
Como escolher a melhor revista para 
publicar seu artigo

Dra. Thais Vick – Research Intelligence Consultant



1 - Journal Finder

O localizador de periódicos utiliza
processamento de linguagem natural e foi
feito para o idioma inglês.

A ferramenta faz até 50 recomendações
dos periódicos publicados pela Elsevier.

60.000 usuários por mês

Trabalhos interdisciplinares – você pode
escolher duas ou mais áreas de busca
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5000+
Publishers

23,000+

Serial titles

165,000+

Books

82 million
Items

16 million
Author profiles

~70,000
Affiliation Profiles

1.4 billion cited references

dating back to 1970

Identify and analyze which journals 

to read/submit to

Help researchers manage career-

citation counts and h-index

Decide what, where and with whom 

to collaborate

Track impact of research; monitor 

global research trends

Find out what already exists in the 

global world of research

Determine how to differentiate research 

topics, find ideas and relevant content for 

academic programs

2 - Scopus - https://www.scopus.com

➢ Em Scopus você pode selecionar até 10 revistas para analisar e comparar

➢ 7 métricas diferentes para comparar revistas

https://www.scopus.com/
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Other 60%

Cobertura de conteúdo por editora



Physical sciences 

9,056

Cobertura Scopus

Journals Conferences Books

25,837** active peer-reviewed 

journals

247 trade journals

5,408 Gold OA Journals 

(DOAJ/ROAD) 

17.0M fully-indexed funding 

acknowledgements 

1.10M preprints  

• Full metadata, abstracts and cited 

references (refs post-1970 only)

• Citations back to 1970

140K conference 

events

11.03M conference 

papers

Mainly Engineering and 

Computer Sciences

Number of journals by 

subject area**

Global representation means global discovery across all subjects and content types

85.6M records from 27.1K serials, 140K conferences and 253K books

from more than 7,000 publishers in 105 countries

• Updated daily—approximately 11,000 articles per day indexed

• 18.40M open access documents

• “Articles in Press” from >8,740 titles

• 1.10M preprints from multiple preprint servers

• 5,408 active Gold Open Access journals indexed

*Journals may be classified in multiple subject areas: this count includes current actively indexed titles only
**Total number of Scopus journals in database including inactive titles is 42,474

Patents

47.4M patents

5 major patent offices:

• WIPO

• EPO

• USPTO

• JPO
• UK IPO

63.3K individual book 

series volumes

253K stand-alone 

books

2.35M total book items

Focus on Social 

Sciences and A&H

Health sciences 

7,596

Social sciences 

11,526

Life sciences 

5,164
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Quão rigorosos são os nossos padrões?

Todos os anos, aproximadamente 3.500
novos títulos são sugeridos para inclusão
no Scopus, mas apenas 33% desses
títulos atendem aos nossos critérios
mínimos. E desses cerca de 1.200 títulos,
apenas 50% são aceitos após a revisão do
CSAB.
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Re-Avaliação anual – RADAR 



3 - Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito

A guide to journal citation metrics. Online learning module

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/guide-

journal-citation-metrics

How to identify the right journal to publish in. Online learning module. 

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/identify-right-

journal-publish

Essential Tips for Publishing in High-Impact Journals

https://www.elsevier.com/events/webinars/publishing-high-impact-journals

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/guide-journal-citation-metrics
https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/identify-right-journal-publish
https://www.elsevier.com/events/webinars/publishing-high-impact-journals
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4 - SciVal

Acesso rápido e fácil ao desempenho de pesquisas científicas em 230 nações e mais de 25.100 
instituições de pesquisa em todo o mundo, bem como grupos de pesquisadores, publicações e áreas 
específicas de pesquisa.

Overview Benchmarking Collaboration

Panorama da 

situação atual de 

qualquer entidade 

selecionada

Compare 

instituições, grupos 

de pesquisa e 

pesquisadores 

Identifique e analise 

oportunidades de 

colaboração 

existentes e potenciais

Trends

Descubra tendências 

em áreas específicas 

de pesquisa



Journal Metrics
Use métricas em nível de periódico para identificar a reputação dos 

mesmos e selecione o periódico certo para publicar sua pesquisa
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• CiteScore: a média de citações por documento que um título recebe em um período de 
quatro anos

• SNIP (Source-normalized impact per paper): mede o impacto da citação por publicação 
ponderando as citações por campo de assunto 

• SJR (SCImago Journal Rank): As citações são ponderadas dependendo de onde elas 
vêm

Journal metrics

Impacto por

Publicação (IPP) + + +

Potencial de citação

no seu campo de assunto

Arts & Humanities 

journal

Baixo impacto, baixo em citações

Uma citação = alto valor

Life Sciences 

journal

Alto impacto, muitas citações

Uma citação = baixo valor



www.elsevier.com/research-intelligence

Obrigada

Thais Vick, PhD

Research Intelligence Consultant


