ...................................................................................................158 

APÊNDICE 5 ...................................................................................................162 

APÊNDICE 6 ...................................................................................................168 

APÊNDICE 7 ...................................................................................................196 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A publicação de artigos em periódicos de elevado fator de impacto 

científico é considerada um fator imprescindível no cotidiano das instituições de 

pesquisa. O fator de impacto (FI) é um dos critérios mais importantes e antigos 

a serem observados para a contagem de citações. Esta nomenclatura foi 

mencionada pela primeira vez por Eugene Garfiel, e desenvolvida na década 

de 1960 e disponibilizada pela base JCR (Journal of Citations Reports) em 

1975 (WALTERS, 2017a). 

As plataformas Web Of Science (WoS) e Scopus são os principais 

bancos de dados com o maior impacto acadêmico. Estas mesmas bases são 

sub-bancos produzidos por grandes organizações (Clarivate Analitytics e 

Elsevier) (POWELL; PETERSON, 2017; TRAJTEL; TROMKOVA; KRUZLIK, 

2017). 

O FI é publicado anualmente no Journal of Citation Reports (JCR) pela  

empresa Clarivate Analitics (antes Thomson Reuters). Este fator de impacto é 

um indicador do quociente do número de todas as citações dos artigos 

publicados em um determinado ano (SYGOCKI; KORZENIEWSKA, 2018). 

 A base JCR classifica os seus periódicos de acordo com os estratos 

indicativos da qualidade de FI (fator de impacto) – Q1, elevado impacto; Q2; 

Q3; Q4, o indicador mais baixo da categoria. O impacto das produções está 

relacionado à utilidade desta publicação para outros pesquisadores (GUAN; 

YAN; ZHANG, 2017). 

Em nível internacional, a Clarivate Analitics (antes Thomson Reuters) e a 

Elsevier são responsáveis por coletar e organizar os dados que são usados 

como indicadores da qualidade das revistas. As produções científicas são 

publicadas nas bases JCR e SJR (Scimago Journal Rank) respectivamente. 

Estas bases utilizam as métricas de contagem de citações que dependem do 

quantitativo de publicações dos periódicos, o impacto total é dividido pelo 

número de publicações.  As métricas utilizadas para a valoração de um artigo 

são as métricas ponderadas (que atribuem pesos mais altos às citações que 

aparecem em revistas influentes) e as métricas não ponderadas (que atribuem 
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valoração igual em uma citação, independentemente do impacto do periódico) 

(WALTERS, 2017b; SYGOCKI; KORZENIEWSKA, 2018). 

Segundo Fazel e Wolf, (2017) a métrica mais utilizada e conhecida para 

aferir qualidade a um artigo ou revista, é considerar o quantitativo de citações 

publicadas nos últimos dois anos. 

Existem aproximadamente vinte métricas de citação ponderadas (que 

atribuem pesos mais altos às citações que aparecem em revistas mais 

influentes) e não ponderadas (atribuindo a mesma pontuação 

independentemente do periódico). Estas métricas de citações estão disponíveis 

nas bases internacionais, sendo utilizadas como indicadores de impacto, 

prestígio, reputação ou qualidade percebida (WALTERS, 2017b). 

Para conhecer determinado domínio, vários fatores devem ser 
analisados. Conhecer as características relacionadas à produção 
científica e ao comportamento dos atores envolvidos é essencial para 
esse reconhecimento, tendo em vista que as publicações são o 
principal produto proveniente do trabalho dos pesquisadores 
(ARAÚJO; MIGUEL, 2017, p. 40). 

 

Este trabalho é de grande relevância para a comunidade acadêmica, 

pois tem como base a revisão sistematizada da literatura, a fim de elencar 

quais são os aspectos que mais influenciam a publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico. Este procedimento visa a minimizar o 

retrabalho e o desperdício de tempo dos autores, conferindo, desse modo, 

mais agilidade e assertividade no processo de envio dos artigos para a 

publicação. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Diante do cenário atual que impulsiona os pesquisadores das 

universidades a publicarem em periódicos de elevado impacto científico, surge 

a dificuldade de alguns docentes e discentes em atender aos padrões 

estabelecidos pelo periódico (LUCENA; TIBÚRCIO, 2009). 
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A publicação de artigos em periódicos de elevado reconhecimento 

científico é considerada um fator imprescindível no cotidiano das instituições de 

pesquisa  em todo o mundo. 

Para se publicar um artigo em periódicos de alto fator de impacto, é 

necessário que o mesmo seja submetido a um processo de avaliação que pode 

resultar no aceite ou não do artigo. 

Analisando as taxas de aceitação de artigos em periódicos, observa-se 

que há um grande índice de rejeição destes trabalhos, causando um grande 

volume de retrabalho nos sistemas de avaliação. 

Anteriormente, as publicações eram encaminhadas aos editores de 

forma impressa. Com a expansão da internet e dos meios eletrônicos, esta 

área também sofreu mudanças significativas. Verificou-se um número cada vez 

maior de contribuições científicas, elevando o quantitativo de artigos 

publicados, com isso, reduzindo a qualidade das revisões e dos trabalhos 

(TRAJTEL; TROMKOVA; KRUZLIK, 2017). 

Conforme destaca Barros (2006), a avaliação da produção intelectual 

dos cursos de Pós-Graduação tem como parâmetro principal a valoração dos 

artigos. Segundo Audísio et al., (2009) as bases de indexação e o FI são um 

fator predominante na alocação de recursos financeiros e bolsas de estudos. 

Então, diante das dificuldades de publicação em periódicos de elevado 

impacto, faz-se necessário identificar os fatores necessários para publicar 

artigos nestes periódicos.  

 

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Com base no estudo em questão, encontra-se a problemática primordial 

para este trabalho: existem inúmeros fatores que devem ser considerados na 

elaboração de um artigo de excelência, evidenciados na literatura por diversos 

autores. Dentro do assunto, ressalta-se a questão central da pesquisa: Quais 

são os aspectos que mais influenciam na publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico? 
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Nesta dissertação de mestrado, serão abordadas questões específicas 

que serão respondidas, como segue: 

 

a) Quais são os fatores, reportados na literatura, que devem ser 

considerados na elaboração de um artigo? 

 

b) Quais são os aspectos a serem considerados para a publicação de 

artigos em revistas de alto impacto, segundo os editores/revisores? 

 
c) Quais são os aspectos a serem considerados para a publicação de 

artigos em revistas de alto impacto, segundo os docentes? 

 
d) Quais são as causas para a não submissão de artigos em periódicos de 

elevado impacto científico? 

 
e) Quais são as conclusões obtidas do processo de comparação da revisão 

da literatura com a coleta de dados?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para embasar o estudo, e procurar respostas para a questão central do 

problema de pesquisa abordado no item 1.2, este trabalho tem como objetivo 

geral identificar quais são os aspectos que mais influenciam a publicação de 

artigos em periódicos de elevado reconhecimento científico. 

Para desmembrar o objetivo geral em questões mais focadas, elaboraram-

se alguns objetivos específicos, a saber: 

 
 

 Definir os fatores que devem ser considerados na elaboração de um 

artigo evidenciados na literatura; 

 

 Elencar os aspectos a serem considerados para a publicação de artigos 

em revistas de alto impacto, segundo os docentes; 

 



23 

 

 Elencar os aspectos a serem considerados para a publicação de artigos 

em revistas de alto impacto, segundo os seus editores/revisores; 

 

 Indicar as causas para a não submissão de artigos em periódicos de 

elevado impacto científico; 

 

 Apresentar as conclusões obtidas do processo de comparação da 

revisão da literatura com a coleta de dados. 

 
 

 
1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Não serão apresentados estudos estatísticos, desvio padrão, cálculo da 

margem de erro da amostra dos dados colhidos por meio de questionários.  

 A área de Engenharia foi escolhida para compor a amostragem deste 

trabalho porque a pesquisadora está cursando o Mestrado em Sistemas de 

Gestão na área de Engenharia de Produção, englobando assim, este grupo. Já 

a área de Medicina se sustenta no fato de ser um grupo que tem notoriedade e 

relevância no assunto que está sendo abordado. 

 Na etapa de revisão sistemática da literatura foi utilizado apenas o filtro 

do ano de publicação (a partir de 2007) para selecionar os artigos científicos 

compatíveis com esta dissertação. 

 Para a coleta de dados da 1ª amostra (editores/revisores) foram 

encaminhados convites de participação na pesquisa para os periódicos 

selecionados na revisão sistemática e para os 10 principais da área 

Engenharias III que constavam no ranking no site Publons. Publons foi criado 

em 2012 na Nova Zelândia pela iniciativa de Andrew Preston e Daniel 

Johnston, com o objetivo de registrar em um portal Web a contribuição de 

pareceristas e, assim, impulsioná-los a compartilharem as suas experiências, 

despertando o interesse de um grupo maior de pesquisadores em contribuir 

com esta função. A empresa foi adquirida pela Clarivate Analytics em 2017 

(NASSI-CALO, 2017). 
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Logo, foram encaminhados convites para os principais editores/revisores 

dos 25 periódicos. Estes pesquisadores estão cadastrados em um site de 

reconhecimento internacional chamado “Publons”.  

 Para a coleta de dados da 2ª amostra foram encaminhados convites de 

participação para os docentes dos cursos de Pós Graduação Stricto Sensu nas 

áreas de Engenharia e Medicina. Os questionários foram encaminhados para 

as seguintes universidades federais escolhidas de modo aleatório para 

abranger todas as regiões do Brasil: Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, Universidade Federal da Bahia - UFBA, Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul – UFMS, Universidade Federal Fluminense – UFF, Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA, Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade Federal do 

Paraná - UFPR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC e Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

  

1.5 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 
 
A produção intelectual na comunidade acadêmica tem sido relevante 

para a visibilidade e reconhecimento das instituições acadêmicas. 

Rodrigues et al. (2017) ressalta que a avaliação da produção científica, 

estabelecida no Brasil pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), tem sido relevante para a distribuição de bolsas de 

produtividade em pesquisa, impulsionando a disseminação do conhecimento 

científico nas Universidades. 

 A classificação das Universidades tornou-se um tema relevante nos 

últimos anos, na medida em que modificou o paradigma de Educação de 

qualidade em vários países. A nomeação do Reitor de uma instituição 

acadêmica, por exemplo, pode depender dos seus resultados, que são as 

publicações realizadas anualmente em periódicos. O ranking das melhores 

universidades são verificadas pelos estudantes como um guia para a escolha 

da instituição de ensino, logo, as melhores universidades provavelmente 
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estarão no patamar elevado de contribuição científica, pois irão atrair os 

melhores pesquisadores potenciais. O ranking universitário mundial é realizado 

por Quacquarelli Symonds, e um dos critérios utilizados nesta pontuação é 

baseado no número de citações obtidos pelos pesquisadores da instituição de 

ensino. O número de citações que um jornal obtém reflete a qualidade de suas 

produções científicas, sendo assim, as revistas com elevado número de 

citações relatam novas descobertas que necessitam ser publicadas, 

ressaltando o prestígio e valorização do periódico (TAYYAB; BOYCE, 2013). 

 Como resultado, o FI de um periódico é um dos critérios de seleção para 

os estudantes que querem garantir uma bolsa de pós-doutorado, doutorado ou 

mestrado, e para conseguir uma posição elevada neste processo, a produção 

intelectual dos candidados é analisada. A pontuação da revista é considerada 

um indicador de qualidade para a obtenção da bolsa de estudo que está sendo 

oferecida para os estudantes. 

Com base no banco de dados do JCR, os periódicos são categorizados 

em quatro diferentes níveis, Q1, Q2, Q3 e Q4, que devem indicar sua qualidade 

ou nível na classificação. Um dos critérios a serem observados é o número de 

citações e o FI da revista em questão (TAYYAB; BOYCE, 2013). 

Conforme destacam Araújo; Miguel (2017, p. 40), “diante desse 

contexto, é importante tratar das motivações e dificuldades encontradas pelos 

pesquisadores para publicar em periódicos científicos, considerados um dos 

principais meios de comunicação científica”. O estudo da produção científica é 

essencial e necessita ser mais explorado. 

 
 
 
1.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA ESPERADA 
 
 
 A contribuição científica para toda a comunidade acadêmica é elencar os 

fatores primordiais que contribuem para a publicação de um artigo em uma 

revista de alto FI, além de estabelecer as causas e soluções para um índice tão 

baixo de publicações em revistas de excelência. Com essa questão principal 

abordada, espera-se um volume maior de publicações em periódicos de 
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elevado reconhecimento científico, ganhando visibilidade e reconhecimento de 

todas as produções científicas em nível internacional. 

 

1.7 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 Esta dissertação está subdividida em 5 capítulos, conforme consta a 

Figura 1 a seguir. No capítulo 1, este trabalho aborda a introdução, ressaltando 

os objetivos, questões e contribuições esperadas. A revisão bibliográfica pode 

ser encontrada no capítulo 2, já no capítulo 3, podem ser encontrados todos os 

procedimentos metodológicos realizados neste trabalho.  Nos capítulos 4 e 5, 

encontram-se os resultados da coleta de dados e as conclusões do estudo, 

respectivamente. 
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Figura 1: Estrutura da Pesquisa 
Fonte: Adaptado dePaixão (2014) 
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2. BASE CONCEITUAL 

 
 

O capítulo em questão descreve os principais fundamentos e 

aplicabilidades relacionados ao JCR e SJR, que consistem em uma base de 

pesquisa fundamental para aferir a pontuação do FI dos periódicos em nível 

global. Além deste tópico, este item consiste em relacionar os aspectos 

fundamentais para a elaboração de um artigo com alto reconhecimento 

científico. 

Este capítulo está subdividido em duas etapas: Base Conceitual e 

Mapeamento do Estado da Arte. 

Neste capítulo, é apresentada a fundamentação teórica, com o objetivo 

de identificar os conceitos e aplicabilidades fundamentais do JCR e SJR, que 

são bases de pesquisa essencial para a consolidação da resposta à questão 

central desta pesquisa. Esta seção visa contribuir também, com a elaboração 

de um arcabouço teórico básico para facilitar a compreensão, análise e 

desenvolvimento do trabalho em questão.  

 
Figura 2 – Estrutura da Base Conceitual 
Fonte: Adaptado de Paixão (2014) 
 
 

Sendo assim, esta etapa da pesquisa está estruturada em 4 (quatro) 

seções que visam à compreensão e detalhamento do conceito e aplicabilidades 

do JCR e SJR conforme apresentada na Figura 2. 
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2.1. Journal Citation Reports (JCR) 

 

Neste item serão apresentados os fundamentos do JCR, suas 

aplicabilidades e suas contribuições para o dimensionando do fator de impacto 

dos periódicos em nível internacional. 

 

2.1.1 Fundamentos do JCR 

 
 O Journal Citations Reports (JCR) é uma base de pesquisa utilizada 

pelos pesquisadores em todo o mundo,que conta com dados de 81 países e de 

mais de 11 mil revistas científicas, indicando quais são as principais e mais 

relevantes publicações do mundo, logo as publicações com maior Fator de 

Impacto (FI). O FI foi considerado o principal meio para a avaliação dos 

períodicos, sendo calculado anualmente pela Clarivate Analitics (anteriormente 

Thomson Reuters) e publicado pelo JCR (CAPES, 2016). 

 

Desde 1975 – e disponível na internet a partir de 1997 –, o JCR 
fornece informações estatísticas que auxiliam pesquisadores, editores 
e outros profissionais a selecionarem os periódicos mais expressivos 
em determinadas áreas do conhecimento. A plataforma é integrada à 
Web of Science – ferramenta multidisciplinar de referências que 
reúne somente os títulos mais significativos em seus respectivos 
campos (CAPES, 2016). 

 

 O banco de dados Web of Science indexou 12.062 títulos de revistas em 

2017 (1.094 títulos com acesso aberto), dos quais 3.233 títulos são ciências 

sociais, aproximadamente 30 por cento do número total de títulos indexados 

(TRAJTEL; TROMKOVA; KRUZLIK, 2017). 

 As publicações que se encontram na base JCR estão divididas em 4 

níveis de classificação Q1, nível mais elevado de impacto, Q2, Q3 e Q4, nível 

com impacto menor. De acordo com Trajtel; Tramkova; Kruzlik (2017) para fins 

de acreditação da pesquisa científica, é importante publicar artigos que estejam 

localizados no primeiro quartil (Q1). 

 A origem e o desenvolvimento da base de dados JCR foram guiados 

pelas necessidades da universidade dos Estados Unidos (EUA) e bibliotecários 

da faculdade que queriam usar um método objetivo para selecionar revistas 

relevantes para seus usuários. A pergunta primordial para impulsionar o 
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desenvolvimento deste processo foi: "Quais são as revistas científicas 

fundamentais que devem estar presentes em uma biblioteca de uma 

Universidade de modo que estimulem o desenvolvimento intelectual dos seus 

alunos”? Assim, pode-se notar que o primeiro uso do cálculo do FI visava 

facilitar a tarefa de seleção de periódicos usando métodos quantitativos 

objetivos, que é primordial para a comercialização do produto 

(ARCHAMBAULT; LARIVIÈRE, 2009). 

  

2.1.2 Ranking dos periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto 

Os dados do JCR são construídos a partir de um banco de dados 

compilados a partir de cerca de 7.500 periódicos acadêmicos e técnicos 

abrangidos pelo ISI (atualmente Web Of Science). O JCR on-line permite a 

classificação dos periódicos incluídos nesta base estabelecendo vários critérios 

de pesquisa. 

Neste trabalho, na etapa de pesquisa e classificação dos periódicos, 

realizada em 27 de julho de 2017, com base no ano 2016, foi estabelecido 

como critério de classificação das revistas o fator de impacto dos periódicos (do 

maior para o menor) dos 10 principais jornais separados por duas edições, a 

Science Citation Index Expanded – SCIE e a Social Sciences Citation Index – 

SSCI), conforme tabelas 1 e 2. Ressalta-se que as duas colunas que são 

fundamentais nesta etapa do estudo são: fator de impacto e as citações totais. 

O fator de impacto define o número médio de vezes que o artigo 

publicado em um determinado periódico foi citado nos últimos dois anos na 

base JCR. Já o número de citações totais é definido como o número total de 

vezes que o artigo publicado em um determinado periódico foi citado por todos 

os demais periódicos, incluindo nos dados o ano relacionado na base JCR. 

Trata-se de uma contagem bruta de citações para a revista científica, não 

existindo um limite temporal neste quesito (BENSMAN, 2008). 

 
 
 
 



33 

 

Nome da revista científica 
Total de 
citações 

Fator de impacto 
da revista 

1 
CA-A CANCER JOURNAL FOR 
CLINICIANS 

24.539 187,040 

2 NEW ENGLANG JOURNAL OF MEDICE 315.143 72,406 

3 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 28.750 57,000 

4 CHEMICAL REVIEWS 159.155 47,928 

5 LANCET 214.732 47,831 

6 
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL 
BIOLOGY 

40.565 46,602 

7 
JAMA – JOURNAL OF THE AMERICAN 
MEDICAL ASSOCIATION 

141.015 44,405 

8 NATURE BIOTECHNOLOGY 53.992 41,667 

9 NATURE REVIEWS GENETICS 32.654 40,282 

10 NATURE 671.254 40,137 

Tabela 1: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o fator de impacto científico, 
segundo edição do Índice de Citação das Ciências Expandida (Science Citation Index 
Expanded – SCIE) 
Fonte: Journal Citations Reports (JCR), 2016 

 
 

Nome da revista científica 
Total de 
citações 

Fator de impacto 
da revista 

1 WORLD PSYCHIATRY 3.153 26,561 

2 ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 16.071 19,950 

3 NATURE CLIMATE CHANGE 13.663 19,304 

4 LANCET GLOBAL HEALTH 2.649 17,686 

5 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 43.457 16,793 

6 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 3.473 16,455 

7 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 23.273 15,402 

8 JAMA PSYCHIATRY 6.112 15,307 

9 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 8.195 14,200 

10 
AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHIATRY 

41.446 14,176 

Tabela 2: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o FI, segundo edição do 
Índice de Citações das Ciências Sociais (Social Sciences Citation Index - SSCI) 
Fonte: Journal Citations Reports (JCR), 2016 
 
 

 Na tabela 3, a etapa de pesquisa e classificação dos periódicos foi 

realizada em 23 de outubro de 2017, com base no ano de 2016.  Como critério 

de classificação das revistas, foi considerado o fator de impacto dos periódicos 

(do maior para o menor) dos 10 principais jornais, separados por área 

relacionada ao campo Engenharia III, objeto de estudo deste trabalho. Foram 

utilizados os filtros para a seleção da categoria das revistas: “Engineering, 

multidisciplinary”, “Engineering industrial” e “Operations Research & 

Management Science”. Ressalta-se que as duas colunas que são fundamentais 

nesta etapa do estudo são: fator de impacto e as citações totais. 
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Nome da revista científica 
Total de 
citações 

Fator de impacto 
da revista 

1 
IEEE TRANSACTIONS ON 
INDUSTRIAL INFORMATICS 

6.837 6,764 

2 
INTEGRATED COMPUTER-AIDED 
ENGINEERING 

632 5,264 

3 
JOURNAL OF OPERATIONS 
MANAGEMENT 

8.425 5,207 

4 
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL 
METHODS IN ENGINEERING 

1.178 5,061 

5 
COMPOSITES PARTS B-
ENGINEERING 

16.435 4,727 

6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ENGINEERING SCIENCE 

7.805 4,261 

7 
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL 
OF MANAGEMENT SCIENCE 

6.331 4,029 

8 
COMPUTER METHODS IN APPLIED 
MECHANICS AND ENGINEERING 

22.734 3,949 

9 
EXPERT SYSTEMS WITH 
APPLICATIONS 

31.192 3,928 

10 IEEE SYSTEMS JOURNAL 2.327 3,882 

Tabela 3: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o FI, separados de acordo 
com o filtro seleção da categoria das revistas da área Engenharias III, segundo edição do 
Índice de Citação das Ciências Expandida (Science Citation Index Expanded – SCIE) 
Fonte: Journal Citations Reports (JCR), 2016 

 

 

2.1.3 Evolução da avaliação de periódicos 
 

O Web Of Science – WoS (anteriormente Índice de Citação da Ciência - 

Science Citation Index - SCI) foi lançado em 1963 (cobrindo dados de 1961), e 

foi amplamente utilizado como uma ferramenta para avaliação de revistas, 

inclusive, para a avaliação de pesquisadores. Eugene Garfield introduziu a 

ideia de um fator de impacto em 1955. Esse fator de impacto,no entanto, 

referia-se a artigos científicos, não a revistas, e ainda, não era ainda 

claramente definido, não existia nenhuma fórmula matemática para o cálculo 

deste índice naquele momento. Mais tarde, por volta da década de 1960, 

Eugene Garfield e Irving H. Sher criaram o fator de impacto do periódico 

Journal Impact Factor (JIF). Este índice foi projetado para comparar periódicos 

(WU; FU; ROSSEAU, 2008). 

O primeiro uso do cálculo do impacto do periódico visava facilitar a tarefa 

de seleção de periódicos usando métodos quantitativos objetivos, que é o 

principal aspecto na comercialização do produto mais visível que emergiu com 

o trabalho da organização Clarivate Analitics (anteriormente Thomson Reuters) 

Journal Citation Report (JCR). Além disso, uma característica importante no 



35 

 

desenvolvimento deste método foi que, no início, foi desenvolvido 

especificamente para atender às necessidades de bibliotecários dos EUA 

(ARCHAMBAULT; LARIVIÈRE, 2009; SYGOCKI; KORZENIEWSKA, 2018). 

Um grande impulso para o ranking de revistas com base em citações 

veio do Journal Citation Report (JCR), do Clarivate Analitics (anteriormente 

Thomson Reuters) e iniciou em 1979 (JAMAL; SMITH e WATSON, 2008). 

 Segundo Russ-Eft (2008), a Clarivate Analitics (anteriormente Thomson 

Reuters) foi iniciada por Roy Thomson, com a aquisição de seu primeiro jornal 

no Canadá, The Timmins Press. A empresa comprou outros jornais na Escócia 

e no Reino Unido.  Em 1992, a Thomson adquiriu um Instituto para informações 

científicas (ISI), que era um fornecedor líder de informações para 

pesquisadores. Em 2002, a Thomson começou a negociar na Bolsa de Valores 

de Nova York. 

O JCR remodelou a ciência internacional em favor dos EUA, sendo as 

suas publicações principalmente na língua inglesa (ARCHAMBAULT; 

LARIVIÈRE, 2009). No estudo de Miró et al. (2016) ressalta-se que as 

publicações mais relevantes estão em sua maioria no idioma inglês. A 

supremacia do uso da língua inglesa na comunidade científica é um fato que já 

está estabelecido desde a segunda metade do séc. XX. Há uma tendência 

constante dos pesquisadores em publicar diretamente em inglês, existindo um 

percentual cada vez menor de publicações na língua nativa dos acadêmicos. 

 
 
2.1.4 Avaliação de periódicos: aspecto macro 

 
Existem quatro fatores importantes para avaliar revistas para indexação 

na base JCR. Primeiro, o jornal precisa ser arbitrado, o que significa que há um 

processo de revisão por pares. Em segundo lugar, tempo determinado e 

contínuo para as publicações no jornal. A pontualidade do jornal indica que 

existe uma produção intelectual razoável de artigos e que os processos estão 

funcionando bem. Um terceiro fator envolve o capital intelectual da revista: o 

editor, a equipe editorial e o conselho editorial. Esses indivíduos precisam ser 

acadêmicos reconhecidos no campo, e cabe a um jornal incluir membros do 

conselho editorial de várias regiões do mundo (RUSS-EFT, 2008). 
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 O aspecto fundamental para o processo de avaliação dos periódicos, 

sendo realizado pela revista WoS (Web Of Science) e disponibilizado pela base 

JCR é a rede de citações. 

Para um jornal com alta relevância científica conseguir se manter em um 

posicionamento alto em relação ao seu FI é necessário que os autores 

continuem encaminhando artigos de alta qualidade, os revisores devem 

continuar fornecendo críticas sólidas, e, ainda, os editores devem permanecer 

com o seu papel crítico. Uma das sugestões para disseminação de trabalhos 

científicos é a utilização da rede social, como aliada neste processo, 

promovendo, assim, o compartilhamento do documento com vários 

pesquisadores. Quanto maior é o nível de conhecimento do jornal por outros 

estudiosos, mais os artigos que constam nesta revista serão utilizados e 

citados, promovendo assim, a rede de citações (RUSS-EFT, 2008). 

Segundo Marshakova-Shaikevich (2005), do ponto de vista matemático, 

uma rede de citações é um conjunto de documentos com a relação de citações 

inseridas nele. Em outras palavras, é uma união de um conjunto de artigos 

citando outros e um conjunto de documentos que já foram citados. Esta rede é 

uma base potencial para várias classificações de artigos. 

 Trabalhos relacionados à pesquisa científica envolvem não só a rede de 

colaboração, mas também a rede do conhecimento. O impacto de um periódico 

(ou seja, as citações), está relacionado com as características da rede de 

colaboração e de seus autores. As citações de artigos referem-se às posições 

da rede de conhecimento dos seus elementos de conhecimento (GUAN; YAN; 

ZANG, 2017). 

A base de dados JCR é construída a partir de uma rede de revistas 

científicas. A proximidade de uma revista científica pode ser determinada pelo 

índice de cocitação. A ideia de cocitação pode ser expressa pelo seguinte 

procedimento: dois documentos são semelhantes, sendo assim, ambos citados 

frequentemente pelas mesmas revistas científicas (MARSHAKOVA-

SHAIKEVICH, 2005). 

De acordo com Jamal; Smith e Watson (2008), partindo do contexto de 

análise das citações, a classificação das revistas está relacionada com o 
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seguinte: o periódico é importante na medida em que outras revistas citem o 

documento. O JCR fornece ferramentas quantitativas para classificar, avaliar, 

categorizar e comparar as revistas. O fator de impacto é uma dessas 

ferramentas utilizadas. O FI do JCR é uma relação entre citações e artigos 

publicados recentemente. Especificamente, o FI de um jornal é determinado 

dividindo o número de citações do ano atual pela quantidade de artigos 

publicados na revista nos últimos dois anos. 

 

2.2 SCImago Journal Rank (SJR) 

 

Neste item serão apresentados os fundamentos do SJR, suas 

aplicabilidades e suas contribuições para o dimensionando do fator de impacto 

dos periódicos em nível internacional. 

 

2.2.1 Fundamentos do SJR 

 
 O SCImago Journal Rank (SJR) é um portal que inclui os periódicos e os 

indicadores científicos desenvolvidos a partir de informações obtidas no banco 

de dados Scopus (Elsevier B.V.). Estes indicadores são utilizados por 

pesquisadores para avaliar informações científicas. Com base nos dados desta 

base, os autores podem obter dados mais detalhados de periódicos e 

publicações, estabelecendo um ranking dos países que mais publicam artigos 

científicos em determinada área ou assunto (SCImago, 2017). 

 Assim como na base JCR, as publicações que estão na base SJR 

também estão divididas em 4 níveis de classificação: Q1, nível mais elevado de 

impacto, Q2, Q3 e Q4, nível com impacto menor. Os quartis de classificação do 

periódico são contabilizados no ranking SCImago Journal Rank (SJR). O SJR 

indica a taxa de citação das revistas científicas, sendo contabilizadas as 

citações dos últimos três anos (TRAJTEL; TRAMKOVA; KRUZLIK, 2017). 

 A Scopus abrange todos os campos da pesquisa - ciência, matemática, 

engenharia, tecnologia, saúde e medicina, ciências sociais e artes e 

humanidades. Esta base oferece uma visão ampla de informações científicas 

interdisciplinares globais. O conteúdo da Scopus vem de mais de 5.000 
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editores e deve ser revisado e selecionado por um Conselho de Seleção e 

Consulta de Conteúdo independente (CSAB) para ser e continuar sendo 

indexado no Scopus (ELSEVIER, 2017). 

Por sua maior cobertura, alguns especialistas, pesquisadores e agências 

de acreditação para universidades, como Quacquarelli Symonds e Times 

Higher Educação, preferem usar Scopus a WoS para avaliar a produção 

científica (MACHIN-MASTROMATTEO; TARANGO; MEDINA-YLLESCAS, 

2017). 

 

2.2.2 Ranking dos periódicos classificados de acordo com o fator de 

impacto 

A base de dados europeia Scopus indexa um total de 28.606 títulos 

periódicos em 2017 (3.772 títulos com acesso aberto) dos quais 12.346 títulos 

de periódicos referem-se a ciências sociais (TRAJTEL; TROMKOVA; KRUZLIK, 

2017). 

Neste trabalho, na etapa de pesquisa e classificação dos periódicos, 

realizada em 17 de janeiro de 2018, com base no ano de 2016, foi estabelecido 

como critério de classificação das revistas o fator de impacto dos periódicos (do 

maior para o menor) dos 10 principais jornais. Destaca-se que as duas colunas 

que são fundamentais nesta etapa do estudo são: fator de impacto e as 

citações totais. Observa-se que os três principais periódicos desta seleção, por 

ordem de importância são os seguintes: CA-A Cancer Journal for Clinicians, 

Nature Reviews Genetics e Nature Reviews Immunology. 

Nome da revista científica 
Total de 
citações 

Fator de impacto 
da revista 

1 CA - A Cancer Journal for Clinicians 11929 39,285 

2 NATURE REVIEWS GENETICS 7131 33,238 
3 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 8256 29,692 

4 
NATURE REVIEWS MOLECULAR 
CELL BIOLOGY 8150 29,656 

5 ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY 2513 27,631 
6 CELL 42666 26,947 

7 
QUARTERLY JOURNAL OF 
ECONOMICS 986 24,769 

8 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 4383 23,543 

9 
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY 
AND ASTROPHYSICS 1512 22,491 
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10 NATURE REVIEWS CANCER 7806 21,53 

Tabela 4: Ranking dos 10 periódicos classificados de acordo com o fator de impacto científico 
Fonte: SCImago Journal & Rank (SJR), 2016 
 
 

2.2.3 Evolução da avaliação de periódicos 
 

O Scopus foi lançado em novembro de 2004. É o maior banco de dados 

de resumo e citações de literatura revisada por pares, com inteligência e 

ferramentas para rastrear, analisar e visualizar pesquisas, o Scopus entrega a 

visão mais abrangente do resultado da pesquisa mundial nos campos da 

ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanas (Elsevier, 

2017). 

 

2.2.4 Avaliação de periódicos: aspecto macro 

Segundo Cáceres et al. (2017), a base Scopus oferece uma cobertura 

mais ampla de publicações. A base SJR é equivalente a base JCR, o que 

difere é que a primeira utiliza uma janela de citação de três anos. O método de 

classificação da base SJR é a utilização de uma ponderação baseada no 

prestígio de um título: citações de alguns periódicos tem uma pontuação maior 

que de outros, o número de citações recebidas é fundamental nesta etapa. Em 

contraste com o WoS, o Scopus aplica o índice h não apenas para os autores, 

mas também para as revistas e países. 

 

2.3 Escolha do periódico para a submissão do artigo 

 

Após a leitura dos artigos referenciados no Quadro 1, foram observados 

cinco aspectos a serem analisados no momento da escolha da revista 

científica. 

Um dos requisitos levantados na revisão bibliográfica foi o periódico com 

revisão por pares. Atualmente, o processo de revisão por pares é uma 

extensão importante para o processo de seleção de produções científicas 

(ROSENFELD, 2010; CHEW; VILLANUEVA; WEYDEN, 2007; LEVITT; 

THELWALL, 2011; GASPARYAN et al., 2015). Tem sido constante o aumento 

das publicações internacionais e da revisão por pares (YAMAN; KARA, 2007). 

Segundo Bowen (2010), as revistas científicas com credibilidade no ambiente 
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acadêmico adotam o sistema de avaliação por pares como o processo 

fundamental para a avaliação das suas publicações. 

O aspecto acesso aberto é um item recente, contando com apenas 4 

referências, e está causando conflitos entre os pesquisadores. GARGOURI et 

al. (2010) ressaltam a importância do acesso aberto (arquivar o artigo com a 

versão final e torná-lo acessível gratuitamente na internet) das publicações 

para a contagem de citações. Um ponto interessante é que esta variável 

(acesso aberto) é independente das demais variáveis (ano do artigo, fator de 

impacto da revista, quantidade de co-autores, número de referências ou 

páginas, área da pesquisa ou país). Conforme destacam Carillo e Okoli (2011), 

o acesso aberto foi definido como o conteúdo produzido de forma a melhorar e 

disseminar o conhecimento gerado sem qualquer retribuição financeira 

imediata. O processo é construído, muitas das vezes, dentro de uma 

comunidade virtual. Para Brown (2014), o acesso aberto permite que uma 

publicação seja mais acessível, então é provável que esta pesquisa seja mais 

citada. Balon (2014) destaca que os leitores destes periódicos podem ter à 

disposição uma imensa quantidade de publicações, mas a qualidade do artigo 

pode estar comprometida, pois um elevado número de artigos a disposição não 

significa trabalhos com elevado impacto científico. Este autor faz uma crítica ao 

modelo de revistas que utilizam o acesso aberto como forma de propagação 

das descobertas científicas. Este é um tópico que gera discussão entre os 

pesquisadores. 

O periódico a ser escolhido pelo autor, pode vir a fazer a diferença no 

impacto do seu artigo, este aspecto foi muito citado na literatura, contando com 

um total de 5 referências. Segundo Gasparyan et al. (2015) é essencial que os 

pesquisadores publiquem suas produções em periódicos influentes que 

estejam indexados na base JCR para garantir o sucesso e a qualidade da sua 

publicação. No Quadro 1 a seguir constam os 5 aspectos identificados na 

literatura para a escolha de um periódico mais adequado para a publicação do 

seu artigo. 

  

ITEM 
ASPECTOS 

IDENTIFICADOS 
FONTE FREQUÊNCIA 

1 
Periódico com revisão 

por pares 
ROSENFELD (2010); BOWEN (2010); 

CHEW; VILLANUEVA; WEYDEN (2007); 
7 
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LEVITT; THELWALL, (2011); YAMAN; KARA 
(2007); CODINA (2016); GASPARYAN et al. 

(2015) 

2 

 
Fator de Impacto (FI) 

da revista 
 

GARGOURI et. al (2010); CHEW; 
VILLANUEVA; WEYDEN (2007); LEVITT; 
THELWALL, (2011); GASPARYAN et al. 

(2015); BRAKOULIAS; MACFARLANE; LOOI, 
(2015) 

5 

3 

Corpo editorial da 
revista 

 

GARGOURI et. al (2010); CHEW; 
VILLANUEVA; WEYDEN (2007); LEVITT; 
THELWALL, (2011); GASPARYAN et al. 

(2015); BRAKOULIAS; MACFARLANE; LOOI, 
(2015) 

5 

4 

Conteúdo do artigo 
dentro do escopo da 

revista 

GARGOURI et. al (2010); CHEW; 
VILLANUEVA; WEYDEN (2007); LEVITT; 
THELWALL, (2011); GASPARYAN et al. 

(2015); BRAKOULIAS; MACFARLANE; LOOI, 
(2015) 

5 

5 
Acesso aberto, 

elevando as citações. 
GARGOURI et al. (2010); CARILLO et al. 
(2011); BROWN (2014); BRAKOULIAS; 

MACFARLANE; LOOI, (2015) 
4 

Quadro 1: Aspectos identificados na literatura por autor para a escolha do periódico mais 
adequado 
Fonte: Autoria própria 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa e o seu 

respectivo processo para identificar os aspectos que mais influenciam a 

publicação em revistas de alto FI. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se uma revisão da 

literatura nas bases Scopus e Web Of Science visando dar embasamento 

teórico ao estudo, destacando os aspectos que mais influenciam a publicação 

em revistas de elevado impacto científico de acordo com as necessidades do 

trabalho proposto. 

 O trabalho foi consolidado conforme as etapas da pesquisa listadas a 

seguir: 

 

ETAPA 1: Revisão da literatura: Para definir os fatores que devem ser 

considerados na elaboração de um artigo, consolidando um modelo de artigo 

que os periódicos de elevado impacto aceitem em suas publicações. 

 

ETAPA 2: Construção do questionário: Desenvolvimento do questionário 

conforme os aspectos encontrados na revisão sistemática da literatura. 

 

ETAPA 3: Coleta de dados (1ª amostra): A coleta de dados foi dividida em 

duas amostras: Na primeira etapa, o questionário foi aplicado aos principais 

revisores, que estavam com o ranking cadastrados no site Publons, das  dez 

principais revistas da área Engenharias III evidenciados pelo JCR. Foram 

utilizados os filtros para a seleção da categoria das revistas da área 

Engenharias III: “Engineering, multidisciplinary”, “Engineering industrial” e 

“Operations Research & Management Science, conforme Tabela  04. 

 

Ainda, em relação à primeira etapa, a amostra também foi composta dos 

principais revisores, que estavam com o ranking cadastrados no site Publons, 
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dos 31 periódicos utilizados na revisão sistemática desta pesquisa, a fim de 

elencar os principais aspectos observados para a publicação em periódicos de 

elevado reconhecimento. Esta etapa inclui também os procedimentos de coleta 

da pesquisa, tratamento dos dados e análise dos resultados. Ressalta-se que 

foram utilizados os dados do site  https://publons.com/home/ para identificar os 

oito principais revisores de cada periódico selecionado. 

Participaram das amostras os 25 periódicos que estavam com o ranking dos 

revisores/editores cadastrados no site Publons. 

 

ETAPA 3: Coleta de dados (2ª amostra): Na segunda etapa, o questionário 

foi aplicado aos docentes das áreas de Engenharia e Medicina das 

Universidades Federais selecionadas em todas as regiões do Brasil, a fim de 

elencar se os atributos verificados na revisão sistemática da literatura são 

frequentemente utilizados em suas publicações científicas.  

 

ETAPA 4: Análise dos dados: Nesta etapa os dados foram apresentados em 

tabelas e gráficos e analisados com base nos resultados encontrados. 

 

ETAPA 5: Consolidação da pesquisa: Aborda as conclusões gerais da 

pesquisa, destacando as causas da não submissão e publicação em periódicos 

de elevado impacto científico e a comparação dos aspectos encontrados na 

revisão sistemática e na coleta de dados da 1ª (revisores/editores) e 2ª amostra 

(docentes). 

 
 
3.1 Síntese das Etapas da pesquisa 
 
 
A pesquisa foi estruturada nas seguintes etapas para atingir os objetivos 

propostos: 

 

https://publons.com/home/
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Figura 3 – Síntese das etapas da pesquisa 
Fonte: Adaptado dePaixão (2014) 
 

A Figura 3 demonstra de forma resumida a síntese das etapas da pesquisa. 

 
 

3.2 Mapeamento do Estado da Arte 

Neste item será apresentada a revisão da literatura, processo que foi 

consolidado através de uma revisão bibliográfica estruturada e sistematizada, 

obtendo assim, resposta ao tema central do trabalho de pesquisa. Este 
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procedimento de estudo minucioso e detalhado sobre o assunto também é 

chamado de estado da arte. 

A abordagem de revisão sistematizada tem como princípio a mineração 

de fontes bibliográficas que constam nas principais bases internacionais com 

acesso à internet. Esta aplicação metodológica se constitui de 4 elementos 

essenciais: Bibliometria, Webmetria, Informetria e Mineração Bibliográfica, 

resultando em uma investigação analítica (COSTA (2010); SILVA, COSTA 

(2015)).  

O levantamento bibliográfico foi realizado através de consulta às bases 

Scopus e Web Of Science, os acessos aos artigos foram realizados no período 

de 11 a 22 de setembro de 2017; 10 de janeiro de 2018 e 20 de fevereiro de 

2018 na base Scopus e no período de 25 e 26 de outubro de 2017 e 10 de 

janeiro de 2018 na base Web Of Science, ambas acessadas através do Portal 

Periódico Capes. 

 

3.2.1 Pesquisa na base SCOPUS 

 
Para a realização das buscas na base Scopus, utilizou-se as seguintes 

palavras-chave: “HIGH IMPACT ARTICLE”, “EVALUATION OF ARTICLE”, 

“QUALITY ARTICLES” e “HIGH IMPACT PAPERS” restringindo apenas às 

publicações de artigos científicos. No caso da última palavra-chave relacionada 

“HIGH IMPACT PAPERS”; a pesquisa foi mais ampla, selecionando também 

os artigos de revisão, obtendo uma maior quantidade de artigos analisados. A 

amostra desta pesquisa está relacionada no Quadro 2 a seguir: 

 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 160 

“Hight Impact Article” 29 

“Evaluation of Article” 32 

“High Impact Papers” 46 

Quadro 2: Pesquisa na base Scopus com as palavras-chave relacionadas 

 
Para restringir a busca, foram selecionadas as publicações a partir do 

ano de 2007. O detalhamento dos registros encontrados consta no Quadro 3: 
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PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 121 

“Hight Impact Article” 25 

“Evaluation of Article” 16 

“High Impact Papers” 38 
Quadro 3: Filtro nas pesquisas baseado na data de publicação do artigo 

 
Após a execução destas restrições de buscas, tendo como resultado os 

dados do Quadro 3, foram analisados os resumos e títulos destes artigos que 

estão mais aderentes ao contexto desta pesquisa. Como resultado, pode-se 

verificar os dados  relacionados no Quadro 4. Com essa ação, buscou-se 

selecionar as publicações que estão mais pautadas no tema e atendendo ao 

objetivo de pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 23 

“Hight Impact Article” 15 

“Evaluation of Article” 5 

“High Impact Papers” 10 
Quadro 4: Análise dos resumos e títulos das publicações 

 

Após a leitura dos artigos selecionados no Quadro 4, buscaram-se as 

publicações que estão mais alinhadas com a resposta ao tema central do 

trabalho. Com base nesta ação serão trabalhados os artigos evidenciados no 

Quadro 5. 

Em virtude do tema ainda ser pouco explorado e não se obter um 

quantitativo razoável de publicações nesta área, foi ampliada a pesquisa para 

artigos e artigos de revisão para agregar valor à pesquisa e conseguir um 

resultado mais assertivo. Apenas a pesquisa com a palavra-chave “High 

Impact Papers” foi utilizada neste método.  

 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 11 

“Hight Impact Article” 8 

“Evaluation of Article” 3 
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“High Impact Papers” 10 
Quadro 5: Análise dos artigos aderentes ao tema do trabalho selecionados na base Scopus. 

 

Como resultado desta análise, foram selecionadas 32 publicações 

indexadas na base Scopus para análise criteriosa evidenciando os aspectos 

fundamentais na elaboração de um artigo de elevado impacto científico. Os 

artigos escolhidos para a fundamentação do trabalho são os seguintes: 

GARGOURI et al. (2010); HANNES; LOCKWOOD; PEARSON (2010); HART 

(2007); ROSENFELD (2010); YAO et al. (2014); CARILLO; OKOLI (2011); 

BOWEN (2010); WHIPPLE et al. (2009); BELCHER et al. (2016); DUNN; 

WICKHAM (2012); BRAKOULIAS; MACFARLANE; LOOI (2015); CHEW;  

VILLANUEVA; VAN DER (2007); GAZNI (2011); AVKIRAN (2013); COKOL; 

RODRIGUEZ-ESTEBAN; RZHETSKY (2007); APOLLONI; ROUQUIER; 

JENSEN (2013); WRIGHT (2013);  ZHENG et al. (2011); AHN; OH; LEE 

(2014); YAMAN; KARA (2007); CODINA (2016); YONEOKA; OTA (2017); 

FIALA; DIAMANDIS (2017); CUDINA; OSSA (2016); LEE; WALSH; WANG 

(2015); SUN; LINTON (2014); CHUANG; WANG; HO (2017), SCHILLING; 

GREEN (2011); CHERNICK (2012); EL-OMAR (2014); BAKER (2012); 

AUDISIO et al. (2009). 

 
3.2.2 Pesquisa na base Web Of Science 
 
 

Para a realização das buscas na base Web Of Science, utilizaram-se as 

seguintes palavras-chave: “HIGH IMPACT ARTICLE”, “EVALUATION OF 

ARTICLE” e “QUALITY ARTICLES”, restringindo apenas as publicações de 

artigos científicos, obtendo-se a amostra relacionada no Quadro 6. Nesta base, 

o termo “HIGH IMPACT PAPERS” não foi utilizado pois a base Scopus 

conseguiu buscar um número significativo de artigos de acordo com o contexto 

desse trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 93 

“Hight Impact Article” 01 

“Evaluation of Article” 07 

Quadro 6: Pesquisa com as palavras-chave relacionadas 
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Após a realização de uma busca mais restritiva, foram pesquisadas 

apenas publicações a partir do ano de 2007, totalizando 83 artigos. O 

detalhamento dos registros encontrados consta no Quadro 7: 

 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 76 

“Hight Impact Article” 01 

“Evaluation of Article” 06 
Quadro 7: Filtro nas pesquisas baseado na data de publicação do artigo 

 
Após a execução destas buscas, foram analisados os resumos e títulos 

dos artigos, buscando-se selecionar as publicações que estão mais pautadas 

no tema e atendendo ao objetivo de pesquisa. Os resultados desta análise, 

podem ser observados no Quadro 8: 

 

PALAVRAS-CHAVE NÚMERO DE REGISTRO 
ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 29 

“Hight Impact Article” 01 

“Evaluation of Article” 02 
Quadro 8: Análise dos resumos e títulos das publicações 

 
 Após a leitura dos artigos selecionados no Quadro 8, buscaram-se as 

publicações que estão mais alinhadas com a resposta ao tema central do 

trabalho. Com base nesta ação serão trabalhados os artigos evidenciados no 

Quadro 9: 

 

PALAVRAS-CHAVE 
NÚMERO DE REGISTRO 

ENCONTRADOS 

“Quality Articles” 13 

“Hight Impact Article” 0 

“Evaluation of Article” 0 
Quadro 9: Quantivo dos artigos aderentes ao tema do trabalho selecionados da Web Of 
Science 

 
Como resultado desta análise, foram selecionadas 13 publicações 

indexadas na base Web Of Science, excluindo-se oito artigos repetidos, para 

análise criteriosa evidenciando os aspectos fundamentais na elaboração de um 

artigo de elevado impacto científico. Os artigos escolhidos para a 

fundamentação do trabalho são os seguintes: GARGOURI et al. (2010); 
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HANNES; LOCKWOOD; PEARSON (2010); ROSENFELD (2010); YAO et al. 

(2014); WHIPPLE et al. (2009); BELCHER et al. (2016); BRAKOULIAS; 

MACFARLANE; LOOI (2015); ZHUANG et al. (2013); TÉLLEZ-ZENTENO, 

MORALES-BUENROSTRO, ESTAÑOL (2007); CHAUVIN et al. (2015); AKCAN 

et al. (2013); MCKIBBON et al. (2007); YONEOKA; OTA (2017).  

 

3.2.3 Artigos encontrados nas bases Scopus e Web Of Science 

 

Verificou-se que 8 artigos encontrados estão indexados nas duas bases 

de pesquisa como apresentado na figura 3: GARGOURI et al. (2010); 

HANNES; LOCKWOOD; PEARSON (2010); ROSENFELD (2010); YAO et al. 

(2014); WHIPPLE et al. (2009); BELCHER et al. (2016); BRAKOULIAS; 

MACFARLANE; LOOI (2015); YONEOKA; OTA (2017). 

 

 
Figura 4: Artigos indexados em ambas as bases 

 

 
3.2.4 Dados dos artigos selecionados nas bases Scopus e Web Of 
Science 
 

Nesta etapa, apresentam-se dados relacionados às publicações que 

serão abordadas e discutidas neste trabalho, as quais estão subdivididas em 

ano de publicação, idioma, autor, distribuição por periódico com o fator de 

impacto relacionado e o quantitativo de citações por artigo. 

 
3.2.4.1. Nuvem de palavras-chave  
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 As palavras-chave dos artigos selecionados para compor o mapeamento 

do estado da arte podem ser observadas nas figuras 5 e 6 a seguir. 

 A nuvem de palavras foi formada a partir do uso do software Wordle, o 

qual permite a visualização das palavras em tamanho proporcional à frequência 

em que as mesmas aparecem na pesquisa (BARROS et al.,2017). 

 Para compor a Figura 5 foram utilizadas as palavras-chave e títulos dos 

37 artigos selecionados na revisão sistemática. As palavras-chave das 

publicações dos autores Audísio et al. (2009); Chew; Villanueva; Weyden 

(2007); Cokol; Rodriguez-esteban;  Rzhetsky (2007); Gargouri et al. (2010); 

Hart (2007); McKibbon et al. (2007) ; Rosenfeld (2010) ; Whipple; Mcgowan; 

Dixon (2009) e Yoneoka; Ota (2017) não estavam disponíveis. 

 
Figura 5: Nuvem de palavras-chave dos artigos da revisão sistemática (títulos, palavras-chave) 
Fonte: Adaptado de Barros et al. (2017) 
 
 

 Com base na análise da figura 5, a maior parte dos artigos selecionados 

para este trabalho se referem a impacto, alto impacto, publicação, qualidade, 

pesquisa, ciência, citações, artigo, análise, produção, colaboração e periódicos. 

Como resultado, as palavras encontradas estão de acordo com o contexto 

desta pesquisa. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKibbon%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17641754
http://www.wordle.net/create
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 Para compor a Figura 6 foram utilizadas as palavras-chave, títulos e 

resumos dos artigos selecionados na revisão sistemática. As palavras-chave 

das publicações dos autores Audísio et al. (2009); Chew; Villanueva; Weyden 

(2007); Cokol; Rodriguez-esteban;  Rzhetsky (2007); Gargouri et al. (2010); 

Hart (2007); McKibbon et al. (2007) ; Rosenfeld (2010) ; Whipple; Mcgowan; 

Dixon (2009) e Yoneoka; Ota (2017) não estavam disponíveis. 

 
Figura 6: Nuvem de palavras-chave dos artigos da revisão sistemática (títulos, palavras-chave 
e resumos) 
Fonte: Adaptado de Barros et al. (2017) 
 

 Com base na análise da figura 6, os termos mais citados dos títulos, 

palavras-chave e resumos dos 37 artigos selecionados na revisão sistemática 

são: artigos, pesquisa, periódicos, impacto, ciência, qualidade, colaboração, 

citação e publicação. Como resultado, as palavras encontradas estão de 

acordo com o contexto desta pesquisa. 

 

3.2.4.2 Distribuição por ano de publicação 
 

O ano de 2007 obteve o maior quantitativo de publicações no espaço de 

tempo estudado, totalizando seis artigos selecionados. Verifica-se que o 

quantitativo de publicações selecionadas está equilibrado, mantendo-se 

constante nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017), contando com 3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKibbon%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17641754
http://www.wordle.net/create
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publicações selecionadas em cada ano. Com bases nestes dados, foi 

constatado que existe uma lacuna na comunidade científica sobre este tema, 

existem baixo artigos de relevância com esse conteúdo. Então, é necessário 

que os pesquisadores estejam focados nesta área da ciência, contribuindo, 

assim, para a elevação da qualidade científica dos artigos.  

 

 
Gráfico 1: Distribuição de artigos por ano de publicação. Total = 37 amostras.  
Fonte: Autoria própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódico Capes, nas 
bases Scopus e Web Of Science, acessadas nos períodos de 10, 11 de setembro de 2017, 10 
de janeiro de 2018 e 20 de fevereiro ded 2018; e 25 e 26 de outubro de 2017, respectivamente. 
 

O gráfico 1 destaca a distribuição de artigos por ano de publicação. 

Observa-se que não foi selecionado nenhum artigo científico referente ao ano 

de 2008. 

 
3.2.4.3 Distribuição por idioma 

 
 
Apenas dois artigos estão redigidos em espanhol, estando a maior parte 

dos artigos publicados em inglês. Ainda que alguns autores sejam de outra 

nacionalidade, escrevem suas publicações em idioma diverso de sua língua 

nativa. O principal motivo  se deve ao fato do idioma inglês estar sendo aceito 

universalmente pelos pesquisadores internacionais. 

 
 
3.2.4.4 Distribuição por autor 
 

Na relação das publicações selecionadas, verificou-se que todos os 

autores publicaram somente uma vez sobre o assunto em destaque. Como 

6 

0 

2 

4 4 

3 

5 

4 

3 3 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



53 

 

resultado desta análise, não foi identificado pesquisador com maior prestígio 

nesta área, e que tenha se destacado na comunidade científica neste assunto. 

 

3.2.4.5 Distribuição por periódico 
 

Em relação à distribuição dos periódicos selecionados, não houve uma 

variação significativa na amostra. Somente os periódicos: Scientometrics; PloS 

one; Journal of the Medical Library Association e Research Policy foram citados 

mais de uma vez, perfazendo um total de quatro citações para a primeira 

revista e duas citações para os demais periódicos. As outras revistas 

selecionadas foram citadas apenas uma vez. O periódico Scientometrics, que 

contou com 4 artigos selecionados, pode ser considerado uma referência neste 

assunto, então é fundamental que os pesquisadores desta área observem o 

conteúdo desta revista. 

Nesta seção, os periódicos em destaque estão divididos por sua 

classificação no quartil, baseados no indicador internacional da base Journal 

Citation Reports (JCR) e da base SCImago Journal Rank (SJR).  

Observou-se que cinco periódicos não estão classificados na base JCR:  

The Qualitative Report, Problems and Perspectives in Management, SCIENCE 

CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, Advances in Digestive Medicine e 

Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine. Todos os periódicos 

selecionados constam na base Scopus. 

A maior parte das publicações no Quadro 10 a seguir, estão 

selecionadas na base JCR e estão localizadas no primeiro e segundo quartis 

de classificação (Q1 e Q2. Apenas três publicações estão localizadas no último 

quartil de classificação. Entretanto, os periódicos que já estão indexados na 

base JCR podem ser considerados relevantes, pois já passaram por um crivo 

de qualidade científica.  

 A classificação dos periódicos na base SJR estão com ordenamento 

similar ao da base JCR. A maior parte das publicações estão localizadas no 

primeiro e segundo quartis de classificação (Q1 e Q2). O periódico Advances in 

Digestive Medicine foi incluído recentemente na base, e até o momento 

(27/02/2018) não possui nota de classificação. Apenas duas publicações estão  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_cnB66TWAhWGC5AKHQjFAYIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fjcr.incites.thomsonreuters.com%2F&usg=AFQjCNEeuOPfs4vtp_4jUr3ERM9E_M-nPQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_cnB66TWAhWGC5AKHQjFAYIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fjcr.incites.thomsonreuters.com%2F&usg=AFQjCNEeuOPfs4vtp_4jUr3ERM9E_M-nPQ
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localizadas no último quartil de classificação. Os periódicos que já estão 

indexados na base SJR também podem ser considerados relevantes, pois já 

passaram por um crivo de qualidade científica. 

PERIÓDICO 
QUARTIL JCR 

Web Of 
Science (2016) 

RANK SJR 
Scopus 
(2016) 

ARTIGO(S) 

Scientometrics Q2 Q1 4 

PloS one Q1 Q1 2 

Journal of the Medical Library Association: 
JMLA 

Q2 Q1 2 

Research Policy Q1 Q1 2 

Qualitative health research Q2 Q1 1 

The journal of academic librarianship Q2 Q1 1 

Otolaryngology-Head and Neck Surgery Q1 Q1 1 

Health research policy and systems Q2 Q1 1 

Information & Management Q1 Q1 1 

The Qualitative Report * Q2 1 

Research Evaluation Q1 Q1 1 

Problems and Perspectives in Management * Q4 1 

Australasian Psychiatry Q4 Q3 1 

Journal of the Royal Society of Medicine Q2 Q2 1 

Journal of Information Science Q3 Q1 1 

Genome biology Q1 Q1 1 

The European Physical Journal Special 
Topics 

Q2 Q1 1 

Journal of Organizational Behavior Q1 Q1 1 

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & 
Astronomy 

* Q2 1 

Medical Science Monitor Q3 Q2 1 

El Profesional de La Información (EPI) Q3 Q2 1 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(CCLM) 

Q1 Q1 1 

Informação & Sociedade Q4 Q4 1 

Technovation Q1 Q1 1 

Malaysian Journal of Library & Information 
Science 

Q3 Q2 1 

Paediatric respiratory reviews Q2 Q1 1 

Advances in Digestive Medicine * ** 1 

Obstetrics, Gynaecology and Reproductive 
Medicine 

* Q1 1 

Surgical Oncology Q1 Q1 1 

Revista médica de Chile Q4 Q3 1 

BMC medicine Q1 Q1 1 

Legenda: 
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* O periódico não consta na base de dados 
** Não possui nota pois o periódico foi incluído recentemente na base 

Quadro 10: Distribuição por periódico. 

 

 
3.2.4.6 Distribuição por área do conhecimento  
 
 
 Para dimensionar a área de conhecimento de cada artigo selecionado, 

foi realizada uma pesquisa nas bases Scopus e Web Of Science. Os resultados 

desta pesquisa constam nas tabelas 5 e 6 a seguir respectivamente, ressalta-

se que um artigo pode ter uma ou várias áreas do conhecimento relacionadas. 

Após análise da Tabela 06, verifica-se que a área do conhecimento mais citada 

com base na SJR é a Library and Information Sciences, contando com um total 

de 12 artigos referenciados. A segunda posição ficou para a área General 

Medicine, com um total de 7 artigos, ressalta-se que a área da saúde tem 

grande influência no processo de publicação deste tema. A área Computer 

Science Applications ficou em terceiro lugar com um total de 5 artigos 

referenciados. 
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Tabela 5: Distribuição dos artigos selecionados por área do conhecimento na base SCImago (SJR) 
Fonte: Autoria própria, dados da base SCImago. Disponível no Periódico Capes 
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Após a análise da tabela 5, verificou-se que a área mais citada na base JCR é a Information Science & Library Science, contando 

com um total de 10 artigos referenciados. Na segunda posição está a área Computer Science, com um total de 7 publicações. As áreas 

Interdisciplinary Applications e Medicine ocupam o terceiro lugar, com um total de 4 citações cada uma. Assim como na base SCImago, a 

área da saúde tem publicado uma grande quantidade de artigos com esta temática. 

 

 
Tabela 6: Distribuição dos artigos selecionados por área do conhecimento na base JCR  

Fonte: Autoria própria, dados da base JCR. Disponível no Periódico Capes. 
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 O estudo deste tema é multidisciplinar, e com base nos dados 

apresentados na tabela 6, verificaram-se diversas disciplinas envolvidas neste 

processo: Medicina, Física, Biologia, Educação, Biblioteconomia, Informática, 

Biologia, Psicologia, Administração, Psiquiatria,  Sociologia e Engenharia. 

 

3.3 Desenvolvimento e aplicação dos questionários  

Os questionários das 2 amostras foram construídos com base nos 

aspectos identificados na revisão sistemática da literatura conforme consta no 

Capítulo 4.1 desta pesquisa. Os aspectos utilizados para a construção do 

questionário foram citados mais de uma vez pelos autores referenciados na 

pesquisa. 

Optou-se pelo questionário para a realização deste trabalho. Conforme 

destacam Marconi e Lakatos (2003),o questionário é um instrumento de coleta 

de dados, construído por perguntas ordenadas de forma que não existe a 

interação com o entrevistado e em média os questionários expedidos pelo 

pesquisador alcançam 25% de devolução.  Na atualidade, os questionários são 

encaminhados em sua maioria por meio eletrônico, obtendo, assim, maior 

agilidade na coleta de dados. 

O questionário foi construído a partir do aplicativo Google Forms e os 

dados foram coletados no período de 26 de abril de 2018 a 15 de junho de 

2018. O questionário possui 10 perguntas, e é composto por perguntas abertas 

e fechadas. As questões 1 a 5 e 8 são obrigatórias e objetivas, possuem uma 

única alternativa de resposta. As questões 6 e 7 são obrigatórias e são para 

assinalar, sendo a última alternativa aberta para o pesquisador inserir uma 

resposta que não estava em nenhuma das alternativas. As questões 9 e 10 são 

opcionais e abertas. 

Para a coleta de dados da 1ª amostra, o questionário foi traduzido para o 

inglês, idioma universalmente aceito entre os acadêmicos, e encaminhado para 

os editores e revisores por se tratar de uma amostra que possui pesquisadores 

de várias nacionalidades. 

As seguintes opções foram apresentadas aos respondentes para  

efetuarem a avaliação quanto aos aspectos que mais influenciam na 
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publicação de artigos em periódicos de elevado fator de impacto científico: 

Muito Alta (MA); Alta (A); Média (M); Baixa (B); Sem influência (SI) e Não se 

aplica ou não sabe responder (NR). A decisão de se colocar a opção NR 

possibilitou identificar a pergunta foi compreendida ou se foi direcionada ao 

público certo. Um grande número de respostas “NR” indicaria uma pergunta 

mal formulada ou direcionada a um público que inadequado (sem o 

conhecimento suficiente ou não possuía autonomia para respondê-la, por 

exemplo). A escolha desses conjuntos de opções se baseou em Nepomuceno 

e Costa (2015) e Duarte e Costa (2017). 

O modelo do questionário em suas duas versões: português e inglês 

estão disponíveis para a consulta no Apêndice 1 e 2 deste trabalho, 

respectivamente. 

Fatores 
selecionados na 

revisão da 
literatura 

Escala de Avaliação 

1 – Originalidade 
/Valor 

Influência (I) Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

2 – Pesquisa 
colaborativa 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

3 – Instituições, 
países de origem 

dos autores 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

4 – Procedimentos 
metodológicos 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

5  – Validação dos 
resultados 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

6  – Influência (I) Sem Não se 
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Achados/descobert
as 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) Média 
(M) 

Baixa (B) Influência 
(SI) 

aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

o  o  o  o  o  o  

7  – 
Clareza/concisão 

Influência (I) Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

8  – Atendimentos 
aos requisitos 

éticos 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

9  – Estrutura e 
tamanho do artigo 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

10  – Impacto do 
pesquisador 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

11  – Domínio do 
idioma do periódico 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

12  – Articulação 
entre os elementos 
(objetivo, método, 

conclusão e 
referências) do 

artigo 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

13  – Interesse dos 
leitores da revista a 

respeito do tema 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) Média 
(M) 

Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

Quadro 11: Escala de Avaliação do Questionário   
Fonte: Adaptado Nepomuceno; Costa (2015) 
 

O Quadro 11 destaca os aspectos selecionados para a construção dos 

questionários. Destaca-se que foram selecionados os itens mais citados da 

revisão sistemática da literatura, somente foram excluídos os aspectos citados 

uma única vez pelos autores. Para a elaboração do questionário, observou-se 

as seguintes etapas: 
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 Os aspectos encontrados na revisão da literatura e que foram citados 

apenas uma única vez, foram excluídos da etapa de coleta de dados. 

 O aspecto 2 da revisão da literatura foi remanejado para dois itens na 

etapa de elaboração do questionário.  

Revisão da literatura: Aspecto 2 (Pesquisa colaborativa, Instituições, 

países, grau de influência do autor, especialidades diversas e 

Contribuição internacional).  

Questionário: Aspecto 2 (Pesquisa colaborativa) e Aspecto 3 

(Instituições, países de origem dos autores). 

 O aspecto 9 (Avaliação do viés do pesquisador) que consta na revisão 

da literatura foi excluído da etapa de coleta de dados. 

 O aspecto 10 (Domínio da língua inglesa) que consta na revisão da 

literatura foi substituído pelo Aspecto 11 (Domínio do idioma do 

periódico) na etapa de coleta dos dados. 

 Os aspectos 12 (Articulação entre os elementos: objetivo, método, 

conclusão e referências do artigo) e 13 (Interesse dos leitores da revista 

a respeito do tema) foram incluídos com base no conhecimento de um 

profissional com experiência em publicação de artigos em periódicos de 

elevado impacto científico. 

Ressalta-se que para o aprimoramento da construção deste questionário 

foi realizado um modelo piloto, a fim de buscar contribuições no 

desenvolvimento deste questionário. Após os devidos acertos, o questionário 

foi encaminhado para os dois grupos interessados dando continuidade à 

pesquisa. 

 

3.3.1 Universo e amostra da pesquisa das 2 etapas da pesquisa 

 

1ª etapa: aplicação do questionário aos principais revisores/editores 

cadastrados no site Publons. O comprovante de cadastro no site Publons para 

continuidade da pesquisa encontra-se no Apêndice 7 deste trabalho. 

Universo: 
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 Principais editores/revisores dos 10 principais periódicos na área 

Engenharias III. 

 Principais editores/revisores dos 31 periódicos selecionados para 

compor o mapeamento do estado da arte da revisão da literatura 

editores/revisores. 

Total: 149 questionários encaminhados. 

Amostra: 17 participantes. 

O piloto do questionário encaminhado para os revisores/editores traduzido para 

o idioma universal (inglês) encontra-se no Apêndice 1 deste trabalho. 

As respostas de cada participante podem ser visualizadas no Anexo Apêndice 

3 deste trabalho. 

No Apêndice 5 apresenta-se os contatos dos revisores/editores para os quais 

foram enviados convite para a participação na pesquisa separados por 

periódico. 

 

2ª etapa: aplicação do questionário aos docentes das áreas de Medicina e 

Engenharia em todo o território nacional.  

Universo: Docentes dos Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu das seguintes 

universidades: UFAM, UFBA, UFF, UFMA, UFMG, UFMS, UFRGS, UFRJ, 

UFPR, UFPA, UFSC, UNIFESP. 

Total: 1.038 questionários encaminhados. 

Amostra: 138 participantes. 

O piloto do questionário encaminhado para os docentes encontra-se no 

Apêndice 2 deste trabalho. 

As respostas de cada participante podem ser visualizadas no Apêndice 4 deste 

trabalho. 

No Apêndice 6 apresentam-se os contatos dos docentes para os quais foram 

enviados convite para a participação na pesquisa separados por universidade. 

 

3.3.2 Coleta de dados das 2 etapas do instrumento de pesquisa 

Coleta de dados da 1ª amostra: A técnica de amostragem utilizada foi a 

intencional, pois os grupos de revisores/editores foram selecionados conforme 

com os periódicos encontrados na revisão sistemática (31) e de acordo com o 

ranking dos (10) principais periódicos na área Engenharias III. Esta etapa se 
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constitui de uma amostra internacional. Participaram desta pesquisa apenas os 

periódicos que estavam com o ranking dos principais revisores/editores 

cadastrados no site Publons, totalizando 25 revistas científicas.  

Coleta de dados da 2ª amostra: A técnica de amostragem utilizada foi a 

por acessibilidade, pois o questionário foi encaminhado apenas para os 

docentes dos cursos de Pós Graduação Stricto Sensu das áreas de 

Engenharia e Medicina que estavam com o e-mail cadastrado na internet . Esta 

etapa se constitui de uma amostragem nacional, pois foram encaminhados 

convites para os docentes das seguintes universidades federais: UFAM, UFBA, 

UFF, UFMA, UFMG, UFMS, UFRGS, UFRJ, UFPR, UFPA, UFSC, UNIFESP.  

 

3.3.3 Tratamento dos dados e análise dos resultados 

 Para a etapa do tratamento dos dados, as respostas do questionário 

foram analisadas com o uso de estatística descritiva e análise de frequência. 

Para facilitar a compreensão e a conclusão dos resultados identificados, foram 

utilizadas figuras e gráficos nesta pesquisa. Para a análise das perguntas 

abertas, a nuvem de palavras foi utilizada visando a identificar quais foram os 

termos que mais apareceram entre as respostas dos participantes. Além disso, 

foi estruturada uma análise dos aspectos identificados na literatura, entre os 

docentes e revisores/editores, estabelecendo um ponto comum entre as 

amostras. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 
4.1 Resultados da revisão sistemática  
 
 
4.1.1 Análise dos artigos selecionados nas bases Scopus e Web Of 
Science 
 

Foram analisados 37 artigos, evidenciando os aspectos fundamentais 

para redigir um artigo de elevado reconhecimento científico. 

A publicação de artigos científicos é uma obrigação crucial para os 

pesquisadores, é um processo necessário para a acumulação e disseminação 

do conhecimento para toda a comunidade acadêmica. Redigir artigos 

científicos não é um processo simples e representa um grande desafio para os 

pesquisadores. Artigos de qualidade são produzidos por uma abordagem 

científica, refletindo a qualidade do conteúdo, estrutura e organização do texto. 

Estas publicações devem ser coerentes, compreensíveis e convincentes, 

estimulando o pensamento crítico do leitor (BOWEN, 2010). Segundo Belcher 

et al. (2016), pesquisas científicas tem como objetivo gerar conhecimento e 

buscar soluções para resolver os problemas atuais da sociedade. Avkiran 

(2013) afirma que as instituições de ensino necessitam das publicações para 

sobreviverem no ambiente acadêmico. O estudo de Codina (2016) afirma que 

há necessidade  de avaliação da produção científica, pois o processo de 

publicação de artigos afeta toda a comunidade acadêmica e, portanto, o futuro 

dos pesquisadores no reconhecimento de seus trabalhos e descobertas, 

repecurtindo em melhores contratos ou aumento salariais.  

Segundo Schilling; Green (2011), a criatividade e a inovação tem 

influência na obtenção de visibilidade e reconhecimento de um documento. 

Estes temas originais são denominados “ideias de impacto”, que são 

quantificáveis pela taxa elevada de citação ulterior do trabalho. A geração de 
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ideias inovadoras provavelmente é o resultado de um processo de 

conhecimento profundo. As redes de conhecimento também são essenciais 

neste processo de surgimento de ideias originais, trata-se da informação 

compreendida da forma correta. 

Para se escrever um artigo reconhecido internacionalmente, é 

fundamental observar a estrutura do trabalho que deve estar subdividido em 6 

seções: (1) Introdução; (2) Revisão da literatura; (3) Metodologia; (4) 

Resultado; (5) Discussão; (6) Conclusão (SUN; LINTON, 2014). 

 

AMOSTRA 
BRASIL CHINA  IRÃ 

CORÉIA 
DO SUL 

TAIWAN 
MESA 

REJEITADA 
ALTO 

IMPACTO 

10 10 10 10 10 50 10 

1 - Introdução 14% 11% 19% 12% 12% 14% 8% 

2 - Revisão da 
literatura 

19% 19% 20% 26% 27% 22% 30% 

3 - Metodologia 19% 25% 19% 21% 23% 22% 16% 

4 - Resultado 24% 24% 18% 25% 22% 23% 20% 

5 - Discussão 13% 15% 18% 9% 8% 13% 21% 

6 - Conclusão 11% 5% 6% 7% 7% 7% 5% 

Soma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 7 - Estrutura de um artigo de elevado impacto científico 
Fonte: Adaptado de SUN; LINTON, 2014 
 
 

A Tabela 7 faz referência à estrutura fundamental para escrever um 

artigo de elevado reconhecimento, este conteúdo acadêmico faz parte do 

estudo de Sun; Linton (2014). Com base na análise desta tabela, verifica-se 

que os artigos de alto impacto acadêmico possuem em sua estrutura a 

introdução e a conclusão mais sucintas, contando com 8% e 5% 

respectivamente do quantitativo do trabalho. A revisão da literatura é a seção 

mais importante no desenvolvimento de um artigo, pois ocupa 

aproximadamente 30% do espaço de uma publicação com visibilidade. Os 50 

artigos que foram rejeitados pelos revisores do trabalho de Sun; Linton (2014) 

possuem uma concentração maior nas seções: introdução, resultado, 

metodologia e conclusão, e um esforço menor na revisão da literatura e 

discussão. Então, estes artigos foram rejeitados pois não tiveram, 

supostamente, uma base teórica fundamental. 

Para se elaborar um artigo científico, a estrutura do documento é 

fundamental. A introdução deve conter um breve histórico do estudo; a 
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metodologia deve abordar todas as etapas de como o estudo foi realizado; os 

resultados podem estar em diversos formatos: tabelas, gráficos ou texto 

escrito; a discussão é a seção onde o pesquisador comenta sobre os 

resultados da pesquisa e dentro deste contexto cita as referências 

bibliográficas compatíveis; e a revisão da literatura é o lugar onde todos os 

autores devem ser citados (BAKER, 2012). 

Os editores das revistas científicas, em sua maioria, são os principais 

responsáveis pela integridade da avaliação e o processamento da publicação. 

Estes editores devem possuir habilidades em áreas relevantes e experiência 

em pesquisa GASPARYAN et al. (2015) 

Segundo Whipple et al., (2009), um artigo científico com elevado impacto 

científico é citado diversas vezes. Uma pesquisa com novas descobertas e 

inovação pode ser considerada como um parâmetro para medir a sua 

qualidade. Em relação ao campo da tecnologia, artigos mais recentes podem 

ser um fator crítico de sucesso, pois a tecnologia muda constantemente. A 

literatura disponível de dez anos atrás pode não ser relevante para a discussão 

atual nesta área de pesquisa. A publicação de artigos em revistas tradicionais 

ou recém-lançadas é um desafio e uma importante tarefa para os 

pesquisadores, pois inúmeros periódicos estão surgindo em diversos campos 

da ciência sem a qualificação necessária. A facilidade no lançamento de 

revistas online, obtendo ganhos financeiros em detrimento da qualidade e da 

validade das publicações pode ser um fator considerado de baixo impacto 

científico (GASPARYAN et al., 2015). 

Hart (2007) menciona em seu estudo que a contagem de citações é 

utilizada como parâmetro para a medida de qualidade ou impacto de uma 

publicação. Os estudos deste mesmo autor procuram buscar evidências de que 

trabalhos com participação de mais de um autor são frequentemente mais 

citados do que artigos com contribuição única. 

Para escrever um artigo científico de qualidade deve-se considerar o 

impacto do periódico, pois é um aspecto diferencial que eleva o quantitativo de 

citações. Artigos de maior qualidade originados em países latino-americanos 

são publicados em revistas norte-americanas ou européias. As revistas 

médicas nestes países são abundantes, mas possuem baixo impacto científico. 



68 

 

Em relação à região da América Latina, foram considerados neste estudo 

somente os seguintes países: Argentina, Brasil, Chile e México (TÉLLEZ-

ZENTENO; MORALES-BUENROSTRO; ESTAÑOL, 2007) 

O atendimento aos requisitos éticos é essencial em uma publicação 

relevante, e o plágio tem sido uma preocupação constante dos pesquisadores, 

pois não é ético copiar os dados de outro autor e encaminhar o conteúdo para 

a publicação (AUDISIO et al., 2009). 

É importante destacar ainda que o resumo é uma etapa fundamental 

para escrita de um bom texto científico, esta fase é descrita por Gazni (2011); 

El-Omar (2014) e Baker (2012) como um atrativo para o pesquisador. Se o 

resumo não tiver conteúdo relevante, este, por sua vez, provavelmente não 

será lido ou compartilhado. Whright (2013) afirma que o formato das etapas de 

uma publicação: Introdução, Método, Resultados e Discussão não tem muito 

peso no processo de avaliação, o leitor está mais interessado no conteúdo da 

ideia do pesquisador do que com o layout do documento. 

Segundo o estudo de Yneoka; Ota (2017) os resumos dos artigos de alta 

qualidade tendem a usar palavras mais longas do que artigos de menor 

reconhecimento científico, porém as frases são geralmente mais curtas. Além 

disso, artigos de alta relevância possuem uma maior predominância de frases 

nominais. A associação entre artigo de alta relevância e características do texto 

ainda não foi suficientemente estudada. Segundo Chauvin et al. (2015), alguns 

editores de revistas científicas fazem uma solicitação vaga para os revisores, 

solicitando a avaliação da qualidade do artigo, sem o detalhamento deste 

processo. O mesmo autor também identificou discrepâncias entre as 

recomendações dos editores e as avaliações dos revisores, conforme a figura a 

seguir: 
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Figura 7: Recomendações e avaliação para obter um trabalho científico de qualidade 
Fonte: Adaptado de CHAUVIN et al. (2015) 

 
 

 Para Hannes; Lockwood; Pearson (2010), as publicações devem 

observar requisitos de validade e podem ser subdivididas em cinco categorias: 

validade descritiva, que se refere à validade no processo de coleta de dados; 

validade interpretativa, que faz menção à precisão na interpretação dos dados; 

validade teórica, que verifica se as questões do trabalho estão aplicando o 

conhecimento gerado de forma abstrata; o poder de generalização, este 
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atributo deve atingir um certo grau de generalização, demonstrando que o 

mesmo processo pode ser trabalhado em outros cenários ou pesquisas 

obtendo os mesmos resultados, ou diferentes, caso os processos sejam 

divergentes, mas configurando um padrão de estudo. Já a validade avaliadora 

estabelece um certo grau em que um quadro avaliativo ou crítico é aplicado ao 

objeto de estudo. 

 A comunidade científica tem se preocupado com o aumento de artigos 

publicados em periódicos relevantes e que são irreprodutíveis. O estudo de 

Fiala e Diamandis (2017) ressalta a importância de se obter um trabalho que 

possa ser reproduzido. Este conceito pode ser entendido como o atributo de 

validade interna de uma pesquisa. Ainda de acordo com Fiala e Diamandis 

(2017), foram identificados seis tipos de casos em que as publicações se 

tornam irreprodutíveis: 

1- Publicações em virtude de fraude; 

2- Artigos que são escritos geralmente por vencedores do prêmio Nobel. 

Nesses casos, esses autores superestimam suas habilidades devido à 

fama e publicam trabalhos que não são bem fundamentados; 

3- Resultados falsos em virtude de uma pesquisa viesada; 

4- Artigos escritos com deficiência técnica, em virtude do desconhecimento 

das limitações das técnicas utilizadas; 

5- Grandes projetos que são executados em várias partes do mundo, 

obtendo informação em partes, podendo refletir negativamente nos 

resultados da publicação; 

6- Imensa quantidade de dados a serem analisados, não se pode ter 

certeza que a informação está sendo analisada de forma coerente, 

pequenas falhas nos sistemas de bioinformática podem levar a 

conclusões errôneas. 

GARGOURI et al. (2010) ressaltam a importância do acesso aberto 

(arquivar o artigo com a versão final e torná-lo acessível gratuitamente na 

internet) das publicações para a contagem de citações. Um ponto interessante 

é que esta variável (acesso aberto) é independente das demais variáveis (ano 
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do artigo, fator de impacto da revista, quantidade de co-autores, número de 

referências ou páginas, área da pesquisa ou país). Conforme destacam Carillo 

e Okoli (2011), o acesso aberto foi definido como o conteúdo produzido de 

forma a melhorar e disseminar o conhecimento gerado sem qualquer 

retribuição financeira imediata, o processo é construído, muitas das vezes, 

dentro de uma comunidade virtual. Para Brown (2014) o acesso aberto permite 

que uma publicação seja mais acessível, então é provável que esta pesquisa 

seja mais citada. Balon (2014) destaca que os custos com papel e postagem 

foram substituídos por sistemas de submissão e revisão on-line. 

A comunidade científica ficou surpresa quando vários periódicos de 

acesso aberto (AA) e indexados, como o Life Science Journal e o International 

Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) foram retirados da base 

Scopus e da base JCR, não obtendo o FI internacional. Foram levantadas 

algumas suspeitas em relação ao caso, discutiu-se que as revistas exploraram 

o AA expandindo a sua capacidade, mas não atendendo aos requisitos de 

qualidade básica, como o processo de revisão por pares (GASPARYAN et al., 

2015). 

O auto-arquivamento dos artigos pelas Universidades e Instituições de 

Pesquisa, criando-se assim um Repositório Institucional (RI), obtém uma 

elevação da qualidade da produção, pois estará facilmente disponível para os 

pesquisadores que têm interesse em citá-lo. O impacto de um trabalho é a 

indicação do quanto ele contribui para pesquisas futuras, sendo objeto de 

estudo por outros cientistas ou pesquisadores (GARGOURI et al., 2010). 

Apesar de muitos estudiosos relatarem que o acesso online eleva o 

número de citações, segundo o trabalho de Chew; Villanueva; Weyden (2007) 

conclui-se que utilizar essa técnica de acesso aberto não influenciou a 

contagem de citações, segundo a opinião dos editores de revistas médicas. 

Balon (2014) destaca que o AA fornece ao pesquisador acesso imediato e 

gratuito à publicação, mas os seus custos são transferidos para os autores dos 

artigos. A intenção original desse modelo é boa, no entanto, o modo de 

financiamento é problemático. 

Para a avaliação de uma pesquisa qualitativa, o aspecto fundamental 

que deve ser considerado na análise é a validade do estudo.  Para Hannes; 
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Lockwood; Pearson (2010), os critérios que estabelecem a relação da validade 

de uma pesquisa qualitativa estão pautados nos seguintes atributos: validade 

descritiva, validade interpretativa, validade teórica, validade externa 

(generalização), validade avaliativa. A validade descritiva refere-se ao processo 

de coleta de dados; a validade interpretativa refere-se à precisão na 

interpretação dos dados da pesquisa, este conceito se reflete no atributo 

“credibilidade”. Em relação à validade teórica, os pesquisadores precisam 

responder algumas questões centrais do estudo como: por que o fenômeno 

estudado se manifesta? Há um nível de abstração na construção e aplicação 

do conhecimento gerado? Já a validade externa ou generalização implica que 

uma determinada pesquisa realizada pode ser aplicada em diferentes pessoas, 

situações ou contextos, e esta, por sua vez, se reflete no atributo “valor da 

pesquisa”.  

Belcher et al. (2016) identificaram os quatro principais atributos para 

medir a qualidade de um artigo científico: relevância/valor, que inclui a 

aplicabilidade do conteúdo; credibilidade, que pode ser considerado o rigor 

científico da pesquisa; legitimidade, atendimento aos requisitos éticos da 

pesquisa; e eficácia que são as contribuições reais ou potenciais para a 

resolução dos problemas sociais. Já Brakoulias; Macfarlane; Looi (2015) 

ressaltam que o sucesso de uma publicação geralmente é determinado por um 

tópico que desperte o interesse do leitor de uma revista, metodologia adequada 

e, ainda, um texto bem escrito. Segundo o mesmo autor, os títulos curtos e 

atraentes também são uma aposta para publicações em revistas. Publicações 

de alto reconhecimento científico discutem as limitações da pesquisa, relatam 

as especulações válidas, e ainda, enfatizam as suas descobertas. As 

publicações relevantes enfatizam a resolução de problemas científicos com 

foco nos meios adequados. Outro aspecto abordado é a relevância do 

conteúdo e a originalidade do assunto, sugere-se que o tema esteja em alta na 

comunidade científica, trazendo discussões atuais e produtivas (COKOL; 

RODRIGUEZ-ESTEBAN; RZHETSKY, 2007). De acordo com o estudo de 

Téllez-Zenteno; Morales-Buenrostro, Estañol (2007) para resolver os 

problemas de baixo impacto científico dos artigos latino-americanos na área 

médica, é fundamental a publicação de assuntos originais. 
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Segundo Chernick (2012), para escrever um artigo de qualidade é 

fundamental que seja original, o autor deve iniciar a sua pesquisa fazendo um 

questionamento sobre determinada temática. É necessário observar os 

recursos necessários para desenvolver a pesquisa: tempo necessário, 

financiamento, orientação, acesso à pesquisa animal, instalação e especialista 

da área. Para El-Omar (2014), os periódicos se preocupam em publicar artigos 

que possuam elevado impacto e descobertas científicas. O aspecto 

fundamental de um trabalho de qualidade é a inovação do conteúdo, pela qual 

é possível estimular novas discussões e pesquisas sobre determinado assunto. 

Com base no trabalho de Gazni (2011), apesar do resumo das 

publicações das instituições de prestígio não estarem legíveis, existe um ponto 

mais importante no processo de avaliação da qualidade do artigo, que é a 

relevância e a contribuição da pesquisa para toda a sociedade. Já Akcan et al. 

(2013) afirmam que a qualidade de um estudo é avaliada principalmente por 

sua originalidade, relevância/valor ou por sua metodologia adequada, isto é, o 

rigor metodológico de sua execução. 

Muitos estudos científicos estão carecendo de relevância e significado, 

com isso, é essencial a utilização do conceito de incubadora, que pode ser 

considerado o conjunto de pensamentos, ideias, conceitos e conclusões. O 

objetivo da incubadora é impulsionar ideias enquanto estão na fase de 

desenvolvimento e construção de uma base sólida no processo de investigação 

através da colaboração entre pesquisadores. Vale ressaltar que a incubadora 

retém as ideias inovadoras e originais, estimulando as produções acadêmicas 

de qualidade (WRIGHT, 2013). 

A pesquisa bibliográfica realizada por Hart (2007) destacou que a 

colaboração impulsiona a produtividade e melhora a qualidade do artigo. Outro 

estudo importante destacado por Hart (2007) está focado em colaboração 

como correlação de qualidade, mas relacionada a pesquisadores que publicam 

artigos científicos em revistas de prestígio. Após a análise de várias décadas, 

Beaver e Rosen descobriram que os periódicos mais relevantes na 

comunidade científica nas áreas de biologia, química e física tinham um 

número desproporcional de produções colaborativas, sugerindo uma conexão 

entre co-autoria e artigos com maior qualidade. A pesquisa colaborativa possui 
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um grande valor para os pesquisadores. Os autores experientes podem 

desempenhar um papel importante no direcionamento dos novos 

pesquisadores, oferecendo suporte e orientação, obtendo assim, sucesso em 

suas publicações acadêmicas (BOWEN, 2010).  

O número de pesquisas produzidas por um único autor ou instituição tem 

reduzido ao longo dos anos, pois a cooperação entre diversas instituições de 

nível superior produz artigos de excelência. A proporção de artigos de uma 

única instituição diminiu de 65,46% em 1991 para 36,18% em 2010. Observou-

se que as instituições do mesmo país tendiam a ter uma maior taxa de 

colaboração, então fica evidente a importância da participação colaborativa 

entre diferentes instituições na produção científica (ZHUANG et al., 2013).  

Outro ponto de destaque é que quando universidades de prestígio 

realizam parcerias com instituições não tão renomadas, os seus resultados 

reduzem ao longo do tempo, enquanto que os parceiros não tão renomados, 

recebem benefícios e vantagens desta cooperação científica, elevando o 

reconhecimento de suas publicações. Com isso, as universidades produzem 

publicações de maior impacto quando existe a parceria com instituições de 

elite. É crucial que exista a conscientização dos pesquisadores que a 

participação colaborativa deve ser um processo estratégico, a fim de maximizar 

os resultados da produção intelectual, buscando vantagens e elevando o 

impacto das suas publicações (AHN; OH; LEE, 2014). 

Segundo Avkiran (2013), a pesquisa colaborativa contribui para a 

elevação da qualidade de uma publicação, pois existe um esforço coletivo no 

intuito de estabelecer um conteúdo adequado. Outro ponto de vista é a 

participação de autores e instituições conceituadas em nível internacional (LEE; 

WALSH; WANG, 2015). Zheng et al. (2011) afirmam que, no campo da Física, 

a contribuição internacional não é tão evidenciada, pois somente os EUA 

detém quase 69,93% dos artigos de elevado impacto na área de física. Porém, 

um ponto interessante é que os cinco principais autores são japoneses, 

podendo caracterizar a pesquisa colaborativa.  A capacidade dos 

pesquisadores dos EUA é mais ativa do que a daqueles de outros países, 

então, neste caso, o país desempenha um papel importante e extensivo na 

física.   
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A participação de diversos autores em uma única publicação favorece a 

criatividade e a inovação, sendo um aspecto importante na avaliação de artigos 

reconhecidos, além de proporcionar uma oportunidade de obter benefícios de 

diversas nacionalidades e áreas, promovendo um artigo interdisciplinar (LEE; 

WALSH; WANG, 2015). 

A cooperação internacional da pesquisa de sensoriamento remoto 

aumentou significativamente. O ranking de produção científica nesta área foi 

liderado pelos EUA, que contaram com a colabração de autores de outras 

nacionalidades, enfatizando as características de publicações com colaboração 

internacional. A porcentagem de artigos publicados de um único país diminiu 

de 88,70% em 1991 para 68,62% em 2010 (ZHUANG et al., 2013). Segundo 

Cudina; Ossa (2016) o conceito de internalização têm relevância quando se 

trata de publicações da região ibero-americana, sendo considerado um 

indicador de qualidade, ganhando visibilidade se comparado à produção 

acadêmica dos países anglo-saxões.  

Segundo a publicação de Chuang; Wang; Ho (2017),os EUA lideraram o 

ranking dos artigos de elevado impacto na área de engenharia química, 

contando com uma participação de 39% das publicações. A China obteve a 

segunda colocação, com 10% dos artigos relevantes nesta área, seguido pela 

Alemanha, 6,7%; Espanha, 6,3% e Reino Unido,6,1%. Os países 

desenvolvidos são importantes para a contribuição de pesquisas relevantes. As 

publicações com contribuições internacionais de países com prestígio na área 

pesquisada possui uma grande tendência a conseguir uma quantidade maior 

de citações. 

A participação colaborativa e as redes de pesquisa são compostas pela 

participação de diferentes pesquisadores, estes aspectos são utilizados como 

indicador bibliométrico para apresentar visibilidade e reconhecimento da 

produção acadêmica em um contexto internacional (CUDINA; OSSA, 2016). 

Pesquisadores experientes tem uma grande quantidade de informações 

e ferramentas de pesquisa à sua disposição. Para obter artigos científicos com 

maior impacto, é necessário que exista a colaboração entre pesquisadores 

experientes e especialistas no conteúdo (WHIPPLE et al., 2009). De acordo 

com Brakoulias; Macfarlane; Looi (2015), os autores podem seguir os 
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conselhos dos pesquisadores mais experientes no intuito de conseguir 

indicação do periódico mais adequado e com um impacto científico mais 

elevado para a publicação dos trabalhos. 

Foram identificadas algumas estratégias para impulsionar o impacto dos 

periódicos, sendo um fator de sucesso o recrutamento de artigos de elevado 

reconhecimento científico. Os periódicos necessitam de publicações de 

qualidade para elevar o seu impacto. Para isso, é necessária a seleção de 

artigos relevantes. No entanto, é fundamental a parceria com instituições e 

profissionais renomados no conteúdo que irá abordar a publicação potencial 

(CHEW; VILLANUEVA; WEYDEN, 2007). 

Segundo Yao et al. (2014), as instituições americanas e canadenses e, 

ainda, a Organização Mundial de Saúde (OMS), desempenham um papel 

crucial na produção de artigos científicos de alta qualidade. Vale destacar que 

a rede de colaboração e citação tem um papel importante no sucesso de uma 

publicação de elevado impacto. Na área da Medicina, muitos países já 

estabeleceram as redes de pesquisa de práticas gerais. Com essa base de 

informações, estas são utilizadas para a divulgação aos pesquisadores de um 

conteúdo baseado em evidências nos cuidados básicos de atenção à saúde 

(YAMAN; KARA 2007). 

O objetivo do estudo de Hart (2007) é buscar evidências de que a co-

autoria produz um artigo de maior qualidade analisando a produção existente 

em duas revistas importantes: Journal of Academic Librarian ship (JAL) e 

College Research Libraries (C & RL) dos últimos 10 anos. Esta pesquisa 

bibliográfica não obteve evidência considerável para apoiar a superioridade de 

artigos com co-autoria, mas existe uma pequena variação de elevação da 

qualidade. Com as conclusões de estudos, como o de Beaver e Rosen que 

identificou uma conexão entre a colaboração e qualidade de pesquisa, ao 

contrário deste resultado, nenhum deles utilizou citações como medida de 

qualidade, sendo um diferencial na pesquisa de Hart. Carillo e Okoli (2011) 

ressaltam que o trabalho em equipe influencia na eficácia do grupo, ou seja, se 

os resultados na produção forem alcançados, este permanece por um longo 

período. Grupos heterogêneos podem desfrutar de uma base mais ampla de 

experiências, habilidades e perspectivas, auxiliando a equipe mais 



77 

 

eficientemente. Apolloni; Rouquier; Jensen (2013) e Lee; Walsh; Wang (2015) 

afirmam que o número de co-autores, instituições de pesquisa ou países 

envolvidos no processo de elaboração de uma publicação aumenta a sua 

visibilidade, podendo repercutir positivamente na qualidade do artigo. 

Estudos científicos na área de turismo evidenciaram que os métodos 

qualitativos e mistos ainda são pouco utilizados se comparados ao método 

quantitativo em revistas de alto prestígio. Dun; Wickham (2012) ainda 

destacam que deve existir um encorajamento dos periódicos para impulsionar 

as pesquisas qualitativas ou mistas. A análise do contexto de uma publicação 

pode ser definida como a metodologia adequada para a avaliação das 

tendências de pesquisas acadêmicas. 

Atualmente, o processo de revisão por pares é uma extensão importante 

para o processo de seleção de produções científicas (ROSENFELD, 2010; 

CHEW; VILLANUEVA; WEYDEN, 2007; LEVITT; THELWALL, 2011; 

GASPARYAN et al., 2015). Tem sido constante o aumento das publicações 

internacionais e da revisão por pares (YAMAN; KARA, 2007). Segundo Bowen 

(2010), as revistas científicas com credibilidade no ambiente acadêmico 

adotam o sistema de avaliação por pares como o processo fundamental para a 

avaliação das suas publicações.  A avaliação por sistema de revisão por pares 

é um processo praticamente universal, mas a adoção de um sistema de 

avaliação aberto minimizaria os problemas relacionados ao favorecimento de 

alguns autores no processo de publicação (CODINA, 2016). 

Chauvin et al. (2015) afirmam que o processo de revisão por pares não é 

adequado para a avaliação da qualidade de um artigo. Segundo os autores, 

estes profissionais não recebem a recompensa mínima adequada, e, muitas 

vezes, não entendem o que deve ser feito. 

Rosenfeld (2010) destaca os pontos primordiais para a revisão de uma 

publicação pelos seus revisores: análise da relevância para o periódico; 

validade interna (design do estudo, verificação se este pode ser reproduzido); 

validade externa (poder de generalização); nível de evidência, deve existir 

similaridade com o que já foi publicado por outros autores e a conduta ética. 

Para a avaliação da validade interna, alguns atributos são considerados neste 

processo: objetivos da pesquisa, design do estudo (o projeto de estudo está de 
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acordo com os objetivos da pesquisa), metodologia, tamanho da amostra, 

estatísticas descritivas e estatísticas inferenciais. Um objetivo importante da 

avaliação de validade interna é detectar vieses, definida como um desvio 

sistemático da realidade durante a coleta, análise, interpretação, publicação, ou 

ainda, revisão dos dados. 

Segundo o mesmo autor, Rosenfeld (2010), o processo de revisão de 

artigos deve ser realizado de forma detalhada, observando vários aspectos 

principais, este é fundamental para seleção das publicações de elevada 

qualidade. Para o pesquisador, vale destacar que o artigo deve ser escrito de 

forma clara, atendendo aos requisitos metodológicos e com o texto e 

conclusões coerentes (CHERNICK 2012). Vale destacar que é interessante a 

realização de uma pesquisa bibliográfica sistemática, de modo a minimizar os 

vieses dos pesquisadores. O conteúdo da publicação deve estar dentro do 

escopo da revista. É essencial que o autor siga as instruções metodológicas do 

periódico escolhido e realize o processo de revisão de texto (BRAKOULIAS; 

MACFARLANTE; LOOI, 2015). 

Artigos estão sendo examinados pelos editores conforme o trabalho de 

Chew; Villanueva; Weyden (2007) de acordo com a sua originalidade e 

contribuição para a comunidade acadêmica internacional. Outro aspecto 

importante é o tema relevante e a sua aplicabilidade para toda a sociedade. 

Esse mesmo autor destaca ainda que a maior parte dos pesquisadores prefere 

publicar os seus artigos na língua inglesa, possivelmente por estes trabalhos 

possuírem um impacto mais elevado do que aqueles escritos em sua língua 

nativa. O estudo de Yaman; Kara (2007) é uma prova, dentre vários outros 

estudos, deste conceito de universalidade do idioma inglês no processo de 

publicação científica: os autores são turcos e a revista Medical Science Monitor 

publica em seu periódico apenas artigos em inglês. O estudo de Téllez-

Zenteno, Morales-Buenrostro, Estañol (2007) afirma que o impacto das revistas 

latino-americanas que publicam as suas produções em inglês, não foi 

significante estatisticamente, mas é evidente que a conversão de uma cultura 

acadêmica voltada para a língua inglesa é um processo lento e difícil para 

todos os países da América Latina. É provável que, nos próximos anos, a maior 
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parte dos periódicos será escrita inteiramente em inglês para sobreviver e 

competir com revistas de elevada qualidade.   

O idioma da publicação tem relevância no processo de escrita de um 

artigo, se a língua nativa do autor principal não for o inglês, o trabalho deverá 

ser validado por um pesquisador que possua a língua nativa neste idioma 

(CHERNICK, 2012; AUDÍSIO et al., 2009). 

 O número de citações obtidas a partir do banco de dados da Web Of 

Science (WoS)  demonstra o quanto este artigo foi citado por outra 

publicação. O número de citações não indica necessariamente a qualidade de 

um artigo, mas é uma medida crucial para avaliação do seu impacto e / ou 

visibilidade na área acadêmica ou científica (YAO et al.,2014). Zheng et al. 

(2011)  apontam que a publicação é um dos indicadores mais importantes no 

ambiente acadêmico, pois as citações são a espinha dorsal da pesquisa 

científica. Artigos citados frequentemente merecem reconhecimento por sua 

contribuição, então é preciso analisar as publicações mais citadas. 

 O estudo de LEVITT; THELWALL, (2011) sugere um indicador para que 

a contagem de citações seja realizada eficientemente. Como resultado, o FI do 

periódico se relaciona mais com a contagem de citações do que o mês em que 

o artigo foi publicado. Então, o FI do periódico tem relevância no 

dimensionamento da qualidade da pesquisa. Segundo Gasparyan et al. (2015), 

é essencial que os pesquisadores publiquem suas produções em periódicos 

influentes que estejam indexados na base JCR para garantir o sucesso e a 

qualidade da sua publicação. 

O método de contagem de citações atual é ultrapassado e demanda 

muito tempo para a avaliação do fator de impacto de um artigo. É recomendada 

uma análise e implementação do sistema Altmetrics no processo de avaliação 

de artigos. Este sistema pode identificar quais são as publicações mais 

populares e possivelmente com maior qualidade, pois armazena toda ação do 

usuário que tem interesse no documento, verificando o número de vezes que o 

artigo é salvo, compartilhado ou postado nas redes sociais (BROWN, 2014). 

El-Omar (2014) define algumas etapas necessárias para redigir um 

artigo de qualidade: 
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1 – O pesquisador deve escolher um orientador com conhecimento profundo 

sobre o tema estabelecido; 

2 – A formulação da questão de pesquisa é fundamental, esta deve estar 

ligada a um conteúdo que esteja em alta na comunidade científica, 

estimulando novas ideias e métodos (CHERNICK, 2012); 

3 – Elaborar um trabalho com participação de outros autores, colaboração 

com grupos nacionais e internacionais; 

4 – Atendimento aos requisitos éticos, utilização de controles adequados; 

5 – Escrever um trabalho com clareza e concisão, utilizando uma linguagem 

simples (AUDÍSIO et al., 2009). O conteúdo deve conter descobertas 

científicas, deve-se evitar assunto irrelevante ao tema; 

6 – A estrutura do artigo é fundamental (AUDÍSIO et al., 2009). Um artigo de 

alto impacto deve atender ao seguinte formato: Introdução, Metodologia, 

Resultados, Discussão, Revisão da Literatura, Conclusão, Tabelas e 

Figuras (SUN; LINTON, 2014); 

7 – O título da pesquisa deve ser conciso e atraente, transmitir os principais 

tópicos da pesquisa (BAKER, 2012; AUDÍSIO et al., 2009); 

8 – A carta de apresentação do artigo ao editor chefe da revista deve atrair a 

atenção do editor (BAKER, 2012); 

9 – A escolha do períodico deve ser adequada e o pesquisador deve seguir 

as instruções da revista científica. 

 

Com base na revisão da literatura dentro do contexto apresentado no 

item anterior, o Quadro 12 a seguir apresentam-se os aspectos fundamentais 

para a elaboração de um artigo cientifico de alta qualidade. 

 

FONTE 
ASPECTOS 

IDENTIFICADOS 
CONTEXTO 

GARGOURI et al. 
(2010) 

Pesquisa colaborativa; 
Quantidade de referências; 
Quantidade de páginas; 
Originalidade do artigo; 
Nacionalidade do autor principal; 

A vantagem do acesso aberto para a contagem 
de citações é independente de outros atributos. 
Espera-se que com essa descoberta, as 
universidades e instituições de pesquisa 
disponibilizem as suas produções intelectuais. 

HANNES; 
LOCKWOOD; 
PEARSON (2010) 

Validade interna  
Poder de generalização (validade 
externa) 
Relevância/Valor 
Avaliação do viés do pesquisador; 
Confiabilidade; 

O conceito de validade tem sido um 
componente central nos exercícios de avaliação 
crítica que avaliam a qualidade metodológica de 
estudos quantitativos. O conceito de validade 
pode estar dividido em cinco subcatergorias: 
validade descritiva, validade teórica, poder de 
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Clareza; 
Metodologia adequada; 
Adequação do projeto de pesquisa; 
Procedimentos para coleta de dados; 
Impacto do pesquisador; 
Ética na pesquisa; 
Conclusões adequadas; 

generalização (validade externa), validade 
avaliativa. 
 
 

HART (2007) Pesquisa colaborativa 

Este estudo procura evidência na literatura de 
que a realização de uma pesquisa com mais de 
um autor resulta em um artigo com maior 
qualidade. 
Usando contagens de citações para artigos de 
duas revistas importantes ao longo de dez anos 
nenhuma evidência considerável é encontrada 
para apoiar a superioridade de artigos com co-
autoria, mas existe uma pequena variação de 
elevação da qualidade. 
 

ROSENFELD (2010) 

Relevância/Valor 
Validade interna 
Poder de generalização (validade 
externa) 
Ética na pesquisa 
Nível de evidência 
Metodologia adequada 
Procedimentos para coleta de dados 
Conclusões adequadas 
Originalidade do artigo 
Avaliação do viés do pesquisador; 
Confiabilidade 
Clareza 

Este estudo pauta-se em relacionar o processo 
de revisão de artigos, com o objetivo de 
selecionar os artigos com maior 
qualidade. Trata-se de um guia que ajudará a 
minimizar erros e maximizar os resultados 
positivos no processo de revisão.  
 
 
 
 
 
 

YAO et al. (2014) 
Pesquisa colaborativa 
Redes de pesquisa 

As pesquisas relacionadas a sistemas de saúde 
têm sido frequente nas publicações atuais, 
especialmente nos campos da saúde pública, 
ambiental e ocupacional. Este estudo tem como 
objetivo rever e avaliar o progresso global em 
sistemas de saúde. 
 

CARILLO; OKOLI 
(2011) 

Pesquisa colaborativa 

Este trabalho aborda duas características 
principais para melhorar a qualidade de um 
projeto de pesquisa: a utilização do conteúdo 
aberto e a utilização de outros participantes no 
processo de construção do conhecimento. 
 

BOWEN (2010) 

Pesquisa colaborativa 
Confiabilidade 
Clareza 
Conclusões adequadas 
Originalidade do artigo 
Metodologia adequada 

 

Este artigo se trata de um guia para a redação 
de publicações científicas com foco no 
conteúdo, estrutura, processo de publicação e 
colaboração. 

WHIPPLE et al. (2009) 
Originalidade do artigo 
Relevância/Valor 
Pesquisa colaborativa 

Esta pesquisa baseia-se na análise dos artigos 
de tecnologia, voltado para a área da saúde. 
Como resultado, os autores identificaram que 
para obter artigos com maior impacto, é 
necessário que exista a colaboração entre 
pesquisadores experientes e especialistas no 
conteúdo. 

BELCHER et al. 
(2016) 

Relevância/Valor 
Confiabilidade 
Validade/Ética 
Eficácia (Contribuição para a 
sociedade/Descobertas científicas) 

Este trabalho tem como objetivo definir e avaliar 
a qualidade da pesquisa de forma 
interdisciplinar. Foi realizada uma revisão 
sistemática, tendo como resultado os quatro 
atributos fundamentais: Relevância/Valor, 
Confiabilidade, Validade/Ética e Eficácia da 
pesquisa. 

DUNN; WICKHAM 
(2012) 

Metodologia adequada 

A pesquisa teve como foco os artigos científicos 
na área de turismo, evidenciando os trabalhos 
de melhor qualidade separados pelo método 
adotado. Observou-se um aumento nas 
pesquisas qualitativas. 

BRAKOULIAS; 
MACFARLANE; LOOI 
(2015) 

Clareza 
Concisão 
Metodologia adequada 
Conclusões adequadas 
Relevância/Valor 

O objetivo deste trabalho é incentivar os 
psiquiatras a publicarem artigos de alta 
qualidade em periódicos de prestígio. Conclui-
se que um texto científico deve ser construído 
de forma clara e concisa, adaptando o conteúdo 
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Títulos curtos e atraentes aos leitores e editores das revistas. 

CHEW;  
VILLANUEVA; VAN 
DER (2007) 

Originalidade do artigo 
Participação colaborativa 
Relevância/Valor 
Contribuição internacional 
Revisão por pares 
Domínio da língua inglesa 

O trabalho de Chew et al. (2007), visa relatar as 
tendências do fator de impacto de sete revistas 
médicas segundo a opinião de seus editores. 

GAZNI (2011) 

Eficácia (Contribuição para a sociedade) 
Relevância/Valor 
 
 

O trabalho de Gazni (2011) baseia-se na 
análise dos resumos dos artigos das cinco 
instituições mais citadas no mundo (Harvard, 
John Hopkins, Stanford, Washington, Max 
Planck). Estudou-se a  correlação da 
legibilidade dos resumos e o impacto científico 
das publicações. Como resultado, a maior parte 
dos resumos possui uma leitura difícil, 
ignorando o conhecimento prévio e a motivação 
dos leitores, mas existe uma forte característica 
voltada para as descobertas científicas. 

AVKIRAN (2013) 
Pesquisa colaborativa 
Impacto do pesquisador 

Este estudo baseia-se na análise do impacto 
das publicações com participação colaborativa 
na área de finanças. Concluiu-se que a 
colaboração eleva a qualidade das publicações, 
mas não existe valor significativo para um artigo 
com mais de três autores. 

COKOL; 
RODRIGUEZ-
ESTEBAN; 
RZHETSKY (2007) 

Originalidade do assunto 
Relevância/Valor 

Este estudo tem como objetivo apontar as 
características mais presentes em artigos de 
alto impacto científico. 

APOLLONI; 
ROUQUIER; JENSEN 
(2013) 

Contribuição internacional 
Pesquisa colaborativa 

Este trabalho analisa a colaboração 
internacional nas publicações científicas. 
Existem países ou regiões onde existe o 
domínio de algum conteúdo, tecnologia ou 
experimento científico. Um pesquisador desta 
nacionalidade, pode fazer a diferença no 
sucesso da publicação. 

WRIGHT (2013) 

Relevância/Valor 
Pesquisa colaborativa 
Originalidade do assunto 
Concisão 

O estudo de Wright (2013) aponta os aspectos 
positivos em relação à utilização de 
incubadoras na construção do conhecimento 
científico.  Ressalta que as pesquisas carecem 
de relevância e significado e no ambiente 
acadêmico. O termo incubadora está 
relacionado ao conjunto de pensamentos, 
ideias, conceitos e conclusões de conteúdos 
inovadores. 

ZHENG et al. (2011); 
Utilização de fontes mais citadas 
Pesquisa colaborativa 
 

Este estudo se trata de uma análise de artigos 
publicados na base Web Of Science no período 
de 1979-2008, com o objetivo de identificar 
quais são os 1000 artigos mais citados na área 
da física, e avaliar o desempenho destas 
publicações, relacionando os aspectos 
semelhantes presentes nestes artigos. 

AHN; OH; LEE (2014) Pesquisa colaborativa 

Este estudo tem como foco verificar a 
participação colaborativa dos pesquisadores 
como forma de elevar a qualidade do trabalho, 
obtendo assim, maior impacto científico. 

YAMAN; KARA (2007) 
Contribuição internacional 
Redes de pesquisa 
 

O estudo de Yaman; Kara (2007) se trata de 
uma revisão sistemática da avaliação da 
qualidade da pesquisa científica na área de 
medicina. Como resultado, ficou evidente o 
aumento das publicações em revistas 
internacionais revisadas por pares. 

CODINA (2016) Contribuição científica 

O estudo de Codina (2016) destaca que a 
avaliação da produção intelectual é necessária, 
mas que o método atual ainda é objeto de 
polêmica. O autor apresenta as principais 
características das avaliações de artigos de 
revisão por pares sob a ótica da sua trajetória 
pessoal. 



83 

 

ZHUANG et al. (2013) 
Contribuição internacional 
Pesquisa colaborativa 

O estudo de ZHUANG et al. (2013) avaliou a 
influência da contribuição entre autores de 
diversas nacionalidades na produção de 
pesquisa na área de sensoriamento remoto. 
Identificou-se que os EUA foram o país que 
mais contribuiu com pesquisas nesta área do 
conhecimento em colaboração com vários 
países, e a NASA foi a instituição de maior 
prestígio.  

TÉLLEZ-ZENTENO, 
MORALES-
BUENROSTRO, 
ESTAÑOL (2007)  

Originalidade do assunto 
 

Este estudo avaliou o FI das revistas médicas 
latino-americanas. Artigos de maior qualidade 
originados de países latino-americanos são 
publicados em revistas norte-americanas ou 
européias. Constatou-se que poucas revistas 
latino-americanas constam na base JCR e que 
o fator de impacto das revistas é um ponto 
relevante nas publicações científicas.  

CHAUVIN et al. (2015) 

Avaliação do viés do pesquisador 
Conclusões adequadas 
Adequação estatística 
Grupo de controle apropriado (estudo 
experimental) 
Relato de todos os resultados 
Relevância/Valor 
Adequação na interpretação dos dados 
Confiabilidade 
Validade 
Importância da pesquisa 

Este estudo faz uma crítica ao processo de 
revisão por pares. Além disso, ressalta que as 
tarefas mais importantes para os revisores não 
estão alinhadas com os editores em suas 
diretrizes para os revisores. 

AKCAN et al. (2013) 

Relevância/Valor 
Originalidade 
Metodologia adequada (rigor 
metodológico) 

A frequência das citações e o os fatores de 
impacto do periódico estão sendo utilizados 
para avaliação da qualidade da pesquisa. Este 
estudo tem como objetivo analisar se a 
frequência de citações e o FI do periódico estão 
relacionados à qualidade metodológica dos 
artigos de pesquisa clínica. 

MCKIBBON et al. 
(2007) 

Contribuições/Descobertas científicas 
Relevância/Valor 

Este estudo evidenciou indicadores de 
qualidade e importância de um periódico 
vinculado à área médica. 

YONEOKA; OTA 
(2017) 

Características linguísticas 

É um artigo original que estuda a associação 
entre qualidade e as características do texto. O 
objetivo deste trabalho é construir um modelo 
de avaliação de artigo focado no resumo. Os 
artigos de alta qualidade tendem a usar 
palavras mais longas, porém as frases são 
geralmente mais curtas. Além disso, observou-
se uma predominância de frases nominais em 
artigos de alta relevância. 

FIALA; DIAMANDIS 
(2017) 

Validade interna (reprodutibilidade das 
publicações) 

Este artigo aborda as causas dos artigos que já 
foram publicados em revistas de prestígio 
serem irreprodutíveis. Dentro desta perspectiva, 
este trabalho propõe uma reflexão dos autores 
sobre a qualidade, reprodutividade e o impacto 
de seus resultados. Estas reflexões visam 
melhorar a qualidade dos artigos científicos. 

CUDINA; OSSA 
(2016) 

Pesquisa colaborativa 
Contribuição internacional 
Redes de pesquisa 

Esta pesquisa identificou os principais 
periódicos na área de psicologia da Colômbia. 
Com a análise desta produção acadêmica, 
foram elencados alguns aspectos para elevar a 
qualidade de suas publicações. 

LEE; WALSH; WANG 
(2015) 

Pesquisa colaborativa 
Contribuição internacional 
Originalidade, criatividade e inovação 

Este trabalho busca analisar e avaliar como a 
quantidade de autores influencia na criatividade 
de uma publicação. Como resultado deste 
estudo acadêmico, a participação de vários 
pesquisadores tem relação com a criatividade, 
originalidade e inovação de uma publicação. 

SUN; LINTON (2014) 
Estrutura do artigo (Introdução, Revisão 
da literatura, Metodologia, Resultado, 
Discussão e Conclusão). 

Este trabalho faz uma comparação entre 10 
publicações de alto impacto e 50 artigos 
rejeitados. Após a análise, concluiu-se que os 
artigos relevantes diferem dos demais não 
apenas em termos de conteúdo, mas também 
em sua estrutura. 

CHUANG; WANG; HO 
(2017), 

Contribuição internacional 

O trabalho de Chuang; Wang e Ho (2017) está 
baseado em identificar as publicações 
reconhecidas e de alto impacto na categoria 
“engenharia química” utilizando a base JCR. 
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Concluiu-se que a participação colaborativa 
internacional é importante para as publicações 
relevantes. 

SCHILLING; GREEN 
(2011) 

Criatividade, Inovação, Originalidade do 
Assunto 

Este estudo busca identificar em publicações de 
elevado impacto científico algum processo 
padronizado de pesquisa que gere ideias 
inovadoras e criativas. 

CHERNICK (2012) 
Descobertas científicas 
Domínio da língua inglesa 

Este artigo é um manual de como escrever um 
artigo científico para um periódico adequado. 

EL-OMAR (2014) 

Originalidade, inovação 
Descobertas científicas 
Validade, Reprodutibilidade 
Concisão 
Clareza 
Pesquisa colaborativa 
Controle apropriado 
Estrutura do artigo 
Ética na pesquisa 

Este artigo esboça as instruções necessárias 
sobre os procedimentos adequados para se 
publicar em periódicos de elevado 
reconhecimento. Neste estudo verificou-se que 
é fundamental que o conhecimento gerado seja 
preciso, válido, reprodutível e que contenha 
descobertas científicas relevantes para a 
comunidade. 

BAKER (2012) 
Descobertas científicas 
Originalidade 
Estrutura do artigo 

A publicação de Baker (2012) discorreu sobre a 
metodologia adequada para redigir o primeiro 
artigo científico da carreira de um pesquisador. 

AUDÍSIO et al. (2009) 
Clareza 
Estrutura do artigo 
Ética na pesquisa 

Este estudo compartilha os pontos de vista dos 
editores de revistas internacionais, revisadas 
por pares, com o intuito de melhorar a 
qualidade das publicações científicas. 

Quadro 12: Tabulação e consolidação dos aspectos fundamentais evidenciados na literatura 
para a elaboração de um artigo de alto FI 
 
 

Os itens 1 e 2 (originalidade/valor e pesquisa colaborativa) estão em 

primeiro lugar, contando com 17 autores referenciados. Dentro deste mesmo 

contexto, estes aspectos são citados na literatura desde o ano de 2007, data 

limite estabelecida para o início da pesquisa, o que configura que o 

conhecimento já está consolidado entre os autores. Segundo Belcher et al. 

(2016) os quatro principais atributos para medir a qualidade de um artigo 

científico são: relevância/valor, que inclui a aplicabilidade do conteúdo; 

credibilidade, que pode ser considerado o rigor científico da pesquisa; 

legitimidade, atendimento aos requisitos éticos da pesquisa e eficácia, que são 

as contribuições reais ou potenciais para a resolução dos problemas sociais. A 

relevância do conteúdo e a originalidade do assunto sugerem que o tema 

esteja em alta na comunidade científica, trazendo discussões atuais e 

produtivas (Cokol et al., 2007). 

A pesquisa colaborativa possui um grande valor para os pesquisadores. 

Os autores experientes podem desempenhar um papel importante no 

direcionamento dos novos pesquisadores, oferecendo suporte e orientação, 

obtendo, assim, sucesso em suas publicações acadêmicas (Bowen, 2010). O 

número de pesquisas produzidas por um único autor ou instituição tem 

reduzido ao longo dos anos, pois a cooperação entre diversas instituições de 

nível superior produz artigos de excelência. A proporção de artigos de uma 
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única instituição diminiu de 65,46% em 1991 para 36,18% em 2010. Observou-

se que as instituições do mesmo país tendiam a ter uma maior taxa de 

colaboração, então, fica evidente a importância da participação colaborativa 

entre diferentes instituições na produção científica (Zhuang et al., 2013). É 

crucial que exista a conscientização dos pesquisadores de que a participação 

colaborativa deve ser um processo estratégico, a fim de maximizar os 

resultados da produção intelectual, buscando vantagens e elevando o impacto 

das suas publicações (Ah et al., 2014).  

Segundo Yaman e Kara (2007), a rede de colaboração e citação tem um 

papel importante no sucesso de uma publicação de elevado impacto. Na área 

de Medicina, muitos países já estabeleceram as redes de pesquisa de práticas 

gerais. Com essa base de informações, estas são utilizadas para a divulgação 

aos pesquisadores de um conteúdo baseado em evidências nos cuidados 

básicos de atenção à saúde. 

Os aspectos do atendimento aos procedimentos metodológicos e a 

validação estão na segunda posição, contando com um total de 8 referências. 

Akcan et al. (2013) afirmam que a qualidade de um estudo é avaliada 

principalmente por sua originalidade, relevância/valor ou por sua metodologia 

adequada, isto é, o rigor metodológico de sua execução. 

Para Brakoulias et al. (2015), o artigo deve ser escrito de forma clara, 

atendendo aos requisitos metodológicos e com o texto e conclusões coerentes. 

Vale destacar que é interessante a realização de uma pesquisa bibliográfica 

sistemática, de modo a minimizar os vieses dos pesquisadores. O conteúdo da 

publicação deve estar dentro do escopo da revista. É essencial que o autor 

siga as instruções metodológicas do periódico escolhido e realize o processo 

de revisão de texto. 

Os itens 5 e 6, ocupam a terceira colocação, contabilizando sete autores 

referenciados. Os aspectos Achados, Clareza e Concisão são referenciados 

desde o ano de 2007, data limite para início desta pesquisa, o que configura a 

consolidação do assunto entre os autores. Para El-Omar (2014), os periódicos 

se preocupam em publicar artigos que possuam elevado impacto e 

descobertas científicas. Belcher et al. (2016) identificaram que um dos quatro 

principais atributos para medir a qualidade de um artigo científico é a eficácia, 
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que são as contribuições reais ou potenciais para a resolução dos problemas 

sociais. Para Hannes; Lockwood; Pearson (2010); Rosenfeld (2010); Bowen 

(2010); Brakoulias et al. (2015), a clareza é um aspecto fundamental na 

elaboração de um trabalho científico.  

Um texto científico deve ser construído de forma clara e concisa, 

adaptando o conteúdo aos leitores e editores das revistas (Brakoulias et al., 

2015; Audísio et al., 2009). 

O atendimento aos requisitos éticos e tamanho do artigo, itens 7 e 8, 

respectivamente, foram citados por 5 autores e ocupam a quarta colocação. O 

atendimento aos requisitos éticos é essencial em uma publicação relevante. O 

plágio tem sido uma preocupação constante dos pesquisadores, pois não é 

ético copiar os dados de outro autor e encaminhar o conteúdo para a 

publicação (Audisio et al., 2009). Para Hannes et al. (2010); Rosenfeld (2010); 

Belcher et al. (2016) a ética na pesquisa merece especial atenção no processo 

de elaboração de artigo. 

Artigos de qualidade são produzidos por uma abordagem científica, 

refletindo a qualidade do conteúdo, estrutura e organização do texto. Estas 

publicações devem ser coerentes, compreensíveis e convincentes, estimulando 

o pensamento crítico do leitor (Bowen, 2010). A estrutura do artigo é 

fundamental (Audísio et al., 2009; El-omar, 2014). Um artigo de alto impacto 

deve atender o seguinte formato: Introdução, Metodologia, Resultados, 

Discussão, Revisão da Literatura, Conclusão, Tabelas e Figuras (Sun e Linton, 

2014). 

Os itens 9 e 10 contam com apenas três autores referenciados e estão 

na quinta posição. São aspectos que devem ser considerados para redigir um 

trabalho científico. Em relação ao item 9, avaliação do viés do pesquisador, um 

objetivo importante da avaliação de validade interna é detectar viés, definido 

como um desvio sistemático da realidade durante a coleta, análise, 

interpretação, publicação, ou ainda, revisão dos dados (Rosenfeld, 2010).  

Para Chernick (2012); Audísio et al., (2009); Chew et al. (2007), o idioma 

da publicação, item 10, tem relevância no processo de escrita de um artigo. Se 
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a língua nativa do autor principal não for o inglês, o trabalho deverá ser 

validado por um pesquisador que possua a língua nativa neste idioma. 

O aspecto “impacto do pesquisador”, item 11, foi referenciado apenas 

duas vezes e ocupa a sexta posição. Para Hannes et al. (2010); Avkiran 

(2013), o impacto do pesquisador é relevante na construção de um trabalho 

científico. 

Os aspectos 12 a 17 ocupam a última posição e foram citados por um 

único autor. Para Gargouri et al. (2010), a quantidade de páginas e de 

referências faz diferença no processo de quantificação do valor de um trabalho 

científico. Os títulos curtos e atraentes devem ser observados na elaboração de 

um artigo (Brakoulias et al., 2015). Segundo Yoneoka e Oka (2017). Os artigos 

de alta qualidade tendem a usar palavras mais longas, porém frases 

geralmente mais curtas. Além disso, observou-se uma predominância de frases 

nominais em artigos de alta relevância. 

 

ITEM 
ASPECTOS 

IDENTIFICADOS 

 
 
 

FONTE 
 
 
 

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
 

C
O

L
O

C
A

Ç
Ã

O
 

1 Originalidade/Valor 

GARGOURI et al. (2010); HANNES et al. 
(2010); ROSENFELD (2010); WHIPPLE et 

al. (2009); BELCHER et al. (2016); 
BRAKOULIAS et al., (2015); CHEW et al. 

(2007); GAZNI (2011); COKOL et al., 
(2007); WRIGHT (2013); CHAUVIN et al. 

(2015); AKCAN et al. (2013); BOWEN 
(2010); LEE et al. (2015); SCHILLING e 

GREEN (2011); EL-OMAR (2014); BAKER 
(2012) 

17 

1º 

2 

Pesquisa colaborativa 
(Instituições, países, 
grau de influência do 
autor, especialidades 

diversas) 
Contribuição 
internacional 

GARGOURI et al. (2010); HART 
(2007); YAO et al. (2014); CARILLO e 

OKOLI (2011); BOWEN (2010); 
WHIPPLE et al. (2009); CHEW et al. 
(2007); AVKIRAN (2013); WRIGHT 

(2013); ZHENG et al. (2011); AHN et al. 
(2014); ZHUANG et al. (2013); YAMAN 

e KARA (2007); CUDINA e OSSA 
(2016); LEE et al. (2015); CHUANG et 

al. (2017); EL-OMAR (2014) 

17 

3 
Procedimentos 
metodológicos 

HANNES et al. (2010);  ROSENFELD 
(2010); BOWEN (2010); DUNN e 

WICKHAM, (2012); BRAKOULIAS et al. 
(2015); AKCAN et al. (2013); CHAUVIN et 

al. (2015); EL-OMAR (2014) 

8 2º 
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4 Validação 

HANNES et al. (2010); 
ROSENFELD(2010); BOWEN (2010); 

BELCHER et al. (2016); CHAUVIN et al. 
(2015); FIALA e DIAMANDIS (2017); EL-

OMAR (2014); BRAKOULIAS et al., (2015) 

8 

5 Achados/Descobertas 

BELCHER et al. (2016); GAZNI (2011); 
CODINA (2016); MCKIBBON et al. (2007); 

CHERNICK (2012); EL-OMAR (2014); 
BAKER (2012) 

7 

3º 

6 Clareza e Concisão 

HANNES et al. (2010); ROSENFELD 
(2010); BOWEN (2010); BRAKOULIAS et 
al., (2015); EL-OMAR (2014); AUDÍSIO et 

al. (2009) ; WRIGHT (2013) 

7 

7 
Atendimentos aos 
requisitos éticos 

HANNES et al. (2010); 
ROSENFELD(2010); BELCHER et al. 

(2016); EL-OMAR (2014); AUDÍSIO et al. 
(2009) 

5 

4º 

8 
Estrutura e tamanho 

do artigo 

SUN eLINTON (2014); EL-OMAR (2014); 
BAKER (2012); AUDÍSIO et al. (2009) ; 

GARGOURI et al. (2010) 
 

5 

9 
Avaliação do viés do 

pesquisador 
HANNES et al. (2010); 

ROSENFELD(2010); CHAUVIN et al. 
(2015) 

3 
5º 

10 
Domínio da língua 

inglesa 
CHEW et al. (2007); CHERNICK (2012); 

AUDÍSIO et al. (2009)  
3 

11 
Impacto do 
pesquisador 

 
HANNES et al. (2010); AVKIRAN (2013)  2 6º 

12 
Quantidade de 

referências 
GARGOURI et al. (2010) 1 

7º 

13 
Nacionalidade do 

autor principal 
GARGOURI et al. (2010 1 

14 
Títulos curtos e 

atraentes 
BRAKOULIAS et al. (2015) 1 

15 
Utilização de fontes 

mais citadas 
ZHENG et al. (2011); 1 

16 
Relato de todos os 

resultados 
CHAUVIN et al. (2015) 1 

17 
Características 

linguísticas 
YONEOKA e OTA (2017) 1 

Quadro 13: Aspectos identificados na literatura por autor  

A partir dos dados relacionados na Quadro 13, observa-se que os 

aspectos citados com mais frequência pelos autores são: originalidade/valor, 

pesquisa colaborativa, utilização adequada dos procedimentos metodológicos, 

validação e os achados/descobertas do trabalho.  

 

4.1.2 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados  
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 Neste subitem é apresentada a análise dos resultados quanto ao nível 

de influência dos aspectos que mais influenciam na publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico. 

Os quadros e figuras apresentam a consolidação da distribuição de 

frequência atribuídos aos 13 aspectos avaliados quanto ao nível de influência 

no sucesso das publicações em periódicos reconhecidos internacionalmente 

conforme a seguinte escala de avaliação: Muito alta (MA), Alta (A), Média (M), 

Baixa (B), Sem influência (SI) e Não se aplica ou não sabe responder (NR). 

 
 

 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 

Nível de influência 

 

TOTAL 
 

MA 

 

A 

 

M 

 

B 

 

SI 

 

NR 

1 – Originalidade/Valor       
 

2 – Pesquisa colaborativa       
 

3 – Instituições, países de origem 
dos autores 

       

4 – Procedimentos metodológicos        

5  – Validação dos resultados        

6  – Achados/descobertas        

7  – Clareza/concisão        

8  – Atendimentos aos requisitos 
éticos 

       

9  – Estrutura e tamanho do artigo        

10 – Impacto do pesquisador        

11  – Domínio do idioma do 
periódico 

       

12  – Articulação entre os elementos 
(objetivo, método, conclusão e 
referências) do artigo 

       

13  – Interesse dos leitores da 
revista a respeito do tema 

       

TOTAL       
 

Quadro 14: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados quanto ao nível de 
influência no sucesso das publicações. 

 
 
4.2 Resultados survey – 1ª amostra 
 
 
 O questionário foi encaminhado por e-mail para o grupo de revisores e 

editores dos periódicos utilizados na revisão sistemática que estavam com o 
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cadastro do ranking no site Publons e os principais periódicos da área das 

Engenharias III conforme a seção 3.3 do capítulo de Metodologia que estavam 

com o cadastro do principais revisores/editores no site Publons. Um total de 31 

periódicos utilizados na revisão sistemática e dez periódicos das áreas 

Engenharias III, apenas 25 periódicos participaram da pesquisa por estar com 

o cadastro dos principais revisores/editores lincados na página inicial do site 

Publons. 

 Foram encaminhados os convites de participação nesta pesquisa para 

os revisores e editores dos seguintes periódicos: Scientometrics, PloS one, 

Journal of the Medical Library Association: JMLA, Research Policy, Qualitative 

health research, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Health research 

policy and systems, Information & Management, Research Evaluation, 

Australasian Psychiatry, Journal of the Royal Society of Medicine, Journal of 

Information Science, Genome biology, Journal of Organizational Behavior, 

Medical Science Monitor, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 

Technovation, Surgical Oncology, BMC medicine, (20 periódicos da revisão 

sistemática), Ieee Transactions on Industrial Informatics, Composites Parts B-

engineering, Omega-International Journal of Management Science, Computer 

Methods in Applied Mechanics and Engineering, Expert Systems With 

Applications e Ieee Systems Journal (5 periódicos do ranking dos dez principais 

periódicos da área Engenharias III, conforme filtro na base JCR). 

Periódicos que não estavam com o ranking cadastrados no site Publons: The 

journal of academic librarianship, The Qualitative Report, Problems and 

Perspectives in Management, The European Physical Journal Special Topics, 

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, El Profesional de La 

Información (EPI), Informação & Sociedade, Malaysian Journal of Library & 

Information Science, Paediatric respiratory reviews, Advances in Digestive 

Medicine, Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, Revista médica 

de Chile (11 periódicos da revisão sistemática); Integrated Computer-Aided 

Engineering, Journal of Operations Management, Archives of Computational 

Methods in Engineering, International Journal of Engineering Science (4 

periódicos do ranking da área Engenharias III) 
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 O universo desta etapa foi composto por 149 participantes, 17 

revisores/editores responderam o questionário, a taxa de resposta foi de 

11,41%. 

 

4.2.1 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados  

 Neste subitem é apresentada a análise dos resultados quanto ao nível 

de influência dos aspectos que mais intervêm na publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico. 

 Os quadro 15 a 17, construído com base na metodologia utilizada em 

Duarte e Costa (2017), e figuras 8 a 20 apresentam a consolidação da 

distribuição de frequência atribuídos aos 13 aspectos avaliados quanto ao nível 

de influência no sucesso das publicações em periódicos reconhecidos 

internacionalmente conforme a seguinte escala de avaliação: Muito alta (MA), 

Alta (A), Média (M), Baixa (B), Sem influência (SI) e Não se aplica ou não sabe 

responder (NR). 

 

 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 

Nível de influência 
 

TOTAL 
 

MA 

 

A 

 

M 

 

B 

 

SI 

 

NR 

1 – Originalidade/Valor 6 5 6 0 0 0 17 

2 – Pesquisa colaborativa 0 4 4 3 3 3 17 

3 – Instituições, países de origem 
dos autores 

2 4 4 2 2 3 17 

4 – Procedimentos metodológicos 7 7 3 0 0 0 17 

5  – Validação dos resultados 4 7 2 2 2 0 17 

6  – Achados/descobertas 5 6 3 0 0 3 17 

7  – Clareza/concisão 2 10 4 0 0 1 17 

8  – Atendimentos aos requisitos 
éticos 

4 3 5 1 0 4 17 

9  – Estrutura e tamanho do artigo 2 4 8 2 0 1 17 
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10 – Impacto do pesquisador 2 5 3 3 2 2 17 

11  – Domínio do idioma do 
periódico 

0 8 2 2 1 4 17 

12  – Articulação entre os elementos 
(objetivo, método, conclusão e 
referências) do artigo 

1 8 5 0 1 2 17 

13  – Interesse dos leitores da 
revista a respeito do tema 

1 9 4 1 1 1 17 

TOTAL 36 80 53 16 12 24 221 

Quadro 15: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados quanto ao nível de 
influência no sucesso das publicações. Amostra: editores/revisores. 
 
 

 Os dois aspectos mais citados pelos revisores/editores com um nível de 

influência muito alto foram os itens 4: Procedimentos metodológicos e o 1: 

Originalidade/valor, contando com 41,18% e 35,29% respectivamente. Estes 

pesquisadores identificaram estes fatores como essenciais para que uma 

publicação seja considerada relevante. 

 Observa-se que o aspecto apresentado no item 7: Clareza/concisão foi 

citado dez vezes em um nível de influência considerado alto, obtendo 58,82% 

da amostra relacionada. Estes revisores/editores consideram este item 

importante para uma publicação de alto impacto científico. 

 Ainda com base na análise do Quadro 15, 47,06% dos pesquisadores 

não souberam opiniar nos itens 8: Atendimentos aos requisitos éticos e 11: 

Domínio do idioma do periódico. 

 Observa-se que o item 3: Instituições, países de origem dos autores 

obteve um quantitativo equilibrado de respostas, contando com um percentual 

de 11,76% para o nível de influência Muito alta (MA), 23,53% para o nível de 

influência Alta (A), 23,53% para o nível de influência Média (M), 11,76% para o 

nível de influência Baixa (B), 11,76% Sem influência (SI) e 17,66% Não se 

aplica ou não sabe responder (NR). Este aspecto pode ser considerado 

divergente entre estes participantes. 

 À seguir são apresentados graficamente os dados consolidados e a 

frequência relativa de cada aspecto fundamental para a publicação de artigos 

avaliados pelos revisores/editores. 
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 Aspecto 1 – Originalidade/Valor 

 Este aspecto é muito relevante pois apresenta um nível de influência 

muito alto de 35,29% e alto de 29,41%, totalizando 64,70% dos pesquisadores 

que identificaram este item como um fator positivo no sucesso das publicações 

em revistas de prestígio. Além disso, não tiveram respostas de baixa influência 

ou sem influência. A seguir, a Figura 8 apresenta estes resultados. 

 
Figura 8: Nível de influência do aspecto item 01 

 

 Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 

Nenhum revisor ou editor identificou este aspecto com o nível de 

influência muito alto. 17,65% desta amostra considerou este item com baixa 

influência, 17,65% não souberam opinar e 17,65% considerou este aspecto 

sem influência. Com base nestes dados, pode-se afirmar que este aspecto não 

foi considerado muito relevante entre os participantes. A seguir, a Figura 9 

apresenta estes resultados. 

 

35,29% 

29,41% 

35,29% 

Nível de influência do aspecto: 
Originalidade/Valor 

MA

A

M

B

SI

NR
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Figura 9: Nível de influência do aspecto item 02 

 

 Aspecto 3 - Instituições, países de origem dos autores 

Este aspecto possui as distribuições de frequência equilibradas entre os 

níveis de influência. A soma dos níveis muito alto (MA) e alto (A) contam com 

35,29% das respostas e a soma dos níveis baixo e sem influência contam com 

23,53% das respostas. Três editores/revisores não sabem responder a 

influência deste item, contando com 17,65% das respostas. Com base nestes 

dados, observa-se que este aspecto possui um nível de importância menor que 

o aspecto da Originalidade/Valor. A seguir, a Figura 10 apresenta estes 

resultados. 

 

 

23,53% 

23,53% 
17,65% 

17,65% 

17,65% 

Nível de influência do aspecto: 
Pesquisa colaborativa                 

MA

A

M

B

SI

NR

11,76% 

23,53% 

23,53% 

11,76% 

11,76% 

17,65% 

Nível de influência do aspecto:  
Instituições, países de origem dos 

autores 

MA

A

M

B

SI

NR
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Figura 10: Nível de influência do aspecto item 03 
 
 

 Aspecto 4 - Procedimentos metodológicos 

 
A soma dos níveis muito alto (MA) e alto (A) atinge 82,36% das 

respostas dos revisores/editores para este item. Além disso, não se observa 

nenhuma resposta para os níveis de influência baixo (B), sem influência (SI) ou 

não sabe responder (NR). Neste grupo de participantes, este aspecto foi 

considerado o mais relevante para o sucesso das publicações. A seguir, a 

Figura 11 apresenta estes resultados. 

 
Figura 11: Nível de influência do aspecto item 04 

 

 Aspecto 5 - Validação dos resultados 

Este aspecto é um dos mais importantes à serem observados na 

publicação de um artigo, contando com 23,53% e 41,18% nos níveis de 

influência alto e muito alto, respectivamente. A soma dos níveis (MA) e (A) 

totaliza 64,71% das respostas. Não se obteve nenhuma resposta no nível de 

influência (NR). Pode-se afirmar com base na análise dos dados que este 

aspecto é considerado muito relevante. A seguir, a Figura 12 apresenta estes 

resultados. 
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Figura 12: Nível de influência do aspecto item 05 

 
 

 Aspecto 6 – Achados/descobertas 

Os pesquisados responderam que este aspecto possui a soma de 

64,70% em um nível de influência alto e muito alto. Nenhuma resposta no nível 

de influência (B) e (SI). 17,65% dos participantes não souberam responder esta 

questão. O aspecto Achados/descobertas pode ser considerado importante na 

publicação em periódicos de impacto. A seguir, a Figura 13 apresenta estes 

resultados. 

 

 
Figura 13: Nível de influência do aspecto item 06 
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 Aspecto 7 – Clareza/concisão 

O aspecto Clareza/concisão também foi considerado muito relevante, 

contando com a soma de 70,59% das respostas nos níveis de influência muito 

alto (MA) e alto (A). Não se obteve respostas nos níveis (B) e (SI). Apenas um 

editor/revisor não soube responder. A seguir, a Figura 14 apresenta estes 

resultados. 

 

 
Figura 14: Nível de influência do aspecto item 07 

 

 

 Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos éticos 

Este aspecto foi o que obteve um maior percentual de respostas no nível 

(NR) não sabe responder, contando com 23,53% das respostas. A média ficou 

em 29,41%. A soma das respostas do nível de influência (MA) e (A) ficou em 

41,17%. Apenas um revisor/editor identificou o nível de influência baixo neste 

aspecto. A seguir, a Figura 15 apresenta estes resultados. 
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Figura 15: Nível de influência do aspecto item 08 

 

 Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 

Este aspecto obteve o maior percentual no nível de influência médio (M), 

contando com 47,06% das respostas. 11,76% dos participantes identificaram 

este item com baixa influência no sucesso de uma publicação. Como resultado, 

pode-se dizer que os revisores/editores não consideram este aspecto muito 

relevante. A seguir, a Figura 16 apresenta estes resultados. 

 

 
Figura 16: Nível de influência do aspecto item 09 
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A distribuição do nível de influência no aspecto “impacto do pesquisador” 

foi equilibrada, contando com a soma de 41,18% nos níveis (A) e (MA) e 

29,41% nos níveis (B) e (SI). Apenas 2 editores/revisores não opinaram ou não 

souberam responder. Pode-se afirmar que este item não demonstrou 

superioridade satisfatória para ser considerado relevante de acordo com os 

participantes desta pesquisa. A seguir, a Figura 17 apresenta estes resultados. 

 
Figura 17: Nível de influência do aspecto item 10 

 

 Aspecto 11 – Domínio do idioma do periódico 

Nenhum pesquisador considerou este item com influência muito alta, 

entretanto, 47,06% das respostas relacionou em suas respostas o nível de 

influência deste aspecto como alta (A). O nível de influência que não soube 

responder foi altíssimo, contando com 23,53%. Pode-se dizer que é um item 

importante, mas não é um item prioritário e relevante de acordo com a análise 

dos participantes desta pesquisa. A seguir, a Figura 18 apresenta estes 

resultados. 
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Figura 18: Nível de influência do aspecto item 11 

 

 Aspecto 12 – Articulação entre os elementos (objetivo, método, 

conclusão e referências) do artigo 

Este aspecto demonstrou ser relevante de acordo com os dados 

apresentados, contando com a soma de 52,94% das respostas estavam nos 

níveis alto (A) e muito alto (MA). Apenas um revisor/editor respondeu que este 

aspecto não tinha influência na publicação de um artigo em um periódico de 

elevado reconhecimento científico. A seguir, a Figura 19 apresenta estes 

resultados. 

 
Figura 19: Nível de influência do aspecto item 12 
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 Aspecto 13 – Interesse dos leitores da revista a respeito do tema 

Com base na análise dos dados, este item é muito relevante para os 

artigos científicos de elevado impacto. Somente o item de influência Alto (A) 

conta com um total de 52,94% das respostas. Os demais níveis de influência 

estão distribuídos de forma uniforme, com 5,88% das respostas, com excessão 

do nível de média influência com 23,53%.  A seguir, a Figura 20 apresenta 

estes resultados. 

 
Figura 20: Nível de influência do aspecto item 13 

 
 
4.2.1.1 Aspectos fundamentais separados por nível de influência 

  
 Neste subitem estão incluídos os principais aspectos para a publicação 

de um artigo em uma revista de prestígio separados por nível de influência na 

escala de avaliação. 

  

Nível de 
influência 

Aspectos principais  
por nível 

(Freq.) 
Respostas 

MA (Muito Alta) 

Aspecto 4 – Procedimentos metodológicos 41,18 % 

Aspecto 1 – Originalidade/Valor 35,29% 

Aspecto 6 – Achados/descobertas 29,41% 

Aspecto 5 - Validação dos resultados 23,53% 

5,88% 
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5,88% 
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Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos 
éticos 

23,53% 

A (Alta) 

Aspecto 7 – Clareza/concisão 58,82% 

Aspecto 13 – Interesse dos leitores da 
revista a respeito do tema 

52,94% 

Aspecto 11 – Domínio do idioma do 
periódico 

47,06% 

Aspecto 12 – Articulação entre os 
elementos do artigo 

47,06% 

M (Média) 

Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 47,06% 

Aspecto 1 – Originalidade/Valor 35,29% 

Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos 
éticos 

29,41% 

Aspecto 12 – Articulação entre os 
elementos do artigo 

29,41% 

B (Baixa) 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 17,65% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 17,65% 

Aspecto 3 - Instituições, países de origem 
dos autores 

11,76% 

Aspecto 5 - Validação dos resultados 11,76% 

Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 11,76% 

Aspecto 11 – Domínio do idioma do 
periódico 

11,76% 

SI (Sem influência) 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 29,41% 

Aspecto 3 - Instituições, países de origem 
dos autores 

11,76% 

Aspecto 5 - Validação dos resultados 11,76% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 11,76% 

NR (Não sabe 
opinar ou 
responder) 

Aspecto 11 – Domínio do idioma do 
periódico 

23,53% 

Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos 
éticos 

23,53% 

Aspecto 6 – Achados/descobertas 17,65% 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 17,65% 

Aspecto 3 - Instituições, países de origem 
dos autores 

17,65% 

Quadro 16: Aspectos principais separados por nível de influência. Amostra: editores/revisores 
 
 No Quadro 16 são apresentados os aspectos por nível de influência na 

escala de avaliação utilizado na construção do questionário, sendo colocados 
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os 4 (quatro) principais aspectos por nível de influência de acordo com as 

respostas dos editores/revisores por ordem decrescente. 

 Vale destacar que na etapa de classificação por nível de influência muito 

alta (MA) foram apresentados 5 (cinco) aspectos por ordem de classificação, 

pois os Aspectos 5 e 8 ficaram empatados no ranking, obtendo o mesmo 

percentual de frequência das respostas. 

 Já na etapa de classificação por nível de influência Baixa (B), foram 

apresentados 6 (seis) aspectos por ordem de classificação, pois os Aspectos 

3, 5, 9 e 11 ficaram empatados no ranking, obtendo o mesmo percentual de 

frequência das respostas. 

Assim como no nível de classificação (MA), na etapa de classificação 

por nível de influência “Não sabe opinar ou responder” (NR), foram 

apresentados 5 (cinco) aspectos por ordem de classificação, pois os Aspectos 

6, 3 e 2 ficaram empatados no ranking, obtendo o mesmo percentual de 

frequência das respostas. 

 

Aspectos principais mais 
relevantes (Ordem de 

classificação) 

Nível de 
influência 

(MA) 
(Freq) 

Nível de 
influência 

(A) 
(Freq) 

Soma Colocação 

Aspecto 4 – Procedimentos 
metodológicos 

41,18% 41,18% 82,36% 1º 

Aspecto 7 – Clareza/concisão 11,76% 58,82% 70,58% 2º 

Aspecto 1 – Originalidade/Valor 35,29% 29,41% 64,70% 

3º 
Aspecto 5 - Validação dos 
resultados 

23,53% 41,17% 64,70% 

Aspecto 6 – 
Achados/descobertas 

29,41% 35,29% 64,70% 

Aspecto 13 – Interesse dos 
leitores da revista a respeito do 
tema 

5,88% 52,94% 58,82% 4º 

Aspecto 12 – Articulação entre 
os elementos do artigo 

5,88% 47,06% 52,94% 5º 

Aspecto 11 – Domínio do idioma 
do periódico 

0% 47,06% 47,06% 6º 

Aspecto 8 – Atendimento aos 
requisitos éticos 

23,53% 17,65% 41,18% 

7º 
Aspecto 10 – Impacto do 
pesquisador 

11,77% 29,41% 41,18% 
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Aspecto 3 - Instituições, países 
de origem dos autores 

11,76% 53,53% 35,29% 

8º 
Aspecto 9 – Estrutura e 
tamanho do artigo 

11,76% 53,53% 35,29% 

Aspecto 2 – Pesquisa 
colaborativa 

0% 23,53% 23,53% 9º 

Quadro 17: Ranking dos aspectos mais relevantes ((Soma dos nívels de influência (MA) e (A)). 
Amostra: editores/revisores. 
 

No Quadro 17, estão apresentados os aspectos mais relevantes em 

ordem descrescente, contabilizando a soma dos níveis de influência Muito Alta 

(MA) e Alta (A), sendo possível a identificação dos aspectos prioritários na 

publicação de artigos em periódicos de elevado reconhecimento internacional. 

 Os revisores/editores selecionados na pesquisa levantaram outras 

questões que influenciam positivamente na publicação dos artigos. Vale 

ressaltar que este item foi opcional, então apenas três fatores foram levantados 

neste grupo. Além disso, a amostra desta pesquisa é relativamente pequena 

(17 participantes). 

 Como foram apenas 3(três) contribuições, as respostas foram 

colocadas a seguir: 

 “Ser vinculado a uma universidade de prestígio ou a um grupo de 

pessoas influentes” 

 “Publicações anteriores no periódico” 

 “Artigos bem apresentados e escritos” 

Apenas o último aspecto depende do esforço do pesquisador para a 

elaboração de uma publicação relevante. Os participantes levantaram que a 

instituição que o autor está vinculado é importante, além dos co-autores 

selecionados para contribuir.  

 Os revisores/editores selecionados na pesquisa pontuaram outras 

questões que influenciam negativamente na publicação dos artigos. As 

palavras estão em tamanhos uniformes pois foram citadas uma única vez 

devido a participação de baixo neste quesito. Vale ressaltar que este item foi 

opcional, então apenas dois fatores foram levantados neste grupo. Além disso, 

a amostra desta pesquisa é relativamente pequena. 

 Como foram apenas 2(duas) contribuições, as respostas foram 

colocadas a seguir: 
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 “Ser de instituições desconhecidas” 

 “Erros de digitação e edição, além da metodologia não estar detalhada” 

Uma estratégia para reduzir os aspectos negativos de acordo com o 

segundo item é revisar os artigos encaminhados e detalhar o máximo possível 

os métodos que foram seguidos. 

 
 
4.2.2 Perfil dos editores/revisores participantes  

 
 Com base na Figura 21, 41,18% dos revisores/editores são da área de 

Medicina, contando com a mesma porcentagem para outras áreas. Os 

participantes que possuem formação na área de Engenharia contam com 

apenas 17,64% das respostas.  

 

 
Figura 21: Área de conhecimento dos participantes 

 
 A maior parte dos participantes desta amostra possuem o título de 

Doutor, contando com 76,47% do total, conforme a Figura 22 a seguir. Nenhum 

editor/revisor está cursando o mestrado, mas 5,88% do grupo possui o título de 

mestre. Com base na análise dos dados, pode-se afirmar que os periódicos 

selecionados contam com profissionais qualificados. 

 

41,18% 

17,65% 

41,18% 
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Figura 22: Titulação dos participantes 

 
 Apenas um editor/revisor informou que não possui publicações 

indexadas nas bases JCR e Scopus nos últimos 4 (quatro) anos. Estão 

empatados com 35,29% a quantidade de 6 a 10 e mais de 20 artigos que os 

editores/revisores submeteram a periódicos de alto impacto nos últimos 4 anos. 

 
Figura 23: Artigos publicados nas bases JCR e Scopus 

 
 Com base na análise da Figura 24, 29,41% dos participantes 

encaminharam mais de 20 artigos nos últimos 4 anos para periódicos 

indexados nas bases JCR e Scopus. Somando as quantidades 11 – 15 

(23,53%); 16 – 20 (17,65%) e mais de 20 (29,41%), corresponde a um total de 

70,59% das respostas. Pode-se afirmar que os revisores/editores possuem um 

número razoável de submissões. 
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35,29% 
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0 (nenhuma)

1 - 5
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Figura 24: Artigos submetidos nas bases JCR e Scopus 

4.2.3 Ranking das causas apontadas para a não submissão ao periódico 

de elevado reconhecimento científico  

 

 Esta seção apresenta as causas da não submissão de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico, sob a perspectiva dos 

editores/revisores. 

 

Causa da não submissão do artigo Freq Colocação 

Os artigos já encaminhados não foram aceitos 37,50% 1º 

A suspeição de que o período para a avaliação dos 
artigos é longo 

20,83% 2º 

A não submissão ao periódico por julgar não ter 
capacidade de publicar em um periódico de excelência 

12,50% 3º 

Facilidade em publicar artigos em revistas de menor 
impacto 

8,33% 

4º 

A não submissão ao periódico 8,33% 

A dificuldade em redigir no idioma dos periódicos 4,17% 

5º 
Não tinha conteúdo adequado para os periódicos 
indexados. 

4,17% 

Os conteúdos dos artigos publicados eram mais 
relevantes para os periódicos locais não indexados 

4,17% 

Quadro 18: Causas apontadas para a não submissão ao periódico indexado. Amostra: 
editores/revisores 

 
 Conforme o Quadro 18, que apresenta o ranking das causas da não 

submissão dos artigos em periódicos relevantes, os revisores/editores que 
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participaram da pesquisa informaram que as duas principais causas para a não 

submissão são as seguintes: “os artigos encaminhados não foram aceitos”, 

contando com 37,50% das respostas e “a suspeição de que o período para a 

avaliação dos artigos é longo”, com 20,83%. Já a 3ª colocação vai para a “não 

submissão por julgar não ter capacidade em publicar em periódicos de 

excelência”, contando com 12,50% dos participantes. 

 Estratégias para inibir as causas da  não submissão ao periódico de elevado 

impacto científico: 

1ª causa: Os artigos já encaminhados não foram aceitos. 

Ação: Os pesquisadores devem analisar os motivos elencados pelos revisores 

para a não aceitação do artigo e corrigir as questões levantadas. Após as 

devidas correções, o trabalho deverá ser reencaminhado para o periódico. 

2ª causa:  A suspeição de que o período para a avaliação dos artigos é longo. 

Ação: Os pesquisadores devem levantar o tempo de publicação do periódico 

escolhido antes da etapa de submissão, deve existir um estudo prévio da 

revista. É fundamental observar que os artigos devem estar dentro do escopo 

do periódico e o assunto deve despertar o interesse do mesmo. Uma estratégia 

para reduzir estas inconsistências é verificar o conteúdo das publicações do 

periódico escolhido. 

3ª causa: A não submissão ao periódico por julgar não ter capacidade de 

publicar em um periódico de excelência. 

Ação: Para melhorar este quadro, é fundamental que os autores encaminhem 

os seus artigos visando a obter um resultado satisfatório. É importante que o 

pesquisador envie os artigos para a revista científica e reencaminhe os 

trabalhos com base nas alterações identificadas pelos revisores, caso seja 

necessário. É importante que os pesquisadores tenham uma rotina de 

publicação para ganhar experiência e compartilhar conhecimento. Além disso, 

o autor também deve desenvolver-se constantemente para garantir o 

aprimoramento do conhecimento e elevar as suas capacidades cognitivas. 

4ª causa: Facilidade em publicar artigos em revistas de menor impacto. 
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Ação: Os pesquisadores devem procurar desafios e atender aos requisitos 

estabelecidos pela comunidade acadêmica em publicar trabalhos relevantes, 

então é necessário que os autores encaminhem as suas publicações para um 

periódico de elevado impacto. Vale ressaltar que o autor que possui um artigo 

em fase de submissão já passou pela etapa de estruturação do trabalho, então 

é uma questão de escolher o periódico mais adequado e de alto impacto.  

5ª causa: A não submissão ao periódico. 

Ação: Os autores devem submeter os seus trabalhos observando os aspectos 

encontrados na revisão da literatura que respondem à primeira questão 

específica deste trabalho. Os seguintes aspectos devem ser atendidos: 

originalidade/valor, pesquisa colaborativa, atendimento aos procedimentos 

metodológicos, validação dos resultados, achados e descobertas, texto com 

clareza e concisão. Além do atendimento a estes aspectos, a seleção do 

periódico também é prioridade neste processo. 

 

Síntese da conclusão nesta etapa: A submissão bem sucedida de um artigo 

científico depende da iniciativa do pesquisador em encaminhar o trabalho para 

as revistas de elevado impacto científico, fazendo um estudo prévio do 

periódico selecionado. Além disso, o autor deve ter persistência e 

reencaminhar o artigo sempre que necessário com as devidas correções 

identificadas pelos revisores. O pesquisador deve desenvolver-se 

constantemente para garantir o aprimoramento do conhecimento e elevar as 

suas capacidades cognitivas. 

 
4.2.4 Ranking das causas para a não aceitação do artigo submetido ao 

periódico indexado pelos seus respectivos editores 

 Esta seção apresenta as causas da não publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico, sob a perspectiva dos 

editores/revisores. 

 

Causa da não publicação do artigo Freq Colocação 
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Originalidade (novo conhecimento) do artigo 42,42% 1º 

Tema fora do escopo da revista 21,21% 2º 

Metodologia inadequada 15,15% 3º 

Conclusão não suportada pela pesquisa 6,06% 

4º 

Texto com gramática inadequada 6,06% 

Texto sem coesão e coerência 3,03% 

5º Conteúdo não é relevante 
3,03% 

Baixa prioridade para o periódico 
3,03% 

Quadro 19: Causas da não publicação do artigo em um periódico de elevado impacto 
científico. Amostra: editores/revisores 
 
 

 Com base no Quadro 19, as três principais causas da não aceitação dos 

artigos em periódicos são: Originalidade (novo conhecimento) do artigo, com 

42,42% das respostas, seguida do tema fora do escopo da revista, com 

21,21%. Na terceira posição, a metodologia inadequada, com 15,15% das 

respostas.  

 Estratégias para inibir as causas da  não publicação em um periódico de 

elevado impacto científico: 

1ª causa: Originalidade (novo conhecimento) do artigo. 

Ação: Para se publicar um artigo científico em um periódico de elevado impacto 

foi identificado que a originalidade do assunto é importante neste processo. A 

publicação deve apresentar um conhecimento novo para os leitores do 

periódico selecionado. 

2ª causa: Tema fora do escopo da revista. 

Ação: Na etapa de análise dos artigos pelo periódico, os autores podem 

receber a negativa de uma publicação ressaltando que o tema do trabalho está 

fora do escopo da revista. Este fato pode ser mitigado apenas com um estudo 

prévio do periódico selecionado, assim como na etapa de submissão dos 

artigos. Após o recebimento deste retorno, o pesquisador deve  verificar o 

conteúdo das publicações do periódico selecionado. 

3ª causa: Metodologia inadequada. 
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Ação: O pesquisador deve rever a metodologia, devendo estruturar a sua 

pesquisa de forma coerente. Ele pode contar com a colaboração de autores 

mais experientes para minimizar estes riscos. Antes de submeter o artigo 

científico ao periódico, é fundamental fazer uma leitura nos mínimos detalhes, 

buscando qualquer erro de digitação, ortografia e estrutura. Também sugere-se 

que o trabalho seja encaminhado para um pesquisador com mais experiência 

na área do tema do artigo e na publicação de artigos científicos. 

 

4ª causa: Conclusão não suportada pela pesquisa. 

Ação: Para reduzir os riscos com a falta de estruturação de um trabalho, 

sugere-se que o autor examine detalhadamente a redação do artigo verificando 

as inconsistências, erros de digitação, formatação, coesão e coerência. Para 

facilitar a redação de uma publicação, pode-se contar com a colaboração de 

outros pesquisadores com mais experiência na área do tema da pesquisa. A 

participação colaborativa foi um dos aspectos relevantes encontrados na 

revisão sistemática da literatura que busca contribuir na publicação em 

periódicos de elevado impacto científico. Após a retificação do trabalho 

conforme a sugestão do revisor do periódico, é fundamental que o pesquisador 

reenvie o artigo para uma nova análise. 

5ª causa: Texto com gramática inadequada. 

Ação: O pesquisador deve fazer uma leitura detalhada previamente à 

submissão do artigo, verificando os possíveis erros gramaticais. Sugere-se que 

os artigos sejam encaminhados a um revisor do idioma do periódico 

selecionado  antes da etapa de submissão,  reduzindo este risco.  

Síntese da conclusão nesta etapa: A publicação de um artigo científico em uma 

revista de alto impacto científico depende de um trabalho bem elaborado e 

estruturado, visando a novas contribuições científicas. Antes do artigo ser 

submetido para o periódico escolhido, é fundamental fazer uma revisão 

detalhada, se possível, encaminhar a um revisor no idioma do periódico 

selecionado para verificação de possíveis erros gramaticais, assim  como da 

coesão e coerência. Sugere-se ainda a participação colaborativa com 

pesquisadores experientes, elevando-se, assim, o índice de assertividade na 
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construção do trabalho. É fundamental observar que as publicações devem 

estar dentro do escopo da revista e o assunto deve ser de interesse deste 

periódico. Uma estratégia para reduzir estas inconsistências é verificar o 

conteúdo das publicações do periódico escolhido, e estabelecer qual é o seu 

tema de interesse. 

 
4.3 Resultados survey – 2ª amostra 
 

O questionário foi encaminhado por e-mail para o grupo de docentes dos 

cursos de Pós Graduação Stricto Sensu nas áreas de Engenharia e Medicina 

conforme o item 3.2 do capítulo de Metodologia. 

 Fizeram parte deste universo, os docentes das seguintes universidades 

federais: UFAM, UFBA, UFF, UFMA, UFMG, UFMS, UFRGS, UFRJ, UFPR, 

UFPA, UFSC, UNIFESP. 

 O universo desta etapa foi composto por 1.038 participantes, 138 

docentes responderam o questionário, a taxa de resposta foi de 13,29%. 

 

4.3.1 Análise e distribuição da frequência dos aspectos identificados  

 

 Neste subitem é apresentada a análise dos resultados quanto ao nível 

de influência dos aspectos que mais influenciam na publicação de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico. 

 Os quadro 20 a 22, construído com base na metodologia utilizada em 

Duarte e Costa (2017), e figuras 25 a 37 apresentam a consolidação da 

distribuição de frequência atribuídos aos 13 aspectos avaliados quanto ao nível 

de influência no sucesso das publicações em periódicos reconhecidos 

internacionalmente conforme a seguinte escala de avaliação: Muito alta (MA), 

Alta (A), Média (M), Baixa (B), Sem influência (SI) e Não se aplica ou não sabe 

responder (NR). 

 

 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 

Nível de influência 
 

TOTAL 
 

MA 

 

A 

 

M 

 

B 

 

SI 

 

NR 
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1 – Originalidade/Valor 62 50 20 1 1 4 138 

2 – Pesquisa colaborativa 11 28 36 16 25 22 138 

3 – Instituições, países de origem 
dos autores 

23 41 22 23 15 14 138 

4 – Procedimentos metodológicos 47 53 24 7 1 6 138 

5  – Validação dos resultados 46 59 25 2 1 5 138 

6  – Achados/descobertas 36 49 28 5 2 18 138 

7  – Clareza/concisão 32 77 20 6 1 2 138 

8  – Atendimentos aos requisitos 
éticos 

41 36 12 9 9 31 138 

9  – Estrutura e tamanho do artigo 16 39 47 22 7 7 138 

10 – Impacto do pesquisador 24 32 35 13 10 24 138 

11  – Domínio do idioma do 
periódico 

54 51 25 1 2 5 138 

12  – Articulação entre os elementos 
(objetivo, método, conclusão e 
referências) do artigo 

44 61 17 8 1 7 138 

13  – Interesse dos leitores da 
revista a respeito do tema 

22 66 23 10 5 12 138 

TOTAL 458 642 334 123 80 157 1794 

Quadro 20: Distribuição de frequência absoluta dos aspectos identificados quanto ao nível de 
influência no sucesso das publicações. Amostra: docentes 
 

O quadro 20 e figuras apresentam a consolidação da distribuição de 

frequência atribuída aos 13 aspectos avaliados quanto ao nível de influência no 

sucesso das publicações em periódicos reconhecidos internacionalmente, 

conforme a seguinte escala de avaliação: Muito alta (MA), Alta (A), Média (M), 

Baixa (B), Sem influência (SI) e Não se aplica ou não sabe responder (NR). 

 Os dois aspectos mais citados pelos revisores/editores com um nível de 

influência muito alto foram os itens 1: Originalidade e o 11: Domínio do idioma 

do periódico, contando com 44,93% e 39,13% respectivamente. Estes 

pesquisadores identificaram estes fatores como essenciais para que uma 

publicação seja considerada relevante. 

 Observa-se que o aspecto apresentado no item 10: Clareza/concisão foi 

citado setenta e sete vezes em um nível de influência considerado alto, 

obtendo 55,80% da amostra relacionada. Estes revisores/editores consideram 

este item importante para uma publicação de alto impacto científico. 
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 Ainda com base na análise do Quadro 20, 39,86% dos pesquisadores 

não souberam opiniar nos itens 8: “Atendimentos aos requisitos éticos” e 10: 

“Impacto do pesquisador”. 

 Observa-se que o item 3: “Instituições, países de origem dos autores” 

obteve um quantitativo relativamente equilibrado de respostas, contando com 

um percentual de 16,68% para o nível de influência Muito alta (MA), 29,71% 

para o nível de influência Alta (A), 15,94% para o nível de influência Média (M), 

16,68% para o nível de influência Baixa (B), 10,87% Sem influência (SI) e 

10,14% Não se aplica ou não sabe responder (NR). Este aspecto pode ser 

considerado divergente entre estes participantes. 

 A seguir são apresentados graficamente os dados consolidados e a 

frequência relativa de cada aspecto fundamental para a publicação de artigos 

avaliados pelos revisores/editores. 

 
 Aspecto 1 – Originalidade/Valor 

 Este aspecto é muito relevante pois apresenta um nível de 

influência muito alto de 44,93% e alto de 36,23%, totalizando 81,16%,70% dos 

pesquisadores que identificaram este item como um fator positivo no sucesso 

das publicações em revistas de prestígio. Além disso, apenas 0,72% das 

respostas com o nível de baixa influência ou sem influência, isto corresponde a 

um docente. A seguir, a Figura 25 apresenta estes resultados. 

 
Figura 25: Nível de influência do aspecto item 01 

 

44,93% 

36,23% 

14,49% 

0,72% 0,72% 

2,90% 
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A

M
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 Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 

A soma dos níveis muito alto e alto resultam em 28,26% das respostas, 

o valor do nível “média” corresponde a 26,09%, e a soma dos níveis “baixa” e 

“sem influência” resulta em 29,71%. Com base nestes dados, pode-se afirmar 

que este aspecto não foi considerado muito relevante entre os participantes, 

sendo um item muito controverso entre os mesmos. A seguir, a Figura 26 

apresenta estes resultados. 

 
Figura 26: Nível de influência do aspecto item 02 

 

 Aspecto 3 - Instituições, países de origem dos autores 

A soma dos níveis muito alto (MA) e alto (A) contam com 46,38% das 

respostas e a soma dos níveis baixo e sem influência contam com 27,54% das 

respostas. Com base nestes dados, observa-se que este aspecto possui um 

nível de importância maior que o aspecto da “Pesquisa colaborativa”. A seguir, 

a Figura 27 apresenta estes resultados. 
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Figura 27: Nível de influência do aspecto item 03 

 
 
 
 
 

 Aspecto 4 - Procedimentos metodológicos 

 
A soma dos níveis muito alto (MA) e alto (A) atinge 72,47% das 

respostas dos docentes para este item. Além disso, observa-se apenas uma 

resposta para o nível de influência sem influência (SI), contando com 0,72% 

das respostas. Nesta amostra de docentes, este aspecto ocupa a 4ª colocação 

no ranking de relevância dos aspectos. A seguir, a Figura 28 apresenta estes 

resultados. 

 
Figura 28: Nível de influência do aspecto item 04 
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 Aspecto 5 - Validação dos resultados 

Este aspecto é um dos mais importantes a serem observados na 

publicação de um artigo, contando com 33,33% e 42,75% nos níveis de 

influência alto e muito alto respectivamente. A soma dos níveis (MA) e (A) 

totaliza 76,08% das respostas. Apenas 0,72% e 1,45% de retorno nos níveis 

(SI) e (B) respectivamente. Pode-se afirmar com base na análise dos dados 

que este aspecto é considerado muito relevante e divide a 3ª colocação no 

ranking dos aspectos relevantes junto com os “Articulação entre os elementos 

do artigo” e “domínio do idioma do periódico”. A seguir, a Figura 29 apresenta 

estes resultados. 

 
Figura 29: Nível de influência do aspecto item 05 

 

 Aspecto 6 – Achados/descobertas 

Os pesquisados responderam que este aspecto possui a soma de 

61,60% em um nível de influência alto e muito alto. O aspecto 

Achados/descobertas pode ser considerado importante na publicação em 

periódicos de impacto. A seguir, a Figura 30 apresenta estes resultados. 
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Figura 30: Nível de influência do aspecto item 06 

 

 
 Aspecto 7 – Clareza/concisão 

O aspecto “Clareza/concisão” também foi considerado muito relevante, 

contando com a soma de 78,99% das respostas nos níveis de influência muito 

alto (MA) e alto (A). Pequeno percentual de respostas nos níveis (B);  (SI) e 

(NR), com 4,35%; 0,72% e 1,45% respectivamente. A seguir, a Figura 31 

apresenta estes resultados. 

 
Figura 31: Nível de influência do aspecto item 07 

 

 Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos éticos 

26,09% 

35,51% 

20,29% 

3,62% 

1,45% 

13,04% 

Nível de influência do aspecto: 
Achados/descobertas 

MA

A

M

B

SI

NR

23,19% 

55,80% 

14,49% 

4,35% 

0,72% 
1,45% 

Nível de influência do aspecto: 
Clareza/concisão 

MA

A

M

B

SI

NR



119 

 

Este aspecto foi o que obteve um maior percentual de respostas no nível 

(NR) não sabe responder, contando com 22,46% das respostas. 29,71% dos 

participantes responderam que é um nível com o grau de influência muito alto 

(MA). A seguir, a Figura 32 apresenta estes resultados. 

 
Figura 32: Nível de influência do aspecto item 08 

 

 Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 

Este aspecto obteve o maior percentual no nível de influência médio (M), 

contando com 34,06% das respostas. 15,94% dos participantes identificaram 

este item com baixa influência no sucesso de uma publicação. Como resultado, 

pode-se dizer que os docentes não consideram este aspecto muito relevante. A 

seguir, a Figura 33 apresenta estes resultados. 
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Figura 33: Nível de influência do aspecto item 09 

 

 

 Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 

A distribuição do nível de influência no aspecto “impacto do pesquisador” 

contou com a soma de 40,58% das respostas nos níveis (A) e (MA) e 16,67% 

nos níveis (B) e (SI). Pode-se afirmar que este item não demonstrou 

superioridade satisfatória para ser considerado relevante de acordo com os 

participantes desta pesquisa. A seguir, a Figura 34 apresenta estes resultados. 

 
Figura 34: Nível de influência do aspecto item 10 

 

 Aspecto 11 – Domínio do idioma do periódico 

Este foi um item considerado muito relevante pelos docentes, pois 

somente o nível de influência muito alto (MA) contou com 39,13% das 

respostas dos participantes, e a soma dos níveis (MA) e (A) foi de 76,09%. A 

soma dos níveis baixo (B); sem influência (SI) e não sabe responder (NR) 

contou com somente 5,79% das respostas. A seguir, a Figura 35 apresenta 

estes resultados. 
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Figura 35: Nível de influência do aspecto item 11 

 

 Aspecto 12 – Articulação entre os elementos (objetivo, método, 

conclusão e referências) do artigo 

 
Este aspecto demonstrou ser muito relevante de acordo com os dados 

apresentados, contando com a soma de 76,08% das respostas estavam nos 

níveis alto (A) e muito alto (MA). Apenas 5,80% das respostas considerou este 

item de baixa influência e 0,72% como um nível de sem influência. Para os 

docentes, este aspecto é prioritário. A seguir, a Figura 36 apresenta estes 

resultados. 

 
Figura 36: Nível de influência do aspecto item 12 
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Com base na análise dos dados, este item é relevante para os artigos 

científicos de elevado impacto. Somente o item de influência Alto (A) conta com 

um total de 47,83% das respostas, a soma dos dois maiores níveis (MA e A) 

contou com 63,77%. Os níveis de influência baixo e sem influência contou com 

5,80% e 0,72% respectivamente. Vale ressaltar que este aspecto foi 

considerado apenas relevante e não muito relevante e prioritário, pois a soma 

dos maiores níveis não ultrapassou os 70% das respostas. A seguir, a Figura 

37 apresenta estes resultados. 

 

 
Figura 37: Nível de influência do aspecto item 13 

 
 
 
4.3.1.1 Aspectos fundamentais separados por nível de influência 

  
 Neste subitem estão incluídos os principais aspectos para a publicação 

de um artigo em uma revista de prestígio separados por nível de influência na 

escala de avaliação. 

 

Nível de influência Aspectos principais por nível 
(Freq.) 

Respostas 

MA (Muito Alta) 

Aspecto 1 – Originalidade/Valor 44,93% 

Aspecto 11 – Domínio do idioma do 
periódico 

39,13% 

15,94% 

47,83% 
16,67% 

7,25% 

3,62% 

8,70% 
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Aspecto 4 – Procedimentos 
metodológicos 

34,06% 

Aspecto 5 - Validação dos resultados 33,33% 

A (Alta) 

Aspecto 7 – Clareza/concisão 55,80% 

Aspecto 13 – Interesse dos leitores a 
respeito do tema 

47,83% 

Aspecto 12 – Articulação entre os 
elementos do artigo 

44,20% 

Aspecto 5 - Validação dos resultados 42,75% 

M (Média) 

Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 34,06% 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 26,09% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 25,36% 

Aspecto 6 – Achados/descobertas 20,29% 

B (Baixa) 

Aspecto 3 - Instituições, países de origem 
dos autores 

16,67% 

Aspecto 9 – Estrutura e tamanho do artigo 15,94% 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 11,59% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 9,42% 

SI (Sem influência) 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 18,12% 

Aspecto 3 - Instituições, países de origem 
dos autores 

10,87% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 7,25% 

Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos 
éticos 

6,52% 

NR (Não sabe 
opinar ou 
responder) 

Aspecto 8 – Atendimento aos requisitos 
éticos 

22,46% 

Aspecto 10 – Impacto do pesquisador 17,39% 

Aspecto 2 – Pesquisa colaborativa 15,94% 

Aspecto 6 – Achados/descobertas 13,04% 

Quadro 21: Aspectos principais separados por nível de influência. Amostra: docentes 
  

No Quadro 21 a seguir são apresentados os aspectos por nível de 

influência na escala de avaliação utilizado na construção do questionário, 

sendo colocados os 4 (quatro) principais aspectos por nível de influência de 

acordo com as respostas dos docentes por ordem decrescente. 
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Aspectos principais mais 
relevantes (Ordem de 

classificação) 

Nível de 
influência 

(MA) 
(Freq) 

Nível de 
influência 

(A) 
(Freq) 

Soma Colocação 

Aspecto 1 – Originalidade/Valor 44,93% 36,23% 81,16% 1º 

Aspecto 7 – Clareza/concisão 23,19% 55,80% 78,99% 2º 

Aspecto 11 – Domínio do 
idioma do periódico 

39,13% 36,96% 76,09% 

3º 
Aspecto 12 – Articulação entre 
os elementos do artigo 

31,88% 44,21% 76,09% 

Aspecto 5 - Validação dos 
resultados 

33,33% 42,76% 76,09% 

Aspecto 4 – Procedimentos 
metodológicos 

34,06% 38,41% 72,47% 4º 

Aspecto 13 – Interesse dos 
leitores a respeito do tema 

15,94% 47,83% 63,77% 5º 

Aspecto 6 – 
Achados/descobertas 

26,09% 35,51% 61,60% 6º 

Aspecto 8 – Atendimento aos 
requisitos éticos 

29,71% 26,09% 55,80% 7º 

Aspecto 3 - Instituições, países 
de origem dos autores 

16,67% 29,71% 46,38% 8º 

Aspecto 10 – Impacto do 
pesquisador 

17,39% 23,19% 40,58% 9º 

Aspecto 9 – Estrutura e 
tamanho do artigo 

11,59% 28,26% 39,85% 10º 

Aspecto 2 – Pesquisa 
colaborativa 

7,97% 20,29% 28,26% 11º 

Quadro 22: Ranking dos aspectos mais relevantes ((Soma dos nívels de influência (MA) e (A)). 
Amostra: docentes 
 

No Quadro 22, estão apresentados os aspectos mais relevantes em 

ordem descrescente, contabilizando a soma dos níveis de influência Muito Alta 

(MA) e Alta (A), sendo possível a identificação dos aspectos prioritários na 

publicação de artigos em periódicos de elevado reconhecimento internacional. 

 
 A Figura 38 a seguir destaca a nuvem de palavras apresentando as 

frases mais citadas pelos revisores/editores, levantando outras questões que 

influenciam positivamente na publicação dos artigos. As palavras que estão em 

tamanho maior foram citadas mais de uma vez pelos docentes. 

 Vale ressaltar que este item foi opcional, então apenas 40 fatores 

foram levantados neste grupo.  
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Com base na análise dos dados levantados e apresentados como 

forma de nuvem de palavras, o aspecto originalidade, seguido da metodologia 

adequada foram os mais citados pelos docentes, vale destacar que estes itens 

já estão no ranking dos aspectos mais citados pela revisão da literatura e 

coleta de dados. Outros itens pontuados por este grupo são: escrita científica 

adequada, obedecer ao padrão do periódico, qualidade das figuras, tema atual, 

inovação tecnológica, relevância e contribuição científica. 

 

 
Figura 38: Outros fatores que influenciam positivamente no aceite dos periódicos de elevado 
reconhecimento científico 
Fonte: Adaptado de Barros et al. (2017) 

 
 
 A Figura 39 a seguir destaca a nuvem de palavras apresentando as 

palavras mais citadas pelos docentes levantando outras questões que 

influenciam negativamente na publicação dos artigos. As palavras que estão 

em tamanho maior foram citadas mais de uma vez pelos docentes. 

 Vale ressaltar que este item foi opcional, então 40 fatores foram 

levantados neste grupo. 

Com base na análise dos dados levantados e apresentados como 

forma de nuvem de palavras, foram identificados alguns termos que 

http://www.wordle.net/create
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apareceram com mais frequência nesta etapa. Os pesquisadores identificaram 

os seguintes itens: redação inadequada, originalidade, custo de publicação, 

obedecer ao padrão do periódico, idioma do periódico, estudo regional, ser 

brasileiro, relevância teórica, tratamento estatístico inadequado e autor 

desconhecido. 

Vale destacar as frases “ser brasileiro”, “autor desconhecido” e “estudo 

regional”. Para este grupo artigos escritos por brasileiros não possuem valor 

científico elevado, além de avaliar se o autor do artigo é conhecido na 

comunidade acadêmica. É essencial que a pesquisa obtenha dados o mais 

abrangente possível, de preferência em nível internacional. 

Assim como a estratégia proposta na análise dos editores/revisores , a 

ação para minimizar os aspectos negativos é revisar os artigos encaminhados 

e detalhar o máximo possível os métodos que foram seguidos,além de redigir 

um artigo bem escrito, inclusive no idioma do periódico. 

 

 
Figura 39: Outros fatores que influenciam negativamente no aceite dos periódicos de elevado 
reconhecimento científico 
Fonte: Adaptado de Barros et al. (2017) 
 
 
 

4.3.2 Perfil dos docentes participantes  
 

http://www.wordle.net/create


127 

 

 Com base na Figura 40, 55,80% dos docentes são da área de 

Engenharia, contando com 11,59% das respostas para outras áreas. Essa 

porcentagem para outras áreas se justifica pois algumas pós graduações são 

multidisciplinares. Os participantes que são da área de Medicina somam com 

apenas 32,61% das respostas.  

 

 
Figura 40: Área de conhecimento dos participantes 

 
 
 Praticamente todos os participantes desta amostra possuem o título de 

Doutor, contando com 98,55%, conforme a Figura 41 a seguir. Nenhum 

docente está cursando o mestrado ou apenas possui o título de mestre. Vale 

ressaltar que somente os docentes dos cursos de Pós Graduação Stricto 

Sensu participaram desta amostra, então apenas dois profissionais, que 

corresponde a 1,45%, estão cursando o Doutorado, os demais participantes já 

são Doutores.  

 Com base na análise dos dados, pode-se afirmar que as universidades 

federais que participaram da pesquisa contam com profissionais qualificados. 

 

32,61% 

55,80% 

11,59% 

Área de conhecimento dos 
docentes 

Medicina

Engenharia

Outras áreas
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Figura 41: Área de conhecimento dos participantes 

 

Conforme Figura 42, todos os docentes publicaram ao menos um artigo 

científico indexado nos últimos quatro anos. A maior parte desta amostra 

somam de 1 – 5 artigos indexados publicados, 34,53%. Vale ressaltar que 

22,30% dos docentes publicaram mais de vinte artigos indexados. 

 

 
Figura 42: Artigos publicados nas bases JCR e Scopus 

 
 Com base na análise da Figura 43, 71,41% dos participantes 

encaminharam de 6 - 10 artigos nos últimos 4 anos para periódicos indexados 

nas bases JCR e Scopus. Somando as quantidades 11 – 15 (13,77%); 16 – 20 

(10,87%) e mais de 20 (25,36%), temos um total de 50% das respostas. Com 

base nos dados, afirma-se que os docentes precisam submeter mais artigos a 

periódicos de elevado impacto científico. 

1,45% 

98,55% 
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Mestrado (cursando)

Mestrado (concluído)

Doutorado (cursando)

Doutorado (concluído)
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20,86% 12,23% 

10,07% 
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Figura 43: Artigos submetidos nas bases JCR e Scopus 

 
4.3.3 Ranking das causas apontadas para a não submissão ao periódico 

de elevado reconhecimento científico  

 
 Esta seção apresenta as causas da não submissão do artigo em 

periódicos de elevado impacto científico sob a perspectiva dos docentes. 

 

Causa da não submissão do artigo Freq Colocação 

Os artigos já encaminhados não foram aceitos. 27,05% 1º 

A suspeição de que o período para a avaliação dos 
artigos é longo. 

13,53% 2º 

Facilidade em publicar artigos em revistas de menor 
impacto. 

13,04% 3º 

A dificuldade em redigir no idioma dos periódicos. 10,63% 

4º 

A não submissão ao periódico. 10,63% 

A não submissão ao periódico por julgar não ter 
capacidade em publicar em um periódico de excelência. 

8,21% 5º 

Eu submeto meus trabalhos para revistas  de elevado 
impacto científico. 

3,86% 6º 

Custo para publicação (taxa de publicação, tradução etc). 2,88% 7º 

Não se aplica. 2,42% 8º 

Foco na publicação com discentes de 
mestrado/doutorado de modo que resultado não depende 
exclusivamente de meu trabalho. 

0,48% 

9º 
Depende do nível da contribuição do artigo. 0,48% 
Falta de tempo. 0,48% 
Não acredito em revistas de alto impacto. 0,48% 

20,29% 

29,71% 

13,77% 

10,87% 

25,36% 

Quantidade de artigos submetidos 
nas bases JCR e Scopus nos últimos 4 

anos 

0 (nenhuma)

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

Mais de 20
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Incoerências nas revisões efetuadas. 0,48% 
Não costumo submeter a revistas que tenham mais de 3 
revisores/artigo. 

0,48% 

Excesso de outras atividades docentes. 0,48% 
Depende da área. A escolha da revista depende da 
originalidade da pesquisa e do impacto dos resultados. 

0,48% 

O artigo deve ser submetido à revista mais adequada 0,48% 
Alguns artigos não tem objetivo de serem enviados para 
estas revistas, outros tem. Tudo dentro do planejamento 
feito. 

0,48% 

Poucas revistas de alto padrão na minha área (Saúde 
coletiva). 

0,48% 

O motivo foi a maior dedicação ao desenvolvimento de 
um projeto de desenvolvimento. Preferimos publicações 
mais rápidas em conferências. 

0,48% 

Não vejo motivo para não submeter meu trabalho para 
qualquer revista. 

0,48% 

Quando os resultados da pesquisa não são tão relevantes 0,48% 
Dependendo da pesquisa a percepção de que dificilmente 
será aceito. 

0,48% 

O artigo/assunto não possui a qualidade/interesse 
necessários. 

0,48% 

Quadro 23: Causas apontadas para a não submissão ao periódico indexado 
 
 Conforme o Quadro 23 onde apresenta o ranking das causas da não 

submissão dos artigos em periódicos relevantes, os docentes que participaram 

da pesquisa informaram que as duas prinicipais causas para a não submissão 

são as seguintes: “os artigos encaminhados não foram aceitos”, contando com 

27,05% das respostas e a “suspeição de que o período para a avaliação dos 

artigos é longo”, com 13,53%. Já a 3ª colocação vai para a “facilidade em 

publicar artigos em revistas de menor impacto” , contando com 13,04% dos 

participantes. 

 Com base na análise dos dados, pode-se afirmar que 32,37% dos 

pesquisadores não encaminham os artigos para serem avaliados por um 

periódico indexado porque acreditam em especulações ou não confiam em 

suas capacidades, conforme as três causas a seguir: “A suspeição de que o 

período para a avaliação dos artigos é longo”, 13,53%; “A não submissão ao 

periódico”, 10,63%; “A não submissão ao periódico por julgar não ter 

capacidade em publicar em um periódico de excelência”, 8,21%. Para melhorar 

este quadro, é fundamental que os autores encaminhem os seus artigos 

visando a obter um resultado satisfatório com as suas publicações.  
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 Os participantes que informaram que já submetem artigos em revistas 

de prestígio ou que esta pergunta não se aplicava a sua situação somam-se  

6,28% dos docentes. Vale ressaltar que 2,88% apontaram como causa para a 

não submissão os custos para publicar (taxa de publicação, tradução, etc...). 

 Estratégias para inibir as causas da  não submissão ao periódico de elevado 

impacto científico: 

1ª causa: Os artigos já encaminhados não foram aceitos. 

Ação: Os pesquisadores devem analisar os motivos elencados pelos revisores 

para a não aceitação do artigo e corrigir as questões levantadas. Após as 

devidas correções, o trabalho deverá ser reencaminhado para o periódico. 

2ª causa:  A suspeição de que o período para a avaliação dos artigos é longo. 

Ação: Os pesquisadores devem levantar o tempo de publicação do periódico 

escolhido antes da etapa de submissão, deve existir um estudo prévio da 

revista. É fundamental observar que os artigos devem estar dentro do escopo 

do periódico e o assunto deve despertar o interesse do mesmo. Uma estratégia 

para reduzir estas inconsistências é verificar o conteúdo das publicações do 

periódico escolhido. 

3ª causa: Facilidade em publicar artigos em revistas de menor impacto. 

Ação: Os pesquisadores devem procurar desafios e atender aos requisitos 

estabelecidos pela comunidade acadêmica em publicar trabalhos relevantes, 

então é necessário que os autores encaminhem as suas publicações para um 

periódico de elevado impacto. Vale ressaltar que o autor que possui um artigo 

em fase de submissão já passou pela etapa de estruturação do trabalho, então 

é uma questão de escolher o periódico mais adequado e de alto impacto.  

4ª causa: A dificuldade em redigir no idioma dos periódicos. 

Ação: O pesquisador pode contratar um tradutor experiente para auxiliar no 

processo de tradução, e também pode contar com a colaboração de autores 

com conhecimento na língua do periódico escolhido. Além disso, sugere-se que 

os autores se aperfeiçoem continuamente obtendo conhecimento na língua 

principal do periódico de alto impacto científico. 

5ª causa: A não submissão ao periódico. 
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Ação: Os autores devem submeter os seus trabalhos observando os aspectos 

encontrados na revisão da literatura que responde à primeira questão 

específica deste trabalho. Os seguintes aspectos devem ser atendidos: 

originalidade/valor, pesquisa colaborativa, atendimento aos procedimentos 

metodológicos, validação dos resultados, achados e descobertas, texto com 

clareza e concisão. Além do atendimento a estes aspectos, a seleção do 

periódico também é prioridade neste processo. 

 

Síntese da conclusão nesta etapa: A submissão bem sucedida de um artigo 

científico depende da iniciativa do pesquisador em encaminhar o trabalho para 

as revistas de elevado impacto científico, fazendo um estudo prévio do 

periódico selecionado, além de contar com a colaboração ou parceria de 

pesquisadores fluentes no idioma do periódico. Além disso, o autor deve ter 

persistência e reencaminhar o artigo sempre que necessário com as devidas 

correções identificadas pelos revisores. O pesquisador deve desenvolver-se 

constantemente para garantir o aprimoramento do conhecimento e elevar as 

suas capacidades cognitivas. 

 
4.3.4 Ranking das causas para a não aceitação do artigo submetido ao 
periódico indexado pelos seus respectivos editores 
 
 Esta seção apresenta as causas da não publicação do artigo em 

periódicos de elevado impacto científico sob a perspectiva dos docentes. 

 

Causa da não publicação do artigo Freq Colocação 

Tema fora do escopo da revista. 35,32% 1º 

Originalidade (novo conhecimento) do artigo. 26,19% 2º 

Metodologia inadequada. 8,73% 3º 

Texto com gramática inadequada. 8,33% 4º 

Revisão bibliográfica inadequada. 3,57% 5º 

Grande número de submissões. 2,78% 6º 
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Texto sem coesão e coerência. 1,98% 7º 

Não se aplica. 1,59% 8º 

Tenho conseguido publicar meus artigos. Eu ainda não 
tive esse problema. 

0,79% 9º 

Artigo não atende aos requisitos éticos exigidos. 0,40% 

10º 

Não detecto razão específica. 0,40% 

Caráter apenas informativo dos dados, poucas técnicas 
aplicadas para investigação. 

0,40% 

Trabalho em uma área de pesquisa próxima ao limite com 
a engenharia, muitos revisores acham que meu trabalho 
não é científico e sim de engenharia. 

0,40% 

Questionamento do resultado obtido. 0,40% 

Estudos considerados de abrangência geográfica 
regional. 

0,40% 

Aplicação em temas brasileiros considerados não 
relevantes. 

0,40% 

Relevância científica dos resultados (muitas vezes 
polêmico). 

0,40% 

Não alcançou prioridade suficiente. 0,40% 

Amostra pequena. 0,40% 

A revista nao tem espaço para publicação pois recebe 
alta demanda de artigos semelhantes. 

0,40% 

Isso é cada vez mais aleatório. Submeti a revistas de 
baixo impacto e o paper foi rejeitado. Submeti o mesmo a 
uma revista de alto impacto e foi aceito. 

0,40% 

Sem interesse no tema. 0,40% 

Pesquisa de abrangência loco-regional. 0,40% 

Não alcançou prioridade para publicação. 0,40% 

Preferência por artigos já submetidos com maior impacto. 0,40% 

Número de artigos aceitos pela  revista corresponde a um 
percentual na ordem de 25%  dos  artigos recebidos. 

0,40% 

Depende.. Varia muito. 0,40% 

Idioma. 0,40% 

 Nível do trabalho não atende aos requisitos da revista. 0,40% 

Tema de pouco interesse atual. 0,40% 

Baixa taxa de aceitação de artigos, pouco espaço no 
periódico, pouco impacto científico. 

0,40% 
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Alta competitividade da revista com elevado número de 
submissões. 

0,40% 

Metodologia incompleta (frequente em revistas que 
limitam muito o tamanho máximo do artigo). 

0,40% 

Número de rejeições aumentaram nos últimos anos e 
existem outros artigos melhores. 

0,40% 

Desconfiança sobre a veracidade dos resultados em 
função da publicação ser oriunda e um professor jovem e 
do Brasil (aparentemente não temos capacidade para 
gerar publicações de alto impacto). 

0,40% 

Contribuição insuficiente. 0,40% 

Quadro 24: Causas da não publicação do artigo em um periódico de elevado impacto científico 
 

Com base na análise do Quadro 24, as três principais causas da não 

aceitação dos artigos em periódicos são: “Tema fora do escopo da revista”, 

com 35,32%, seguida da “Originalidade (novo conhecimento) do artigo”, com 

26,19% das respostas, na terceira posição a “metodologia inadequada”, com 

8,73% das respostas.  

Com base nos dados apresentados, estas causas principais podem ser 

corrigidas com um trabalho bem elaborado com metodologia adequada, 

visando a novas contribuições científicas e um estudo prévio da revista que foi 

selecionada. É fundamental observar que as publicações devem estar dentro 

do escopo da revista e o assunto deve ser de interesse deste periódico. Uma 

estratégia para reduzir estas inconsistências é verificar o conteúdo das 

publicações do periódico escolhido, e qual é o seu tema de interesse. 

 Vale ressaltar que 2,78% das causas para a não aceitação do artigo 

por uma revista de elevado impacto científico é o grande número de 

submissões. 

 Um ponto interessante que um dos participantes apresentou foi a 

seguinte resposta: “Isso é cada vez mais aleatório. Submeti a revistas de baixo 

impacto e o paper foi rejeitado. Submeti o mesmo a uma revista de alto impacto 

e foi aceito”. Com base nesta resposta, pode-se afirmar que é interesse ao 

menos tentar encaminhar o artigo para uma revista indexada inicialmente. 

 Estratégias para inibir as causas da  não publicação em um periódico de 

elevado impacto científico: 

 

1ª causa: Tema fora do escopo da revista. 
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Ação: Na etapa de análise dos artigos pelo periódico, os autores podem 

receber a negativa de uma publicação ressaltando que o tema do trabalho está 

fora do escopo da revista. Este fato pode ser mitigado apenas com um estudo 

prévio do periódico 

2ª causa: Originalidade (novo conhecimento) do artigo. 

Ação: Para se publicar um artigo científico em um periódico de elevado impacto 

foi identificado que a originalidade do assunto é importante neste processo. A 

publicação deve apresentar um conhecimento novo para os leitores do 

periódico selecionado. 

3ª causa: Metodologia inadequada. 
 
Ação: O pesquisador deve rever a metodologia, devendo estruturar a sua 

pesquisa de forma coerente, pode contar com a colaboração de autores mais 

experientes para minimizar estes riscos. Antes de submeter o artigo científico 

para o periódico, é fundamental fazer uma leitura nos mínimos detalhes, 

buscando qualquer erro de digitação, ortografia e estrutura, também sugere-se 

que o trabalho seja encaminhado para um pesquisador com mais experiência 

na área do tema do artigo e na publicação de artigos científicos. 

4ª causa: Texto com gramática inadequada. 

Ação: O pesquisador deve fazer uma leitura detalhada previamente à 

submissão do artigo, verificando os possíveis erros gramaticais. Sugere-se que 

os artigos sejam encaminhados a um revisor do idioma do periódico 

selecionado antes da etapa de submissão,  reduzindo este risco. 

5ª causa: Revisão bibliográfica inadequada. 

Ação: Para reduzir os riscos com a falta de estruturação de um trabalho, 

sugere-se que o autor examine detalhadamente o conteúdo do artigo que está 

sendo estudado para compor a revisão bibliográfica da pesquisa, ressalta-se 

que é importante não deixar que opiniões pessoais e visões individuais 

ultrapassem o entendimento coerente do texto estudado, deve-se procurar 

mitigar o viés do pesquisador. Para auxiliar na elaboração de uma revisão 

bibliográfica adequada, pode-se contar com a colaboração de outros 

pesquisadores com mais experiência na área do tema da pesquisa. A 
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participação colaborativa foi um dos aspectos relevantes encontrados na 

revisão sistemática da literatura que busca contribuir na publicação em 

periódicos de elevado impacto científico. Após a retificação do trabalho 

conforme a sugestão do revisor do periódico, é fundamental que o pesquisador 

reenvie o artigo para uma nova análise. 

 

Síntese da conclusão nesta etapa: A publicação de um artigo científico em uma 

revista de alto impacto científico depende de um trabalho bem elaborado e 

estruturado, visando a novas contribuições científicas. Antes do artigo ser 

submetido ao periódico escolhido, é fundamental fazer uma revisão detalhada, 

se possível, encaminhar para revisões de aspectos gramaticais e validação do 

trabalho, mitigando assim, os riscos de uma pesquisa viesada e 

desestruturada. Sugere-se ainda a participação colaborativa com 

pesquisadores experientes, elevando assim, o índice de assertividade na 

construção do trabalho e mitigação dos riscos com as inconsistências em 

virtude do viés do pesquisador. É fundamental observar que as publicações 

devem estar dentro do escopo da revista e o assunto deve ser de interesse 

deste periódico. Uma estratégia para reduzir estas inconsistências é verificar o 

conteúdo das publicações do periódico escolhido, e qual é o seu tema de 

interesse. 

 
4.4 Comparação entre os resultados encontrados 
 
 
4.4.1 Comparação dos aspectos principais encontrados na revisão da 

literatura e nos dados encontrados da 1ª e 2ª amostra 

 

No Quadro 25 a seguir são apresentados os oito aspectos principais 

encontrados na revisão da literatura e nos dados da 1ª e 2ª amostra  em ordem 

crescente. O aspecto Originalidade/Valor é encontrado na análise das três 

etapas de pesquisa entre as três primeiras colocações, o que pode ser 

considerado muito relevante para a escrita de um artigo de elevado impacto 

científico. A revisão da literatura apresentou o aspecto pesquisa colaborativa 
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na segunda ordem de importância, mas os editores/revisores e docentes não 

identificaram este item entre os oito principais aspectos. 

Colocação Revisão da literatura 
1ª amostra 

(editores/revisores) 
2ª amostra 
(docentes) 

1ª Originalidade/Valor 
Procedimentos 
metodológicos 

Originalidade/Valor 

2ª Pesquisa colaborativa Clareza/concisão Clareza/concisão 

3ª Procedimentos 
metodológicos 

Originalidade/Valor 
Domínio do idioma do 

periódico 

4ª Validação dos resultados 
Validação dos 

resultados 
Articulação entre os 
elementos do artigo 

5ª Achados/descobertas Achados/descobertas 
Validação dos 

resultados 

6ª Clareza/Concisão 
Interesse dos leitores da 

revista a respeito do 
tema 

Procedimentos 
metodológicos 

7ª Atendimento aos 
requisitos éticos 

Articulação entre os 
elementos do artigo 

Interesse dos leitores a 
respeito do tema 

8ª Estrutura e tamanho do 
artigo 

Domínio do idioma do 
periódico 

Achados/descobertas 

Quadro 25: Comparação dos oito principais aspectos encontrados na revisão da literatura e 
dados da 1ª e 2º amostra 
 
 

 Os oito aspectos mais relevantes encontrados no grupo dos 

revisores/editores são os mesmos encontrados no grupo dos docentes. Os 

aspectos abordados apenas na revisão da literatura entre os oito principais 

foram: Pesquisa colaborativa, atendimentos aos requisitos éticos e estrutura e 

tamanho do artigo. 
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Figura 44: Análise dos aspectos mais relevantes  

 

Com base na análise da Figura 44, verificou-se que os cinco aspectos 

mais relevantes encontrados nas três etapas de pesquisa foram os seguintes: 

Originalidade/valor, Clareza/concisão, Validação dos resultados, 

Achados/descobertas e os Procedimentos metodológicos. 

 

4.4.2 Comparação das causas da não submissão de artigos em periódicos de 

elevado impacto científico encontrados na 1ª e 2ª amostra 
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Esta seção apresenta a comparação das principais causas da não 

submissão de artigos em periódicos de elevado impacto científico, segundo os 

editores/revisores e docentes. 

Colocação Frequência 
1ª amostra 

(editores/revisores) 
Frequência 

2ª amostra 
(docentes) 

1º 37,50% 
Os artigos já 

encaminhados não 
foram aceitos 

27,05% 
Os artigos já 

encaminhados não 
foram aceitos 

2º 20,83% 
A suspeição de que o 

período para a avaliação 
dos artigos é longo 

13,53% 
A suspeição de que o 

período para a avaliação 
dos artigos é longo 

3º 12,50% 

A não submissão ao 
periódico por julgar não 

ter a capacidade em 
publicar em um 

periódico de excelência 

13,04% 
Facilidade em publicar 
artigos em revistas de 

menor impacto 

4º 8,33% 
Facilidade em publicar 
artigos em revistas de 

menor impacto 
10,63% 

A dificuldade em redigir 
no idioma dos periódicos 

5º 8,33% 
A não submissão ao 

periódico 
10,63% 

A não submissão ao 
periódico 

Quadro 26: Comparação das principais causas da não submissão de artigos em periódicos de 
elevado impacto científico, segundo os editores/revisores e docentes 
 

No Quadro 26 são apresentados as cinco principais causas da não 

submissão de artigos em periódicos de elevado impacto científico. Os dois 

grupos participantes (editores/revisores e docentes) levantaram os mesmos 

dois aspectos principais. A causa apontada somente pelos editores/revisores 

foi a não submissão ao periódico por julgar não ter a capacidade em publicar 

em um periódico de excelência, já no grupo dos docentes, a causa relatada 

somente por esta amostra foi a dificuldade em redigir no idioma do periódico. 

Com base nestes dados, pode-se afirmar que o problema em possuir um 

quantitativo baixo de publicações com impacto menor, se deve ao fato de 

apenas não tentar encaminhar os artigos para revistas de prestígio conforme 

as segundas e terceiras colocações. Vale destacar que muitos pesquisadores 

ainda suspeitam que os periódicos de elevado impacto possuem um prazo 

longo de avaliação dos artigos. 

A causa apontada na quinta colocação é a mesma entre as duas 

amostras: a não submissão ao periódico. 
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4.4.3 Comparação das causas da não publicação de artigos em periódicos 

de elevado impacto científico encontrados na 1ª e 2ª amostra 

 

Esta seção apresenta a comparação das principais causas da não 

publicação de artigos em periódicos de elevado impacto científico, segundo os 

editores/revisores e docentes. 

 

Colocação Frequência 
1ª amostra 

(editores/revisores) 
Frequência 

2ª amostra 
(docentes) 

1º 42,42% 
Originalidade (novo 

conhecimento) do artigo 
35,32% 

Tema fora do escopo da 
revista 

2º 21,21% 
Tema fora do escopo da 

revista 
26,19% 

Originalidade (novo 
conhecimento) do artigo 

3º 15,15% Metodologia inadequada 8,73% Metodologia inadequada 

Quadro 27: Comparação das principais causas da não publicação de artigos em periódicos de 
elevado impacto científico, segundo os editores/revisores e docentes 
 

No Quadro 27 são apresentadas as três principais causas da não 

publicação de artigos em periódicos de elevado impacto científico. Vale 

ressaltar que as 3 causas principais da não publicação são as mesmas nas 

duas amostras. Na primeira amostra a causa mais relevante é a originalidade 

(novo), e na segunda amostra este aspecto está na segunda colocação, com 

base nestes dados pode-se afirmar que a falta de originalidade na escrita de 

um artigo pode comprometer publicações futuras. Já na segunda amostra a 

causa mais relevante é o tema fora do escopo da revista, que está na segunda 

colocação da primeira amostra, com base nestes dados pode-se afirmar que 

antes de encaminhar um artigo para submissão de uma revista, é fundamental 

observar as publicações que já constam em seus banco de dados. 

A terceira causa mais citada nas duas amostras foi a utilização da 

metodologia inadequada nos trabalhos, então é essencial observar esse 

aspecto no processo de redação dos artigos. 

 
 
 
 
 



141 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 
 Com base na revisão da literatura nacional e internacional,  esta 

pesquisa permitiu identificar os principais aspectos a serem observados na 

elaboração de um artigo científico de elevado impacto científico, além das 

causas da não submissão e publicação dos trabalhos. 

 O questionário construído permitiu a percepção dos pesquisadores na 

identificação dos aspectos relevantes, e a amostra foi dividida em dois grupos: 

editores/revisores e docentes. A partir das respostas, foi possível estabelecer a 
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percepção em relação ao nível influência de cada aspecto encontrado na 

revisão sistemática da literatura. 

Para redigir um artigo de elevado impacto científico, é fundamental 

observar os aspectos encontrados na revisão da literatura, na pesquisa de 

campo com os docentes e editores/revisores. Em resposta à primeira questão 

específica levantada neste trabalho, verificou-se que os aspectos mais 

relevantes citados na revisão sistemática da literatura foram os seguintes: 

Originalidade/Valor, Pesquisa colaborativa, Procedimentos metodológicos, 

Validação dos resultados e Achados/descobertas. Para os autores dos artigos 

selecionados, a Originalidade/Valor é o aspecto primordial para redigir um 

artigo de excelência.  

Em resposta à segunda questão específica, os principais aspectos a 

serem considerados para a publicação de artigos em revistas de alto impacto 

segundo os seus editores/revisores são os seguintes: Procedimentos 

metodológicos, Clareza/Concisão, Originalidade/Valor, Validação dos 

Resultados e Achados/descobertas. Estes aspectos estão em ordem de 

importância. 

Em resposta à terceira questão específica, os principais aspectos a 

serem considerados para a publicação de artigos em revistas de alto impacto, 

segundo os docentes são os seguintes: Originalidade/Valor, Clareza/Concisão, 

Domínio do idioma do periódico, Articulação entre os elementos do artigo e 

Validação dos resultados. Estes aspectos estão em ordem de importância. 

Em resposta à quarta questão específica, as cinco principais causas 

relacionadas pelos editores/revisores para a não submissão de artigos em 

periódicos de elevado impacto científico são as seguintes: “os artigos já 

encaminhados não foram aceitos”, “a suspeição de que o período para a 

avaliação dos artigos é longo”, “a não submissão ao periódico por julgar não ter 

capacidade em publicar em um periódico de excelência”, “facilidade em 

publicar artigos em revistas de menor impacto” e “a não submissão ao 

periódico”. Já para a amostra de docentes, as causas encontradas foram as  

seguintes: “os artigos já encaminhados não foram aceitos”, “a suspeição de 

que o período para a avaliação dos artigos é longo”, “facilidade em publicar 

artigos em revistas de menor impacto”, “a dificuldade em redigir no idioma dos 
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periódicos” e “a não submissão ao periódico”. O pesquisador deve ter 

consciência da importância das publicações em periódicos de alto impacto 

científico, muitas causas abordadas neste tópico podem ser resolvidas com um 

pouco de persistência e estudo prévio do periódico selecionado. A etapa de 

escolha do periódico é tão importante quanto o conteúdo do trabalho. 

Em resposta à quinta questão específica, os aspectos mais 

relevantes que foram citados na literatura e também pelos grupos 

pesquisados, foram os seguintes: Originalidade/valor, Clareza/concisão, 

Validação dos resultados, Achados/descobertas e Procedimentos 

Metodológicos. Ressalta-se que somente a revisão da literatura 

identificou os aspectos: Pesquisa Colaborativa, Atendimento aos 

requisitos éticos e Estrutura e tamanho do artigo como os aspectos mais 

relevantes para redigir um artigo de elevado impacto em um ranking dos 

oito principais, estes não foram levantados entre os revisores/editores e 

docentes.  Os oito aspectos mais relevantes das duas amostras são os 

mesmos. Para a revisão da literatura e a 2ª amostra (docentes), o aspecto 

primordial é a Originalidade/Valor. É preciso redigir um artigo científico com 

conhecimento novo. 

 Este estudo poderá contribuir para auxiliar os pesquisadores na etapa de 

redação e envio dos trabalhos científicos a periódicos de excelência, 

aprimorando as publicações futuras em diversos campos da ciência. Não se 

pode deixar de ressaltar que esse estudo de campo apresentou técnicas 

importantes que visam a escrita científica mais adequada. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se que o tratamento 

dos dados neste estudo sejam explorados com técnicas de análise multicritério; 

a coleta de dados seja elaborada com uma abrangência internacional em todas 

as etapas; e sejam incluídos no grupo de estudos os alunos que estejam 

cursando o doutorado a fim de avaliar as percepções dos doutorandos em 

relação às publicações científicas. 
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Segue link do arquivo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8S5qBveQJV4KK6Yc0b0y1iol4
vXihip5wcgG1O96whulTQ/viewform?c=0&w=1.  

 
Prezados pesquisadores, 

 
Estou cursando o Mestrado na Universidade Federal Fluminense e conto 

com a sua participação nesta pesquisa. O preenchimento deste questionário é 
fundamental para melhorar a qualidade das publicações científicas, você 
precisa de aproximadamente 10 minutos para responder às questões. 

 
É permitido responder ao questionário apenas uma vez, mas você pode 

editar suas respostas até a data de encerramento do questionário, em 20 de 
maio de 2018. As perguntas marcadas com um asterisco (*) são obrigatórias. 

 
Obrigada pela colaboração! 
 
 
1) Qual a sua categoria? 

 
A (   ) Docentes  
B (   ) Editores/revisores cadastrados no site Publons 
C (   ) Doutorandos/Doutores 
 

2) Qual a sua área? 
 

A (   ) Engenharia  
B (   ) Medicina 
C (   ) Nenhuma das alternativas 
 
 

3) Qual o seu nível de formação atual? 
 

A (   ) Mestrado (cursando) 
B (   ) Mestrado (concluído) 
C (   ) Doutorado (cursando) 
D (   ) Doutorado (concluído) 
 
 

4) Quantas publicações em revista científica indexada no JCR ou Scopus 
você possui nos últimos 4 anos? 

 
A (   ) 0 (nenhuma) 
B (   ) 1 – 5 
C (   ) 6 – 10 
D (   )11 – 15 
E(   )16 – 20 
F(   ) Mais de 20 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8S5qBveQJV4KK6Yc0b0y1iol4vXihip5wcgG1O96whulTQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8S5qBveQJV4KK6Yc0b0y1iol4vXihip5wcgG1O96whulTQ/viewform?c=0&w=1
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5) Nos últimos 4 anos, quantos artigos você submeteu a um periódico 
indexado na base JCR ou na Scopus?   
 

A (   ) 0 (nenhum) 
B (   ) 1 – 5 
C (   ) 6 – 10 
D (   )11 – 15 
E (   )16 – 20 
F (   ) Mais de 20 
 

6) Assinale a(s) causa(s) para a não submissão de artigos em revistas de 
elevado impacto científico? 
 

A (   ) A não submissão ao periódico. 
B (   ) A suspeição de que o período para a avaliação dos artigos é longo. 
C (   ) Os artigos já encaminhados não foram aceitos. 
D (   ) A dificuldade em redigir no idioma dos periódicos. 
E (  ) A não submissão ao periódico por julgar não ter capacidade em publicar 
em um periódico de excelência. 
F(   ) Facilidade em publicar artigos em revistas de menor impacto. 
G (   ) Outro _______________________________. 
 

7) Assinale a(s) três causa(s) mais frequentes apontadas pelos 
Editores/Avaliadores de periódicos de alto impacto científico para a não 
aceitação de seus artigos. 
 

A (   ) Revisão bibliográfica inadequada. 
B (   ) Originalidade (conhecimento novo) do artigo. 
C (  ) Metodologia inadequada. 
D (  ) Conclusão não suportada pela pesquisa. 
E (  ) Tema fora do escopo da revista. 
F (  ) Texto sem coesão e coerência. 
G (  ) Texto com gramática inadequada. 
H (  ) Artigo não atende aos requisitos éticos exigidos. 
I (  ) Outro ______________________________. 
 

 
8) Qual a influência dos fatores abaixo que contribuem para o aceite dos 

artigos que você costuma submeter aos periódicos indexados nas bases 
JCR e Scopus? 

 
 

Fatores 
selecionados na 

revisão da 
literatura 

Escala de Avaliação 

1 – Originalidade 
/Valor 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  
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2 – Pesquisa 
colaborativa 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

3 – Instituições, 
países de origem 

dos autores 

Influência (I) 

Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

 
 
 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

4 – Procedimentos 
metodológicos 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

5  – Validação dos 
resultados 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

6  – 
Achados/descobert

as 

Influência (I) 

Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

7  – 
Clareza/concisão 

Influência (I) 

Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

8  – Atendimentos 
aos requisitos 

éticos 

Influência (I) 

Sem 
Influência 

(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

9  – Estrutura e 
tamanho do artigo 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

10  – Impacto do 
pesquisador 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  
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11  – Domínio do 
idioma do periódico 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

12  – Articulação 
entre os elementos 
(objetivo, método, 

conclusão e 
referências) do 

artigo 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

13  – Interesse dos 
leitores da revista a 

respeito do tema 

Influência (I) 
Sem 

Influência 
(SI) 

Não se 
aplica  ou 
não sabe 

responder 
(NR) 

Muito Alta 
(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 
Baixa (B) 

o  o  o  o  o  o  

 
 

 
9) Outros fatores que influenciam positivamente no aceite dos periódicos 

de elevado reconhecimento científico____________________________. 
 
 

10)  Outros fatores que influenciam negativamente no aceite dos periódicos 
de elevado reconhecimento científico____________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice 2: Questionário encaminhado para editores/revisores cadastrados 
no site Publons. O formulário foi consolidado através da Plataforma Google 
Forms. Segue link do arquivo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesuOzp0iX0OAC5uEPEfG5MnkR
XnBBJdiie4NR5JHpN9t2lKg/viewform?usp=sf_link. 
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Dear researchers,  
 
I am studying for a Master's degree at the Federal Fluminense University and I 
thank you for your participation in this research. Filling in this questionnaire is 
fundamental to improving the quality of scientific publications and you only need 
approximately 10 minutes to answer the questions.  
 
You may only respond to the questionnaire once, but you can edit your 
responses by the questionnaire closing date on May 20, 2018. Questions 
marked with an asterisk (*) are required.  
 
Thank you for your cooperation!  
 
 
1) What is your category?  
 
A ( ) Teachers  
B ( ) Publishers / reviewers registered on the Publons website  
C ( ) PhD students / Doctors  
 
2) What is your area?  
 
A ( ) Engineering  
B ( ) Medicine  
C ( ) None of the alternatives 
 
3) What is your current level?  
 
A ( ) Master's degree (studying)  
B ( ) Master’s degree (completed)  
C ( ) PhD (studying)  
D ( ) Doctorate (completed)  
 
4) How many articles published in a scientific journal indexed on JCR or 
Scopus do you have in the last 4 years?  
  
A ( ) 0 (none)  
B ( ) 1 – 5  
C ( ) 6-10  
D ( ) 11-15  
E ( ) 16-20  
F ( ) More than 20  
 
 
5) In the last 4 years, how many articles did you submit to a journal 
indexed on JCR or Scopus?  
 
A (  ) 0 (none) 
B (  ) 1 – 5 
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C (  ) 6 – 10  
D (  ) 11 – 15 
E (  ) 16 – 20 
F (  ) More than 20 
 
6) Indicate the cause (s) for non-submission of articles in magazines of 
high scientific impact?   
 
A ( ) Non-submission to the journal.  
B ( ) Suspicion that the period for the evaluation of the articles is long.  
C ( ) Articles already submitted were not accepted.  
D ( ) Difficulty in writing in the language of the periodicals.  
E ( ) Non-submission to the journal because it judges that has not the capacity 
to publish in a periodical of excellence.  
F ( ) Ease of publishing articles in journals with less impact.  
G ( ) Other _______________________________  
 
7) Check the three most frequent causes pointed out by the editors / 
reviewers of journals of high scientific impact of not accepting your 
articles.  
 
A ( ) Inadequate bibliographic review.  
B ( ) Originality (new knowledge) of the article.  
C ( ) Inadequate methodology.  
D ( ) Conclusion not supported by the research.  
E ( ) Topic out of the scope of the magazine.  
F ( ) Text without cohesion and coherence.  
G ( ) Text with inadequate grammar.  
H ( ) Article does not meet the ethical requirements.  
I  ( ) Other ______________________________.  
 
 
8) What is the influence of the following factors that contribute to the 
acceptance of the articles that you usually submit to the journals indexed 
on the JCR and Scopus databases? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selected Factors 

in Literature 

Review 

Rating  Scale 

1 – Originality / 

Value 

Influence (I) No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 
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to respond 

(NR) 

o  o  o  o  o  o  

2 – Collaborative 

research 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

3 – Institutions, 

countries of 

origin of authors 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

4 – 

Methodological 

procedures 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

5  – Results 

validation 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

6  – Findings/ 

discoveries 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

7  – Clarity/ 

conciseness 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

8  – Meeting 

ethical 

requirements 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 

Low (L) 
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o  o  o  o  o  o  

9  – Article 

structure and size 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

10  – Impact of 

the researcher 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

11  – Domain of 

the journal 

language 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

12  – Articulation 

between the 

elements 

(objective, 

method, 

conclusion and 

references) of the 

article 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 
Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

13  Interest of 

magazine’s 

readers on the 

topic 

Influence (I) 

No 

Influence 

(NI) 

Does not 

apply or 

does  not 

know how 

to respond 

(NR) 

Very High 

(VH) 

High 

(H) 

Averag

e (A) 

Low (L) 

o  o  o  o  o  o  

 
 
 

9) Other factors that positively influence the acceptance of journals of high 
scientific recognition ____________________________.  
 
10) Other factors that negatively influence the acceptance of journals of high 
scientific recognition ____________________________. 
 

 
 
 
Apêndice 3: Dados coletados dos revisores/editores. Amostra: 17 
participantes. 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 E/M 

R1 MA B M MA A A M M B B B M A N/A 

R2 M A A A A A A A A A A A A M 
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R3 MA SI SI MA MA MA A MA M B SI A B E 

R4 MA A MA M A M A M M M M M A E 

R5 A NR MA A NR NR A MA MA MA A A A M 

R6 A B NR A M M A NR M M NR A SI N/A 

R7 A B B A B A M A A SI NR NR A M 

R8 MA SI SI MA A MA A NR B SI A A A N/A 

R9 MA NR NR MA MA MA MA MA M A A A A M 

R10 MA SI B M B NR A NR A NR NR SI M N/A 

R11 A NR NR A NR NR NR NR NR NR NR NR NR N/A 

R12 A M A MA A MA A A A A A A MA M 

R13 M M M M M M M M M N M M M M 

R14 M M M MA MA MA MA MA MA NA A A A E 

R15 A A M A MA A M B M B B M A N/A 

R16 M A A A A A A M M A A A M M 

R17 M M A MA A A A A M M A MA M N/A 

 
 
Apêndice 4: Dados coletados dos docentes. Amostra: 138 participantes. 
 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 E/M 

R1 A M A A M A A A MA MA MA M A M 

R2 MA NR SI MA MA MA MA A M A M M SI M 

R3 MA M MA MA A A A MA MA A MA A MA M 

R4 M B A M M M M B A B A M A M 

R5 MA SI A M A MA A A B MA MA A B E 

R6 MA A NR MA MA MA MA MA NR NR MA MA A E 

R7 A SI M M M NR A NR B NR M M M E 

R8 MA SI A M MA MA A MA NR A MA MA B E 

R9 A A A A M A A A A A M A M N/A 

R10 MA A A MA MA MA MA MA MA M MA MA A M 

R11 M A A B B B B SI B A A B A M 

R12 A M A MA MA A MA A M A MA MA A E 

R13 A NR A MA A A MA MA MA MA MA MA MA M 

R14 A M M M B SI B SI SI M M B SI E 

R15 MA M A MA MA MA MA MA A A A MA A M 

R16 A B B M MA A A B M M MA A A E 

R17 A B M MA MA M M A M M A M M E 

R18 A B B M MA A A B M M MA A A E 

R19 A SI MA M A MA A SI M MA M A M E 

R20 M M B M M B M A M A M B B M 

R21 A M A A A A A MA M M A A M E 

R22 A M A MA MA A MA MA MA M MA MA A N/A 

R23 MA SI A MA A A A MA A MA A A M E 

R24 MA B SI A MA A A M A M MA MA A E 

R25 A NR M A M A M NR B A M B M E 

R26 M M M A A M A A A M A MA M N/A 

R27 MA MA MA A MA NR A NR B A MA MA M N/A 

R28 MA NR MA M M M M A B MA M A A M 

R29 M B B M M M M NR M M A M M E 

R30 MA A M B A MA A B M NR A M A E 

R31 MA A A MA A A A M A M M A MA M 

R32 MA M B MA A M MA A MA A MA MA MA M 

R33 A A NR A A NR A NR M NR A NR NR E 

R34 MA M MA A M M A B B M M A A M 

R35 M M M A M A M M M M A A B E 

R36 NR A MA NR NR A A NR NR MA MA NR NR E 
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R37 MA MA M MA A A A A A M A MA A N/A 

R38 M NR NR A A NR M NR M NR MA A NR E 

R39 A B A M M A A MA A B A MA MA M 

R40 M A MA M A M A M A MA A A A M 

R41 M M A MA A A MA M M A MA A A M 

R42 MA SI B A NR A A A B B M A M M 

R43 A A MA A A B A M SI M MA A A M 

R44 A A A MA MA A A MA A M A MA A M 

R45 M M M A A M A MA M M M A M M 

R46 A M B B SI SI SI SI SI SI SI SI SI N/A 

R47 A M A M A M A MA MA M MA MA A N/A 

R48 A NR B MA MA MA MA SI M MA MA MA A E 

R49 M M NR MA MA M MA MA A NR A MA A M 

R50 M A MA MA A B A MA MA B NR A B N/A 

R51 A A A B M A A NR B MA MA A A E 

R52 MA B B A M A MA MA M M A A A E 

R53 MA SI M A MA A A MA SI A A MA B E 

R54 MA SI M MA MA A MA A A SI MA MA M E 

R55 A SI A M M NR A NR B NR MA M NR E 

R56 NR MA B MA MA NR MA NR MA NR MA MA NR E 

R57 MA M MA MA MA MA MA SI M MA MA M MA E 

R58 MA MA A A A M M M M A A A M M 

R59 A SI SI A A NR A A M A M A A E 

R60 MA B M A A M M A M B A MA B E 

R61 MA MA A MA MA MA A MA MA MA A MA MA M 

R62 MA M MA A M A A A M MA A M M E 

R63 NR NR NR A M A M MA A M A A M N/A 

R64 A SI B MA MA A A SI A B M A SI E 

R65 MA A MA MA MA MA A A M A MA MA A N/A 

R66 A B B MA A A A M B B A A A E 

R67 A NR A MA MA MA A MA M M MA A A N/A 

R68 A A A A A M A A A M M M A M 

R69 A M A A A M M B B B MA MA A M 

R70 MA B B A A NR A MA A NR A A A E 

R71 MA NR M A A B M B B A M A B E 

R72 MA M A A MA A A NR M A MA A B E 

R73 MA B NR A A M M B B NR A B A E 

R74 A SI B A A M A MA M B M A A E 

R75 MA SI B A A A A SI B SI M MA M E 

R76 A NR NR M NR A A SI B NR MA MA MA N/A 

R77 SI SI MA MA M M A M MA MA MA A SI N/A 

R78 A M MA A A MA A A M M MA A A M 

R79 A M MA MA A A MA A MA MA A A MA M 

R80 M NR NR NR A M NR NR NR NR MA NR NR E 

R81 A M M MA MA A A A A NR A MA A M 

R82 MA A SI B A NR B NR M A M B M E 

R83 MA SI A MA MA MA MA NR A A MA A MA E 

R84 MA MA MA A A A A A A M A A MA E 

R85 A B B MA MA A A NR M M A A MA E 

R86 MA MA A M A A A MA A MA A M A M 

R87 MA SI SI MA MA MA A MA A SI MA A A E 

R88 MA A M A A MA MA A M A MA A A E 

R89 M M NR M M M M NR M M M M M E 

R90 MA M A A A MA MA MA A MA A A M E 

R91 MA MA MA MA MA A MA MA A M MA MA MA M 

R92 A A A A MA A A A M A A M A N/A 

R93 MA M SI A A MA M NR M NR MA NR MA E 

R94 A SI SI SI MA MA MA NR MA SI MA MA A E 
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R95 MA MA M MA MA MA MA MA MA SI MA MA MA E 

R96 A SI MA A M A B NR A MA B B A E 

R97 A NR B A A NR A NR A NR M A A E 

R98 M NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR N/A 

R99 MA B B MA MA MA M MA M B A A A M 

R100 M A MA A A A A A M MA A A MA E 

R101 MA NR MA MA MA NR A NR M SI MA MA A E 

R102 MA NR SI MA MA MA MA NR MA A MA MA A E 

R103 MA A A MA MA MA MA MA SI NR NR MA NR E 

R104 MA SI A A MA NR A NR M MA A A A E 

R105 MA A A A M MA A MA A A A A A M 

R106 A A A M M M M M M A MA M A M 

R107 MA SI SI NR MA NR A NR A NR M A NR E 

R108 MA M NR A A MA M A B NR SI A MA E 

R109 MA SI SI MA MA MA A MA NR NR A NR NR E 

R110 MA NR M A A A MA MA A MA MA M A E 

R111 A M M MA MA MA MA MA MA S MA MA A M 

R112 M M M M MA MA MA A B A MA MA A M 

R113 A NR B M A M A MA M M M A M M 

R114 A B B MA MA A A A A NR A A A E 

R115 MA NR B MA MA MA MA NR A B A MA A E 

R116 MA M A M A M A A M A MA MA A E 

R117 MA M A A A NR M NR B A M M A E 

R118 A SI SI A A A MA MA A M MA MA A M 

R119 M A A A M M A A M A A A A N/A 

R120 MA M B MA MA MA A M M M A MA A M 

R121 A NR NR NR A NR A NR SI M A A A E 

R122 MA NR MA MA MA MA MA MA NR MA NR MA MA E 

R123 A A MA B M A B A B MA M B M E 

R124 B NR NR M M NR M NR M B A A B E 

R125 MA A A B A A A MA A M MA A A M 

R126 A M B M M M B B M M A A A M 

R127 M M M A A MA A A A A MA A MA M 

R129 A M M A A M A M B B A A A E 

R130 MA SI SI A A MA A A M SI S MA A M 

R131 MA SI A A A MA A MA A MA MA MA MA E 

R132 MA MA MA A A A A A M NR MA A A E 

R133 MA M M MA MA A MA MA A A MA MA MA M 

R134 MA MA B A A A A MA M M A A M M 

R135 A A NR NR A NR A NR A NR NR A NR E 

R136 MA SI SI MA A MA A NR M SI A A A E 

R137 A A A MA NR M A A A NR A NR A M 

R138 NR B A A A M MA MA B M MA MA MA E 

 

 
Legenda (Anexos 2 e 3) 
 
MA: Muito Alta 
A: Alta 
M: Média 
B: Baixa 
SI: Sem influência 
NR: Não sabe opinar ou responder 
A1: Originalidade 
A2: Pesquisa colaborativa 
A3: Instituições, países de origem dos autores 
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A4: Metodologia adequada 
A5: Validação dos resultados 
A6: Achados/descobertas 
A7: Clareza/concisão 
A8: Atendimento aos requisitos éticos 
A9: Estrutura e tamanho do artigo 
A10: Impacto do pesquisador 
A11: Domínio do idioma do periódico 
A12: Articulação entre os elementos (objetivo, método, conclusão e 
referências) do artigo 
A13: Interesse dos leitores da revista a respeito do tema 
E/M: Engenharia ou Medicina 
N/A: Nenhuma das alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice 5: Revisores/editores para os quais foram enviados convite para a 
participação na pesquisa separados por periódico: 
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