
INDEXAÇÃO, MÉTRICAS E OS 
CAMINHOS DO FATOR DE 
IMPACTO
OSVALDO DE SOUZA

PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFC



•Como um texto é encontrado?



•Geralmente através de uma pergunta 

formulada pelo potencial usuário



•Portanto, já começa errado!



•Para encontramos um texto precisamos saber 

um trecho de seu conteúdo



•Geralmente sabemos parte do título do texto 

e também palavras-chave



•Estes elementos, título e palavras-chave são 

pré-textuais e servem como atributos para sua 

localização



•São usados na indexação.

“indexação, pertence a representação temática, e 

envolve descrever e identificar um texto 

(documento) em função do assunto tratado”



•Portanto, na indexação, se o autor escolheu 

palavras-chave ruins para sua obra elas 

podem repercutir em futuros problemas de 

localização da obra.



•A indexação por sua vez, pertence a 

representação do conhecimento.





•Simplesmente inserir tudo no computador não 

organiza os documentos



•Escolhemos um modelo de representação, tal 

como:

•1- Título da obra

•2- Palavras-chave

•3- Autor



•No exemplo uma obra será representada 

apenas por esses atributos (título, palavras-

chave, autor)



O sucesso ou não deste documento ser 

recuperado depende da eficácia desta escolha



Obvio dizer que uma representação é 

materializada pelo modelo de representação 

escolhido.



No exemplo o modelo segue metadados pré-

textuais



No exemplo o modelo segue metadados pré-

textuais



Juntando tudo.

Indexamos escolhendo metadados que compõem o 

modelo de representação definido de forma que o 

documento possa ser recuperado



Mas ainda há um grande problema.



O modelo e os metadados não são escolhidos 

pelo potencial usuário. Em geral essa 

abordagem tem sucesso com profissionais da 

mesma área. 



O modelo e os metadados não são escolhidos 

pelo potencial usuário. Em geral essa 

abordagem tem sucesso com profissionais da 

mesma área. 



OK, superando os problemas de indexação 

como sabemos o sucesso de uma determinada 

obra?



1- Ele ser lido

2- Ele auxilia a sociedade

3- Ele contribuir para a melhoria da vida

4- Ele contribuir para uma área da ciência



Como medimos o sucesso de um documento?

Como medimos a relevância de um documento?



Devemos definir um olhar, seja ele:

Industrial

Social

Cultural

Etc.



Uma vez definido o olhar desejado, precisamos 

estabelecer unidades de medida.

Estas unidades são as métricas



Quais métricas são adequadas para medir um 

impacto social?



E para medir um impacto Científico?



• Exemplos concretos de 

• medição de impacto





Dados:

https://documents.egi.eu/public/RetrieveFile?docid

=2410&filename=OpenScienceCommons%20v3.p

df&version=1

Scholarly Twitter metrics by Stefanie Haustein

https://documents.egi.eu/public/RetrieveFile?docid=2410&filename=OpenScienceCommons%20v3.pdf&version=1


Tipos de métricas:

1. Citações em outros documentos Científicos

2. Altmetrics



Fator de impacto:

É uma medida da frequência com a qual cada 

artigo de um determinado periódico (revista) 

foi citado em um determinado período (ano)



Números do JCR

Journal citation

report - 2019



Cobertura:

É uma medida que indica o percentual em que 

cada artigo de um determinada edição de 

uma revista foi citado.



•Estatística da UFC



• Estatísticas da revista Informação em Pauta



• Estatísticas da revista Informação em Pauta



• Estatísticas da revista Encontros Universitários



• Estatísticas da revista Encontros Universitários



•Como melhorar o impacto de seu texto ou de 

sua revista?



Por que as revistas existem?

Para quem elas são feitas?

Quem escreve para as revistas? 



•Revistas divulgam seus textos?

•Revistas da UFC com perfil nas médias sociais



•Internacionalização



•Cobrança pela internacionalização como meio 

de tornar a pesquisa Brasileira mais relevante



• Internacionalizar é:

Textos em diversos idiomas

Textos de autores de diversas nacionalidades

Temáticas de abrangência internacional

Corpo editorial internacional



•Indexadores de revistas



•Rankings / CAPES

•Indexadores

• Scopus web os Science  Latindex

Lilacs SciELO Scimago



• blog.scielo.orgWeb resultsIndicadores de produtividade científica em rankings 

universitários: critérios e metodologias




