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Introdução 

 

Ao centro da Coleção Principal da Web of Science (Web of Science Core Collection) encontram-se três 

emblemáticos índices de citações, nomeadamente o Science Citation Index Expanded™ (SCIE), o Social 

Sciences Citation Index ® (SSCI) e o Arts & Humanities Citation Index ® (AHCI).  Estes índices de citações 

cobrem as principais revistas científicas internacionais e regionais de todo o mundo, cujo processo de 

avaliação e seleção é governado por um conjunto de critérios bem estabelecido e aplicado de forma 

consistente há mais de cinquenta anos.  O impacto da citação é uma das características definidoras dos 

periódicos indexados no SCIE e no SSCI.  Os impactos de citação mensuráveis, expressos no Journal 

Impact Factor (Fator de Impacto de Periódicos), são publicados anualmente para os periódicos indexados 

no SCIE e no SSCI. 

 

O Emerging Sources Citation Index (Índice de Citações de Fontes Emergentes, ou ESCI) é uma nova edição 

da Coleção Principal da Web of Science.  O ESCI é um índice de citações multidisciplinar, abrangindo 

todas as áreas da literatura acadêmica em ciências, ciências sociais, artes e humanidades.  O Processo de 

Seleção de Periódicos para a Coleção Principal passou agora a incluir um conjunto de critérios 

fundamentais, que regem a seleção de periódocos para o ESCI.  O processo de seleção para o ESCI é 

relacionado ao processo aplicado nos índices emblemáticos SCIE, SSCI e AHCI.  Para que possam fazer 

parte do ESCI, as revistas devem seguir um sistema de revisão por pares (peer review), manter práticas 

éticas de publicação, cumprir os requisitos técnicos, fornecer informação bibliográfica em inglês, e ser 

recomendadas ou solicitadas por um público científico/acadêmico de usários da Web of Science. 

 

Embora algumas das revistas em processo de avaliação possam vir a ser selecionadas para inclusão direta 

em um ou mais dos principais índices de citações (SCIE, SSCI, AHCI), a maior parte das revistas 

qualificadas será aceite primeiramente no ESCI.  As revistas incluídas inicialmente no ESCI poderam ser 

avaliadas posteriormente, para uma eventual mudança em cobertura para o(s) SCIE, SSCI ou AHCI. 

Todavia, a inclusão no ESCI não garante uma passagem definitiva para os índices emblemáticos. Aliás, 

poderá até surgir a necessidade de excluir certos periódicos do(s) SCIE, SSCI ou AHCI e transferi-los para 

o ESCI. 

 

É importante sublinhar aqui que a indexação de revistas no ESCI nunca será duplicada nos indíces SCIE, 

SSCI ou AHCI.  A cobertura do ESCI é totalmente independente da dos índices emblemáticos da Coleção 

Principal (SCIE, SSCI, AHCI). 

 

Além do mais, nós não calculamos métricas de Fator de Impacto para os periódicos incluídos no ESCI.  

Apenas as revistas selecionadas para indexação no SCIE ou no SSCI serão listadas na base Journal Citation 

Reports ® (JCR) com Fatores de Impacto e métricas associadas.  (Os Fatores de Impacto não são 

calculados para os periódicos indexados somente no AHCI.)  Os dados subjacentes em ditas métricas são 

obtidos através dos índices de citações que compõem a Web of Science Core Collection: SCIE, SSCI, AHCI, 

ESCI, e o Conference Proceedings Citation Index (CPCI).   
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Visto o ESCI ser um verdadeiro Índice de Citações, os usuários têm a possibilidade de seguir as atividades 

de citação, tanto ao nível do artigo como ao da edição. Além do mais, a atividade de citação dos 

periódicos indexados no ESCI será utilizada no processo de seleção para os índices principais SCIE, SSCI e 

AHCI e servirá para ampliar a transparência desse aspecto do processo. No entanto, Fatores de Impacto 

oficiais não serão publicados para os periódicos indexados no ESCI.  Os Fatores de Impacto são 

publicados anualmente na base JCR exclusivamente para os periódicos do SCIE e do SSCI. 

 

O Processo de Seleção de Periódicos para a Coleção Principal da Web of Science contém agora esses 

critérios aplicados aos periódicos avaliados e selecionados (ou rejeitados) para o ESCI pela equipe de 

Editorial Development (Desenvolvimento Editorial).  O Processo de Seleção de Periódicos para o foco 

central da Coleção Principal, ou seja os SCIE, SSCI e AHCI, permanecerá fundamentalmente inalterado e 

constante.  Os SCIE, SSCI e AHCI continuarão a definir o foco altamente seletivo e central da Coleção 

Principal. 

 

Cobertura abrangente não significa necessariamente cobertura exaustiva.
 1

 

 

Por que ser seletivo? 

 

É natural supor que, para ser abrangente, um índice da literatura científica periódica teria que cobrir todos 

os periódicos científicos publicados. Todavia, já foi demonstrado que a maioria dos resultados científicos 

significativos está publicada em um número relativamente pequeno de periódicos. Este princípio é 

frequentemente chamado de Lei de Bradford. 
2
 

 

S. C. Bradford deu-se de conta que o núcleo principal da literatura, em qualquer disciplina científica, era 

composto por menos de mil periódicos. Desses mil periódicos, são relativamente poucos os que têm 

grande relevância para um determinado tópico, enquanto muitos outros têm relevância menor.  Contudo, 

os títulos com uma relevância fraca para uma determinada disciplina ou tópico têm, caracteristicamente, 

uma relevância forte para outra disciplina.  Assim, o núcleo da literatura científica pode formar-se em 

torno de vários tópicos, com determinadas revistas tornando-se mais ou menos relevantes, dependendo 

do tópico.   Bradford percebeu que a base da literatura para todas as disciplinas é formada por um núcleo 

essencial de periódicos e que a maioria dos trabalhos importantes é publicada em relativamente poucos 

periódicos.
3, 4 

 

Mais recentemente, uma análise de 11.813 periódicos, de todos os campos das ciências naturais e sociais, 

cobertos pela base JCR de 2014 revelou que apenas 525 periódicos são responsáveis por mais de 50% do 

que é citado e mais de 25% do que é publicado.  Um núcleo de 4.470 desses periódicos é responsável por 

cerca de 80% dos artigos publicados e mais de 85% dos artigos citados.  Esta análise ilustra o princípio 

conhecido como a Lei da Concentração de Garfield, que afirma que a literatura essencial em todas as 

disciplinas se concentrará em um número relativamente pequeno de revistas. 
5
  É este o princípio sobre o 

qual foi fundado o Processo de Seleção de Periódicos da Coleção Principal da Web of Science; um 

princípio que continua sendo a força orientadora por trás desse mesmo Processo.  Além disso, esse 

núcleo não é estático. Sua composição básica muda constantemente, refletindo a evolução dos tópicos 

científicos/acadêmicos. Nossa missão é de atualizar a cobertura de periódicos na Coleção Principal da 

Web of Science ao identificar e avaliar novos periódicos promissores e, sempre que for necessário, excluir 

aqueles que se tornaram menos úteis.  Com a adesão do ESCI à Coleção Principal, muitos dos periódicos 

sob avaliação para os SCIE, SSCI e AHCI ficarão visíveis na Web of Science durante esse processo de 

avaliação.  Ademais, qualquer revista que necessite ser removida dos SCIE, SSCI ou AHCI, poderá ser 

inserida no ESCI, onde sua indexação continuará. 
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O Processo de Avaliação para os SCIE, SSCI e AHCI
6 

 

Vista Geral sobre o Processo 

 

Muitos fatores, tanto qualitativos como quantitativos, são levados em conta na avaliação de periódicos 

para inclusão nos índices emblemáticos da Coleção Principal.  Estes incluem os seguintes: 

 

1. Padrões básicos de edição 

2. Conteúdo editorial 

3. Foco internacional 

4. Análise de citação 

 

Nenhum fator é considerado de forma isolada; aliás, com a combinação e o inter-relacionamento dos 

dados, é possível identificar os pontos fortes e fracos do periódico. 

 

Logo que seja comprovado o cumprimento de periodicidade e pontualidade de publicação da revista, nós 

ficaremos então com a opção de proceder com outros aspectos do processo avaliativo.  Contudo, devido 

ao elevado volume de submissões de periódicos e às prioridades editoriais definidas para a indexação na 

Coleção Principal da Web of Science, são raros os casos onde esse processo é iniciado imediatamente. 

(Como previamente mencionado, muitos dos periódicos em avaliação para os índices SCIE, SSCI ou AHCI 

poderão vir a ser indexados primeiramente no ESCI.)  No tocante aos periódicos em avaliação para uma 

eventual inclusão nos SCIE, SSCI ou AHCI, é importante que cada edição (número/fascículo) seja 

publicada/recebida em tempo hábil, conforme a periodicidade da revista.  (Após publicação/envio de um 

mínimo de três edições atuais consecutivas, o(a) editor(a) do periódico pode solicitar infomação sobre o 

estado atual da avaliação desse periódico. Caso um periódico publique seus artigos online um de cada 

vez, e não por edições distintas, o pedido de status pode ser enviado após a publicação de nove meses 

de conteúdos.  Ver abaixo instruções sobre como solicitar uma atualização do status de uma revista sob 

avaliação.  Por favor não nos solicite uma atualização do status da avaliação antes da publicação ou do 

envio de três números consecutivos, ou de nove meses de conteúdos eletrônicos.) 

 

A avaliação de periódicos para a Coleção Principal da Web of Science é um processo contínuo, com 

adições e exclusões ocorrendo durante todo o ano.  Cada ano, a equipe de Editorial Development analisa 

mais de 3.500 títulos de periódicos para inclusão nos SCIE, SSCI e AHCI.  Só por volta de 10% desses 

periódicos são selecionados. Além disso, a cobertura atual de periódicos na Coleção Principal da Web of 

Science está constantemente em revisão.  Os periódicos cobertos agora são monitorados, a fim de atestar 

a manutenção dos exigidos altos padrões de publicação e de uma clara relevância aos produtos nos quais 

estão incluídos. 

 

O processo de seleção de periódicos aqui descrito aplica-se a todos os periódicos avaliados para o SCIE, o 

SSCI e/ou o AHCI.  A aplicação de uma análise de citação é específica à área ou categoria disciplinar do 

conteúdo editorial da revista.  Por exemplo, as métricas de citação geradas em tópicos biomédicos de 

rápida evolução nunca seriam aplicadas a um periódico de ciência social.  Do mesmo modo, nas artes e 

humanidades a análise de citação desempenha um papel muito limitado no processo de avaliação.  Estas 

considerações especiais serão destacadas mais adiante. 

 

Os Padrões de Publicação  

 

Revisão por Pares 
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A aplicação do sistema de arbitragem por pares é um indicador da qualidade e da integridade global dos 

estudos apresentados, assim como da precisão dos dados bibliográficos, especialmente no que diz 

respeito às referências citadas.
6 
 A inclusão de reconhecimentos de financiamento é também fortemente 

recomendada. Essa informação serve não só para criar um contexto maior para a revista, mas também 

para reconfirmar o valor da pesquisa apresentada. 

 

Práticas Éticas de Publicação  

 

Evidências de comportamentos antiéticos, tais como práticas de publicação predatórias, ou o 

fornecimento de diretrizes editoriais visando a autocitação excessiva ou não autêntica, assim como 

qualquer outra prática fraudulenta, são inaceitáveis em qualquer periódico sob avaliação e resultará em 

rejeição imediata.  Quando estas práticas são descobertas em revistas já indexadas na Coleção Principal 

da Web of Science, o resultado poderá ser a exclusão dessas revistas ou a suspensão de quaisquer 

métricas de citação afetadas. 

 

Formato de Publicação 

 

São aceitáveis para avaliação periódicos publicados tanto em versão impressa como em formato 

eletrônico (XML, PDF).  Uma avaliação técnica será aplicada a qualquer revista selecionada em versão 

eletrônica, para assegurar que o acesso ao conteúdo seja compatível com nossos sistemas de indexação. 

 

Cumprimento de Periodicidade 

 

A pontualidade e regularidade de publicação do periódico, conforme sua frequência adotada, é um 

critério básico do processo de avaliação.  Seu atendimento é de uma importância fundamental e primária.  

Para ser considerada para admissão nos SCIE, SSCI e AHCI, a revista deve ser pontual na sua publicação, 

de acordo com a respectiva periodicidade. A capacidade de publicar pontualmente significa uma forte 

provisão de manuscritos, indispensáveis para a viabilidade contínua da revista.  Não é aceitável que uma 

revista apareça cronicamente em atraso, semanas ou meses após sua data de capa.  Para medir o 

cumprimento da periodicidade e a pontualidade de publicação, precisamos ter acesso a três 

edições atuais consecutivas, uma a seguir a outra, logo após a publicação de cada, em formato 

impresso ou online.  

 

No entanto, quando uma revista publica seus artigos online um por vez, e não em edições destintas, nós 

adotamos um enfoque diferente.  Nesses casos, procuramos um fluxo regular de artigos ao longo de um 

período de nove meses.  A quantidade adequada de artigos por revista é determinada consoante as 

normas de sua específica categoria disciplinar na Web of Science. 

 

Convenções Editoriais Internacionais 

 

Também observamos se o periódico segue ou não as convenções editoriais internacionais, que servem 

para otimizar a recuperação  dos artigos originais.  Essas convenções incluem títulos de revistas 

comunicativos, títulos de artigos e resumos inteiramente descritivos, dados bibliográficos completos em 

todas as referências citadas, e endereços completos de cada autor. 

 

Textos Completos em Inglês 

 

O inglês é atualmente a língua franca da ciência.  É por essa razão que nós focamos nos periódicos que 

publicam os textos completos em inglês, ou pelo menos os dados bibliográficos nesse idioma. Existem 

muitos periódicos cobertos pela Coleção Principal da Web of Science que publicam somente os dados 
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bibliográficos em inglês, sendo o corpo do texto em outro idioma. No entanto, é evidente que os 

periódicos mais importantes para a comunidade científica internacional publicam seus textos no idioma 

inglês. Tal é o caso, em particular, nas ciências naturais.  Há exceções notáveis, nas artes e nas ciências 

humanas e sociais, que serão elaboradas mais adiante.  De qualquer forma, as contribuições em língua 

inglesa são altamente desejáveis, especialmente se a revista pretende servir uma comunidade 

internacional de pesquisadores.  Além disso, todos os periódicos devem apresentar as referências citadas 

no alfabeto romano. 

 

Conteúdo Editorial 

 

Como já foi referido, um núcleo essencial de revistas forma a base da literatura científica para todas as 

disciplinas.  Entretanto, esse núcleo não é estático.  A pesquisa científica continua a dar origem a novos 

campos de estudos especializados, e surgem novos periódicos na medida em que as pesquisas 

publicadas sobre tópicos emergentes atingem uma massa crítica.  Nossa equipe editorial determina se o 

conteúdo de um periódico sob avaliação enriquecerá a base de dados ou se o tópico já está abordado de 

forma adequada na cobertura existente. 

 

Com uma quantidade enorme de dados de citação a seu alcance, e com sua observação diária de 

praticamente todos os novos periódicos científicos/acadêmicos publicados, nossa equipe editorial está 

em ótima posição para identificar tópicos emergentes e campos ativos na literatura. 

 

Internacionalidade 

 

Nossa equipe editorial procura uma diversidade internacional entre os autores, editores, membros do 

conselho científico/consultivo e demais colaboradores, a um nível apropriado ao respectivo público-alvo 

de cada periódico.  Se o conteúdo da revista destina-se a um público internacional, então esperamos 

encontrar um grupo internacionalmente diversificado de autores e membros editoriais contribuindo para 

esse conteúdo. 

 

Também estamos interessados em excelentes periódicos regionais, dos quais podemos aceitar uma 

percentagem relativamente pequena por ano.  Frequentemente o público-alvo de uma revista regional é 

mais local que internacional.  Em tais casos, haverá pouca necessidade de acentuar uma ampla 

diversidade internacional.  As análises de citação também podem desempenhar um papel diferente na 

avaliação de revistas regionais, cujo impacto de citação é caracteristicamente modesto.  A importância da 

revista regional é medida mais em termos da especificidade de seu conteúdo. Será que ele vai enriquecer 

nossa cobertura de um determinado tópico ou fornecer estudos com perspectivas especificamente 

regionais? 

 

Salvo estas considerações, os critérios de seleção para os periódicos regionais são idênticos aos dos 

periódicos internacionais.  Todos os periódicos regionais selecionados devem publicar dentro do prazo 

previsto, fornecer dados bibliográficos em inglês (título, resumo e palavras-chave, para cada artigo) e 

possuir um sistema de revisão por pares.  Inclusive, todas as referências citadas devem estar escritas em 
caracteres do alfabeto latino.  Para mais informações sobre nossa abordagem à cobertura regional nos 

últimos anos, favor consultar o seguinte ensaio: http://wokinfo.com/essays/globalization-of-web-of-

science/. 

 

Análise de Citação 

 

Sendo a Coleção Principal da Web of Science um autêntico índice de citações, são indexadas todas as 

referências citadas em cada item de cada periódico coberto, mesmo se a obra citada não estiver coberta 

http://wokinfo.com/essays/globalization-of-web-of-science/
http://wokinfo.com/essays/globalization-of-web-of-science/
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como publicação fonte.  Por esta razão, o Processo de Seleção de Periódicos para a Coleção Principal da 

Web of Science é único em termos da riqueza de dados de citação disponíveis. É justamente através de 

estes dados que se torna possível medir os impactos de citação dos periódicos ainda sob avaliação.
7
 

 

A análise de citação é utilizada para determinar a importância e a influência de um periódico na literatura 

em torno de sua área de conhecimento. As análises dos dados ocorrem em pelo menos dois níveis. 

Analisamos o total das citações recebidas para determinar onde o periódico se integra na literatura 

especializada ao longo de toda a história da publicação do periódico. Utilizamos o Fator de Impacto para 

determinar o efeito recente do periódico na literatura de sua área. 

 

Também examinamos o registro de citações dos autores e dos membros do corpo editorial para 

determinar se a revista está atraindo estudiosos estabelecidos em seu campo de conhecimento. 

 

Os dados e as métricas de citação são interpretados e entendidos no contexto editorial da revista sob 

avaliação. A utilização de dados de citação quantitativos para medir o impacto só tem significado no 

contexto de periódicos da mesma categoria disciplinar.  Por exemplo, campos menores, como a 

engenharia agrícola, não geram tantos artigos ou citações quanto campos maiores, como a biotecnologia 

ou a genética. Da mesma forma, em algumas áreas, particularmente nas ciências sociais, pode levar muito 

tempo até que um artigo comece a atrair um número significativo de citações. Mas em outras áreas, 

como nas ciências da vida, não é incomum que as citações acumulem rapidamente e atinjam o pico após 

dois ou três anos.
8
  Para o uso correto dos dados de citação, esses fatos devem ser levados em 

consideração. 

 

Da mesma forma, os periódicos estabelecidos que tenham sido rejeitados no passado, poderão ser 

reavaliados. Tais periódicos podem mostrar novos crescimentos em seus impactos de citação, resultante 

de certas alterações, como tradução para inglês, alteração no foco editorial, mudança de editora, de meio 

de publicação, etc. 

 

As taxas de autocitação também  são levadas em consideração.  Tais taxas relacionam as autocitações do 

periódico com o número de vezes que é ele citado por todos os periódicos, incluindo por ele próprio. Por 

exemplo: o periódico X foi citado 15.000 vezes por todos os periódicos, incluindo as 2.000 vezes que ele 

se citou a si mesmo.  Sua taxa de autocitação é de 2/15, ou 13%. 

 

É completamente normal que os autores façam referência a trabalhos anteriores que sejam os mais 

relevantes aos resultados atuais, independentemente do periódico fonte no qual for publicado o trabalho. 

No entanto, existem periódicos nos quais a taxa de autocitação observada exerce uma influência 

dominante sobre o nível de citação total. Para esses periódicos, a autocitação tem o potencial de distorcer 

o verdadeiro papel que eles exercem na literatura dos respetivos campos. 
9
 

 

Por exemplo, oitenta e cinco por cento de todos periódicos listados no JCR Science Edition de 2014 têm 

taxas de autocitação inferiores ou iguais a 15%.  Isso mostra que a autocitação é bastante normal para a 

maioria dos periódicos. Um desvio significativo dessa taxa normal, no entanto, suscita um exame pela 

equipe de Editorial Development para determinar se está sendo utilizado um excesso de autocitações 

para inflar artificialmente o Fator de Impacto. Se determinarmos que as autocitações estão causando esse 

efeito, o Fator de Impacto do periódico será suprimido por pelo menos um ano e o periódico correrá 

risco de ser removido da Coleção Principal da Web of Science. 

 

Considerações Específicas para as Ciências Sociais 
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Todos os periódicos de ciências sociais são submetidos a uma avaliação completa, igual à das ciências 

naturais. São levados em consideração os padrões de publicação, conteúdo editorial, internacionalidade e 

dados de citação. As métricas estandardizadas de citação são analisadas, tendo em conta que as taxas 

globais de citação nas ciências sociais são em geral mais baixas que as das ciências naturais. 

 

Os estudos regionais são frequentemente o objeto de pesquisas acadêmicas.  Estes estudos têm uma 

importância especial nas ciências sociais como matéria de interesse mais local do que internacional. 

 

Considerações Específicas para as Artes e Humanidades 

 

As normas de edição, incluindo a regularidade/pontualidade de publicação, são importantes na avaliação 

de periódicos de artes e humanidades. No entanto, a citação em estes campos de conhecimento não 

segue necessariamente os mesmos padrões previsíveis das citações a artigos nas ciências sociais ou 

naturais.  Além disso, os artigos em periódicos de artes e humanidades fazem muitas vezes referência a 

fontes não periódicas (como, por exemplo, livros, composições musicais, obras de arte e obras literárias).  

Por esta razão, as métricas de citação normalmente não desempenham um papel determinante na 

avaliação de revistas de artes e humanidades. 

 

Do mesmo modo, não é essencial que o texto completo esteja no idioma inglês em algumas áreas de 

conhecimento humanístico ou artístico onde o foco do estudo possa eliminar tal necessidade. Os estudos 

em literaturas nacionais ou regionais seriam um bom exemplo. 

 

Nas artes e humanidades, o mais importante são conteúdos singulares, bem produzidos e bem 

comunicados. 

 

O Processo de Avaliação para o ESCI 

 

O processo de seleção para o ESCI concentra-se na avaliação dos padrões de publicação e dos conteúdos 

editoriais. Estes incluem os seguintes: 

 

1. Revisão por pares.  A revisão por pares, sendo um indicador da integridade do conteúdo 

científico/acadêmico, deve estar presente em todos os periódicos aceitos para inclusão no ESCI. 

2. Práticas editoriais éticas. Evidências de práticas editoriais antiéticas (ver acima) são um grave 

obstáculo à inclusão no ESCI. 

3. Formato eletrônico.  Só aqueles periódicos eletrônicos (XML, PDF) que são compatíveis com 

nossos sistemas serão elegíveis para inclusão no ESCI.  Os periódicos exclusivamente em formato 

impresso não serão aceitos. 

4. Informações bibliográficas em inglês são obrigatórias para qualquer revista que deseje inclusão 

no ESCI. 

5. Recomendações ou pedidos de cobertura feitos pelos usuários da Web of Science.  Na avaliação 

e seleção para o ESCI, será dada a mais alta prioridade a periódicos de especial importância para 

os usuários da Web of Science. 

 

Ao contrário da avaliação para os SCIE, SSCI e AHCI, o cumprimento da periodicidade (ou da 

pontualidade de edição) é um critério que nós adotamos com menos formalidade na avaliação de 

periódicos para o ESCI.  Não obstante, é de importância fundamental que qualquer periódico sob 

avaliação para o ESCI esteja publicando ativamente, com edições atuais e artigos postados regularmente. 

Os periódicos que demonstrarem interrupções prolongadas na publicação de seus números ou artigos 

não são candidatos viáveis para inclusão no ESCI. 
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Muitos dos periódicos em avaliação para os SCIE, SSCI ou AHCI, serão inicialmente considerados para 

inclusão no ESCI.  Caso satisfaçam os critérios acima mencionados, sua cobertura poderá ser iniciada no 

ESCI e passar mais tarde por uma avaliação completa com vista a uma eventual inclusão nos SCIE, SSCI ou 

AHCI. 

 

Os periódicos que necessitam ser removidos dos SCIE, SSCI ou AHCI, poderão ser inseridos no ESCI à 

discrição da equipe da Editorial Development. 

 

Sendo o ESCI um verdadeiro Índice de Citações, todas as edições e todos os artigos publicados em cada 

periódico coberto serão indexados. Também serão capturadas e indexadas todas as referências citadas 

em cada periódico coberto. Como é o caso de todos os periódicos incluídos na Coleção Principal da Web 

of Science, as citações aos artigos são capturadas e apresentadas em forma de Número de citações 

(Times Cited).  Estas métricas serão visíveis e disponíveis aos usuários da Web of Science.  Caso o 

periódico seja posteriormente avaliado para uma possível inclusão no SCIE, SSCI ou AHCI, essas métricas 

também serão usadas pela equipe de Desenvolvimento Editorial como base de uma análise de citação 

integrado no processo clássico de avaliação para a Coleção Principal da Web of Science. 

 

Um Fator de Impacto oficial não será publicado para os periódicos incluídos no ESCI. 

 

Algumas Diretrizes para Periódicos Eletrônicos 

 

Nosso objetivo básico é oferecer acesso aos periódicos mais importantes e influentes do mundo, 

independente do meio em que forem publicados.  Todavia, o formato dos periódicos eletrônicos é 

extremamente importante. 

 

As seguintes diretrizes ajudarão a garantir uma citação correta dos artigos e a reduzir a possibilidade de 

ambiguidade nas citações dos artigos. 

 

1. Assegure uma identificação fácil dos seguintes elementos: 

o Título do periódico 

o Ano de publicação 

o Número do volume e/ou edição (se aplicável) 

o Título do artigo 

o Todos identificadores de artigo, incluindo o número da página, o número do artigo, o 

DOI e o PII (ver o ponto 2, a seguir). 

o Nomes e endereços dos autores 

o Um índice completo por cada edição, que inclua o número de página ou de artigo para 

cada artigo (a menos que o periódico esteja sendo publicado na forma de artigo único) 

 

2. Siga as seguintes diretrizes quanto aos identificadores de artigo, tanto nos artigos fonte como 

nas citações, pois elas ajudarão a garantir o uso correto por aqueles que referenciarem o artigo: 

o Cada artigo deve possuir um número exclusivo de artigo ou incluir paginação contínua 

(seja qual for o esquema de numeração utilizado).  Se os mesmos números de artigo 

forem repetidos em cada edição dentro de um volume, haverá ambiguidades ao citar o 

artigo original. 

o Se seu periódico tiver números de página e de artigo, liste-os separadamente, não juntos 

(por exemplo: Art. nº 23, pp. 6-10, e não 23.6-23.10) 

o Inclua um DOI. O número do artigo não deve ser igual ao DOI. 

 

3. Instrua os autores a incluírem as seguintes informações ao citar o periódico: 
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a. Título do periódico (use uma abreviação padrão; evite acrônimos que possam ser 

confundidos com outros títulos) 

b. Número do volume (se aplicável) 

c. Número da edição (se aplicável; entre parênteses) 

d. Número de página e/ou número do artigo (identificando claramente o número do artigo 

como tal) 

e. Ano de publicação 

 

Os editores do departamento de Desenvolvimento Editorial, encarregados de avaliar os periódicos, 

possuem formação apropriada a suas áreas de responsabilidade.  Em virtude de sua observação contínua 

de virtualmente todas as novas revistas científicas/acadêmicas publicadas, eles são também especialistas 

da literatura em seus campos de conhecimento. 

 

A avaliação de um peródico para inclusão na Web of Science começa com a submissão de conteúdos 

recentemente publicados. Para instruções detalhadas (em inglês) sobre como submeter um periódico 

para avaliação, favor ver abaixo. 

 

Como Enviar um Periódico para Avaliação: 

http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/ 

 

Como Verificar o Estado Atual de uma Avaliação (após o envio ou publicação de pelo menos três 
números consecutivos, ou a publicação de conteúdos durante nove meses): 
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status/ 
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