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Critérios SciELO



Modelo SciELO Modelo SciELO Modelo SciELO Modelo SciELO ���� Metodologia SciELO Metodologia SciELO Metodologia SciELO Metodologia SciELO ���� Site SciELO Site SciELO Site SciELO Site SciELO ���� Rede SciELORede SciELORede SciELORede SciELO



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

o Publicação eletrônica de edições completas de periódicos científicos;

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia SciELOSciELOSciELOSciELO



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

oOrganização de bases de dados bibliográficas e de textos completos;

oRecuperação de textos por seu conteúdo;

o Preservação de arquivos eletrônicos;

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia SciELOSciELOSciELOSciELO



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

o Produção de indicadores de uso e impacto; 

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia SciELOSciELOSciELOSciELO



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

oCritérios de avaliação

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia SciELOSciELOSciELOSciELO



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

oResultado da aplicação da Metodologia SciELO na operação de 
sites nacionais ou temáticos de periódicos eletrônicos.

Site SciELO - http://www.scielo.br



Modelo SciELOModelo SciELOModelo SciELOModelo SciELO

o Aliança entre os autores nacionais e 
internacionais da comunicação científica.

Aplicação em 15 países 

Coleções em Desenvolvimento

Coleções de Livros

Divulgação Científica

Rede SciELO Rede SciELO Rede SciELO Rede SciELO –––– www.scielo.orgwww.scielo.orgwww.scielo.orgwww.scielo.org



Objetivos específicos da Objetivos específicos da Objetivos específicos da Objetivos específicos da ColeçãoColeçãoColeçãoColeção SciELOSciELOSciELOSciELO

VisibilidadeVisibilidadeVisibilidadeVisibilidade

AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade

QualidadeQualidadeQualidadeQualidade

CredibilidadeCredibilidadeCredibilidadeCredibilidade

UsoUsoUsoUso

ImpactoImpactoImpactoImpacto

EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias

o Publicação eletrônica em acesso aberto com

medidas de uso e impacto

o Links com fontes nacionais e internacionais

o Indexação de periódicos de qualidade para 

complementar índices internacionais

o Mover periódicos de status local e regional para o 

fluxo internacional de comunicação científica



Programa SciELOPrograma SciELOPrograma SciELOPrograma SciELO

objetivo geral objetivo geral objetivo geral objetivo geral contribuir para o avanço da pesquisa e sua comunicação

objetivos específicos objetivos específicos objetivos específicos objetivos específicos > contribuir para o aperfeiçoamento dos periódicos editados nacionalmente

> reforçar e desenvolver capacidades e infraestruturas de comunicação    
> inovar e alinhar o programa com o estado da arte internacional
> maximizar visibilidade, disponibilidade, uso e impacto

resultados almejados resultados almejados resultados almejados resultados almejados > desempenho crescente da coleção

> desempenho crescente dos periódicos

linhas prioritárias de ação linhas prioritárias de ação linhas prioritárias de ação linhas prioritárias de ação > profissionalização

> internacionalização
> sustentabilidade financeira

marcos     marcos     marcos     marcos     1997-98 projeto piloto, lançamento 1998, Chile em 1998 inicia a Rede SciELO – 15 países

2013 – linhas prioritárias de ação, 2014 – novos critérios
2018 – atualização dos critérios – rumo a ciência aberta

inovaçõesinovações



Parcerias Parcerias Parcerias Parcerias ---- presença do Programa SciELO presença do Programa SciELO presença do Programa SciELO presença do Programa SciELO 
• periódicos, publicadores, ... ABEC
• Crossref

• OASPA – Open Access Scholarship Publishing Association

• OSI - Open Scholarship Initiative

• COS – Center for Open Science 

• Comissão Europeia – OSPP : OpenAIRE, OpenMinTeD, OPERAS, OpenEdition

Sustentabilidade e institucionalidade Sustentabilidade e institucionalidade Sustentabilidade e institucionalidade Sustentabilidade e institucionalidade 
• programa especial da FAPESP, apoio da CAPES e CNPq e projetos especiais

• Instituto SciELO – fortalecer a sustentabilidade com doações e projetos  

• ASAPBio - Accelerating Science and Publication in Biology



Profissionalização – internacionalização – inovação 

• Maximizar a qualificação social e científica: rumo à ciência aberta 

• adoção de preprints e referenciamento de dados, métodos, ...
• priorizar artigos, autoria com ORCID

de 2018 a 2020-2022 

avanços alcançados e em curso  

• DOAJ, Gestão de manuscritos – ScholarOne (47%), OJS(41%), outros(12%)

• XML/JATS - SciELO PS – qualidade, capacidade e custos

• áreas temáticas: periodicidade, % artigos em inglês, % autoria estrangeira

• presença nas redes sociais 

• DOI – serviço “cited-by” – I4OC – Initiative for Open Citations

• autor | automação dos manuscritos – [txt-doc-tex]�XML-HTML-PDF-ePUB



Aplicação dos critérios -
considerações para os periódicos  



Periódico

Área

Coleção SciELO 



Profissionalização – internacionalização – inovação 



Qualidade dos artigos 

Coerência com a orientação  temática 

Atualidade dos artigos

Metodologia e estrutura dos artigos

Elementos gráficos do periódico 
(imagens, tabelas, gráficos, impressão)

Contribuição para a área e para a Coleção SciELO Brasil

Caráter CientíficoCaráter CientíficoCaráter CientíficoCaráter Científico





Indicadores:

o porcentagem de artigos publicados no idioma inglês;

o porcentagem de artigos com autores com afiliação estrangeira;

o quantidade de citações aos artigos, concedidas por autores estrangeiros;

o número de acesso e downloads originários do estrangeiro;

o porcentagem de artigos elaborados com colaboração internacional;

o proporção de pesquisadores de outros países que exerçam as funções de editores, editores associados 
e revisores.

Internacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicos
Práticas para a inserção internacional



Internacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicosInternacionalização dos periódicos
Práticas para a inserção internacional

*Porcentagem mínima de artigos no idioma inglês por área temática



Gestão EditorialGestão EditorialGestão EditorialGestão Editorial
Composição temática do Conselho Editorial

*Porcentagem de editores associados com afiliação estrangeira por área temática



*Porcentagem mínima de pareceristas com afiliação institucional no exterior

Gestão Gestão Gestão Gestão EditorialEditorialEditorialEditorial
Composição temática dos revisores ad hoc



mínima desejada mínimo desejado 

Agrárias e Exatas trimestral bimestral 40 48

Biológicas trimestral bimestral 60 72

Humanas semestral quadrimestral 18 24

Linguística, Letras e Artes semestral semestral 12 18

Área temática 
Periodicidade Número de artigos por ano 

Considera as especificidades das 
áreas

Área temática 
Periodicidade Número de artigos 

Mínima Recomendada Mínima recomendado 

Agrárias Trimestral  Bimestral  60 75  

Biológicas Trimestral  Bimestral  65  85  

Engenharias Trimestral  Bimestral  48 60 

Exatas e da Terra Trimestral  Bimestral  45  55  

Humanas Quadrimestral Trimestral  25  35  

Linguística, Letras e Artes Quadrimestral  Trimestral  20  25 

Saúde Trimestral Bimestral 60 80 

Sociais Aplicadas Quadrimestral Trimestral  25  35  

 

Fluxo de Produção Científica

Publicação continuada – altamente recomendado



• licença aberta que estimula e facilita a sua reutilização e compartilhamento, aumentando, 
sua visibilidade, uso, influência e impacto;

• maior compatibilidade quando combinada a outros tipos de licenças, ou seja, os 
conteúdos estão liberados para interoperar plenamente com os mais diferentes sistemas 
e serviços, incluindo os comerciais;

• principal licença a ser utilizada com vistas a maximizar a presença e uso dos periódicos 
SciELO e das pesquisas que comunicam em todos os ambientes, comerciais ou não, que 
compõem o sistema internacional de comunicação científica.

Política de acesso aberto

https://blog.scielo.org/blog/2015/06/19/scielo-adota-cc-by-como-atribuicao-principal-de-acesso-aberto/#.WvM9qogvyUk

CC-BY
Licença padrão dos títulos da Coleção SciELO a partir de 2015 



Janeiro/2017







O QUE É UM PREPRINT?
• O que é um servidor ou repositório de Preprints?  

[1/2]

“Um preprint é um manuscrito científico completo que é depositado pelos 
autores em um servidor público. O preprint contém dados e metodologias 
completos; é frequentemente o mesmo manuscrito que está sendo 
submetido a um periódico (…). Depois de uma breve inspeção de controle 
de qualidade para garantir que o trabalho é de natureza científica, o 
manuscrito do autor é publicado na Web dentro de aproximadamente um 
dia sem passar por avaliação pelos pares e pode ser visualizado 
gratuitamente por qualquer pessoa no mundo. ...”

Preprint info center. What is a preprint? [online] ASAPbio. 2016 [viewed 16 February 2017]. 
Available from: http://asapbio.org/preprint-info



O QUE É UM PREPRINT?
• O que é um servidor ou repositório de Preprints?  

[2/2]
“Com base no feedback e/ou novos dados, novas versões do 
seu preprint podem ser submetidas; no entanto, versões anteriores 
do preprint também são mantidas. Os servidores de preprint permitem que os 
cientistas controlem diretamente a disseminação de seu trabalho na 
comunidade científica mundial. Na maioria dos casos, o mesmo trabalho 
publicado como preprint também é submetido para avaliação por pares em 
um periódico. Assim, os preprints (rápidos, mas não validados através de peer
review) e a publicação de periódicos (lentos, mas validados por meio de peer-
review) funcionam em paralelo como um sistema de comunicação para a 
pesquisa científica”.

Preprint info center. What is a preprint? [online] ASAPbio. 2016 [viewed 16 February 2017]. 
Available from: http://asapbio.org/preprint-info



PERSPECTIVAS

dados
mídia
texto

conhecimento
avanço da pesquisa
inovação
políticas públicas
decisões informadas

pesquisa

- projetos - literatura científica
- informação

- bem público

conhecer é um ato individual encapsulado em processos sociais

“o meio é a mensagem”

“a tecnologia é uma extensão do sistema nervoso ....”

desintermediação

fluxos de informação – dimensões – local � global = internacionalização 

acelerar a publicação continuum



Aspectos de Formato do Periódico



Tempo de existência 

Pontualidade 

Idioma de publicação e dos títulos, resumos, palavras-chave

Resumos estruturados

Normalização bibliográfica de textos = citações = referências 

Qualidade dos elementos gráficos

Indicadores do Google

Classificação Qualis

Disponibilidade em Bases e Diretórios

Referencias Atualizadas

Indicadores 



o Deve vir agrupada, logo abaixo dos nomes dos autores, em linhas distintas

o Unidades hierárquicas apresentadas em ordem decrescente: (Universidade, faculdade e departamento)

o Não devem vir acompanhadas das titulações, mini currículos dos autores ou endereço do autor de 
correspondência

o Os nomes das instituições deverão ser apresentados preferencialmente por extenso

o Os nomes das instituições devem ser apresentados na língua original da instituição

Afiliação Afiliação Afiliação Afiliação institucional dos autoresinstitucional dos autoresinstitucional dos autoresinstitucional dos autores

Observações válidas também para o grupo do Conselho Editorial e Especialistas Ad Hoc

1Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Instituto Tecnológico de Aeronáutica -
Divisão de Engenharia Mecânica - São José dos Campos/SP - Brazil.
2Universidade Atlântica - University Higher Institution - School of Industry and Business -
Barcarena - Portugal.
3Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - Instituto de Aeronáutica e Espaço -
Divisão de Materiais - São José dos Campos/SP - Brazil.



Afiliação institucionalAfiliação institucionalAfiliação institucionalAfiliação institucional



Digital Object Identifier (DOI)

Opção para link DOI SciELO e DOI do periódico

o Todos os artigos dos periódicos SciELO devem ter o respectivo DOI que 
pode ser obtido pelo SciELO ou pelo periódico

o Para os periódicos com DOI SciELO e DOI não SciELO, o editor deve 
providenciar Multipla Resolução



identificação do autor 

https://orcid.org/



Profissionalização dos Profissionalização dos Profissionalização dos Profissionalização dos Processos EditoriaisProcessos EditoriaisProcessos EditoriaisProcessos Editoriais



Sistema Sistema Sistema Sistema de submissão online de manuscritosde submissão online de manuscritosde submissão online de manuscritosde submissão online de manuscritos::::
�estatísticas quanto ao número de manuscritos: recebidos; rejeitados na primeira avaliação, sem envio para 

pareceristas; enviados para pareceristas; e aprovados

� indicação da data de início e finalização das diferentes etapas do processo de revisão.

�estatísticas referentes ao tempo de processamento do manuscrito: recebimento e primeira avaliação; com 
editores associados; com pareceristas; com autores; recebimento e aprovação; e aprovação e publicação.

�número de pareceristas nacionais.

�número de pareceristas internacionais.



Textos em XML, HTML, PDF e ePUB



247 posts + 77 press releases
~25 mil vistas mensais  

525 posts, 164 posts em 2017 
~ 7 mil visitas por mês 





Processo de Seleção – inclusão
Como participar da avaliação?

O editor deve fazer o pedido de indexação e encaminhar, através do email 

scielo.avaliacao@scielo.org, o formulário de avaliação preenchido com os dados dos 

3 fascículos mais atuais do periódico e o modelo do formulário de peer review 

utilizado pelo periódico para análise e aprovação dos artigos.

Formulário de avaliação disponível em: http://www.scielo.br/avaliacao/avaliacao.htm



Relatórios apresentados na reunião

• Aspectos formais

• Endogenia

• Citações 

• Pareceres 

• Retrospectivo

• Indicadores do periódico junto a sua respectiva área de avaliação  





Comitê Consultivo SciELO Brasil 



Abel L. PackerAbel L. PackerAbel L. PackerAbel L. Packer
Coordenador do SciELO

Rogério Rogério Rogério Rogério MeneghiniMeneghiniMeneghiniMeneghini
Representante FAPESP

Renato PaivaRenato PaivaRenato PaivaRenato Paiva
Ciência e Agrotecnologia

Moises Moises Moises Moises GoldbaumGoldbaumGoldbaumGoldbaum
Rev. Brasileira de 

Epidemiologia

Marcílio AlvesMarcílio AlvesMarcílio AlvesMarcílio Alves
Latin American J. of 

Solids and Structures

Adrian G. Adrian G. Adrian G. Adrian G. LavalleLavalleLavalleLavalle
Rev. Brasileira de 

Ciências Sociais

Beth BraitBeth BraitBeth BraitBeth Brait
Bakhtiniana

Edmund C. Edmund C. Edmund C. Edmund C. BaracatBaracatBaracatBaracat
Clinics

Breno Breno Breno Breno BringelBringelBringelBringel
Dados – Revista de 

Ciências Sociais

Dária G. Dária G. Dária G. Dária G. JaremtchukJaremtchukJaremtchukJaremtchuk
ARS

Paulo Cesar Paulo Cesar Paulo Cesar Paulo Cesar SentelhasSentelhasSentelhasSentelhas
Scientia Agrícola

Cláudio Cláudio Cláudio Cláudio RicominiRicominiRicominiRicomini
Brazilian Journal Of

Geology

Ricardo A. AzevedoRicardo A. AzevedoRicardo A. AzevedoRicardo A. Azevedo
Vice-Presidente ABEC

Rui Seabra Ferreira JrRui Seabra Ferreira JrRui Seabra Ferreira JrRui Seabra Ferreira Jr
Presidente da ABEC

Sílvio R. A. SalinasSílvio R. A. SalinasSílvio R. A. SalinasSílvio R. A. Salinas
Representante CNPq

Tarcísio Teixeira Jr.Tarcísio Teixeira Jr.Tarcísio Teixeira Jr.Tarcísio Teixeira Jr.
Representante Capes

Agrárias Biológicas Exatas

Humanas Ling, letras e artes

ABEC CAPES CNPq FAPESP SciELO



CC do SciELO Brasil reuniu-se 49 vezes, analisou ~2.600 submissões de 1.164 periódicos



Qualificação Social e Científica da Pesquisa Brasileira

• acesso aberto – o conhecimento científico como um bem público

• desenvolvimento da capacidade nacional em comunicação científica

• comunicação de pesquisa de interesse ou foco nacional - multilinguismo 

• inserção proativa no fluxo internacional de comunicação científica 

• alinhamento com as práticas de comunicação da ciência aberta 

• expectativa de políticas nacionais inteligentes e proativas   

• maximizar o desempenho dos periódicos de qualidade 



Unidade de IndexaçãoUnidade de IndexaçãoUnidade de IndexaçãoUnidade de Indexação

Projeto SciELO

FAPESP, CAPES, CNPq, BIREME, FapUNIFESP

denise.peres@scielo.org

Denise Peres SalesDenise Peres SalesDenise Peres SalesDenise Peres Sales

@redescielo@redescielo@redescielo@redescielo



www.SciELO20.org 


