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Contexto



O CRESCIMENTO DA ÁREA
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NOTAS DOS PROGRAMAS



NOSSA PARTICIPAÇÃO NO SNPG



NOSSA PARTICIPAÇÃO NO SNPG



NOMES DOS PROGRAMAS DA 
ÁREA



Número de Linhas de Pesquisa por subáreas da 
Psicologia
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Títulos das Linhas de Pesquisa



PORTE DOS NOSSOS 
PROGRAMAS

PROGRAMAS POR TAMANHO CORPO 
DOCENTE
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Qual objetivo do QUALIS no processo
de avaliação dos programas?

• Qualificar periódicos que os professores da psicologia
publicam para avaliar sua produção intelectual e, de 
forma agregada, avaliar os programas

• Não é uma avaliação ”última” da qualidade dos 
periódicos!













QUALIS Periódicos



QUALIS PERIÓDICO



Estrato Critérios
A1 Presença no ISI e PsycInfo;  ou no  Scopus e PsycInfo

Publicação por associação científica com reconhecimento internacional

Condição de referência internacional para a área da Psicologia ou para alguma de suas subáreas (identificado por escores diferenciados de 

impacto e citação definidos no momento da avaliação)

Índice H/Google Acadêmico) 

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥85

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) - Percentil ≥75 

Tipo 3 (Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥95

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil ≥95

*  Percentis identificados no momento da avaliação – Índice H/Google Acadêmico

A2 Presença em um dos seguintes indexadores: ISI ou PsycInfo ou Scopus

OU

presença em pelo menos QUATRO dos seguintes indexadores: SciELO, LATINDEX, LILACS, PSICODOC, REDALYC, EBSCO e Doaj

Índice H/Google Acadêmico)  

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥75

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) - Percentil ≥60

Tipo 3(Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥95

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil ≥75



B1 Presença em pelo menos quatro dos seguintes IBDs: LATINDEX, LILACS, PSICODOC, REDALYC, PEPSIC, EBSCO e Doaj

Índice H/Google Acadêmico)

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥25

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) - Percentil ≥30

Tipo 3(Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥80

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil ≥60

B2 Presença em pelo menos três dos seguintes IBDs: LATINDEX, LILACS, PSICODOC, REDALYC, PEPSIC, EBSCO e Doaj

Índice H/Google Acadêmico)

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥15

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) – Percentil ≥15

Tipo 3(Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥55

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil ≥40



B3 Presença em pelo menos dois dos seguintes IBDs: LATINDEX, LILACS, PSICODOC, REDALYC, PEPSIC, EBSCO e Doaj

Índice H/Google Acadêmico)

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥15

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) – Percentil ≥15

Tipo 3(Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil ≥55

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil ≥40

B4 Presença em UM dos seguintes IBDs: LATINDEX, LILACS, PSICODOC, REDALYC, PEPSIC, EBSCO  e Doaj

Ou 

Publicado por instituição com Pós‐Graduação stricto sensu, ou Sociedade Científica, ou Instituição Profissional, ou Instituição de Pesquisa em
Psicologia, ou com apoio CAPES, CNPq ou financiamento estatal, avaliação por pares.

E

Índice H/Google Acadêmico)

Tipo 1 (Periódico Internacional – geral/áreas afins) - Percentil <15 (desde que maior que 1)

Tipo 2 (Periódico internacional – Psicologia) – Percentil <15 (desde que maior que 1)

Tipo 3(Periódico Nacional – geral/áreas afins) - Percentil <55 (desde que maior que 1)

Tipo 4 (Periódico Nacional – Psicologia) - Percentil <40 (desde que maior que 1)



B5 Atendimento dos requisitos mínimos que indicam práticas editoriais adequadas 

 ISSN 

 Editor responsável ‐ Conselho Editorial ‐ Linha editorial

 Normas de submissão

 Periodicidade mínima semestral 

 Avaliação por pares

 Afiliação institucional dos membros dos Conselhos 

 Resumo e Abstract dos artigos

 Descritores em português e inglês 

 Data de recebimento e aceitação de cada artigo

 Pelo menos um número do ano anterior publicado

C Publicações que não atendem os requisitos mínimos da área



Revistas de outras áreas (com qualis de outras áreas)

1. A revista é inicialmente avaliada com base nos critérios da Psicologia 

2. O resultado é comparado com a classificação gerada pela área ou 
áreas mais específica(s) de conhecimento da revista. Quando a 
classificação coincide, é mantida a classificação.

3. Quando a classificação das duas áreas não coincide, são utilizados os 
seguintes critérios:
• Se o conceito da área do periódico está um estrato abaixo, ou um estrato acima 

da classificação da Psicologia, adota‐se a classificação da área de origem.
• Se o conceito da área da revista está dois ou mais estratos abaixo da 

classificação da Psicologia, toma-se a classificação da outra área como 
referência e classifica‐se a revista no estrato imediatamente acima do estrato 
dessa área.

• Se o conceito da área da revista está dois ou mais estratos acima da 
classificação da Psicologia, toma-se a classificação da outra área como 
referência e classifica‐se a revista no estrato imediatamente acima do estrato da 
Psicologia.

• Periódicos de áreas afins classificados nessas áreas como A1, foram classificados 
como A1 na Psicologia somente quando atendiam os critérios qualitativos 
previstos no nosso sistema de avaliação.



Parâmetros estabelecidos pelo CTC 
para os Qualis de periódicos de todas
as Áreas
• A1 < A2 

• O percentual de periódicos qualificadas como A1 deve 
ser menor do que as qualificadas como A2; 

• A1 + A2 < 25% 
• A soma dos percentuais de periódicos qualificados como 

A1 e A2 deve ser menor do que 25% 

• A1 + A2 + B1 < 50%
• A soma dos percentuais de periódicos qualificados como 

A1, A2 e B1 deve ser menor do que 50%



QUALIS 2016 (2015)

• 2.071 periódicos.

• 42 (2%) foram identificados como não periódicos

• Quatro tipos
1. Internacionais gerais ou de áreas afins da Psicologia; 

2. Internacionais da Psicologia; 

3. Nacionais gerais ou de áreas afins da Psicologia; 

4. Nacionais da Psicologia.



(a) A1 (6,3 %) < A2 (13,6%);

(b) A1 + A2 (19,9%) < 25%;

(c) A1 + A2 + B1 (39.9%) < 50%.









Em 2015 foram publicados 10.099 artigos 





Análise dos fatores de impacto

• JCR (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_impacto): 
• Criado por Eugene Garfield, o fundador do Institute for 

Scientific Information (ISI), hoje parte da Thomson Reuters. 

• Número médio de citações dos artigos que foram publicados
durante o biênio anterior. 
• Por exemplo, o FI de 2009 

• sendo A = o número de vezes em que os artigos publicados em 2007 
e 2008 foram citados por periódicos indexados durante 2009

• sendo B = o número total de "itens citáveis" publicados em 2007 e 
2008 ("itens citáveis": geralmente artigos, revisões, resumos de 
congressos ou notas, não sendo computados editoriais ou cartas ao
editor)

• Fator de impacto de 2009 = A/B



Análise dos fatores de impacto

• Índice H (proposto em 2005 por Jorge E. Hirsch 
como uma ferramenta para determinar a qualidade
relativa dos trabalhos de físicos teóricos)
• número de artigos com citações maiores ou iguais a esse

número. 
• um pesquisador com h = 5 tem 5 artigos que receberam 5 ou

mais citações; um departamento com h = 45 tem 45 artigos com 
45 ou mais citações; e assim por diante.





The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century

Steven J. Haggbloom
Western Kentucky University

Renee Warnick, Jason E. Warnick,
Vinessa K. Jones, Gary L. Yarbrough,
Tenea M. Russell, Chris M. Borecky,

Reagan McGahhey, John L. Powell III,
Jamie Beavers, and Emmanuelle Monte

Arkansas State University

A rank-ordered list was constructed that reports the first 99 of the 100 most eminent
psychologists of the 20th century. Eminence was measured by scores on 3 quantitative
variables and 3 qualitative variables. The quantitative variables were journal citation
frequency, introductory psychology textbook citation frequency, and survey response
frequency. The qualitative variables were National Academy of Sciences membership,
election as American Psychological Association (APA) president or receipt of the APA
Distinguished Scientific Contributions Award, and surname used as an eponym. The
qualitative variables were quantified and combined with the other 3 quantitative
variables to produce a composite score that was then used to construct a rank-ordered
list of the most eminent psychologists of the 20th century.

The discipline of psychology underwent a
remarkable transformation during the 20th cen-
tury, a transformation that included a shift away
from the European-influenced philosophical
psychology of the late 19th century to the
empirical, research-based, American-dominated
psychology of today (Simonton, 1992). On the

eve of the 21st century, the APA Monitor (“A
Century of Psychology,” 1999) published brief
biographical sketches of some of the more em-
inent contributors to that transformation. Mile-
stones such as a new year, a new decade, or, in
this case, a new century seem inevitably to
prompt such retrospective appraisals of the
most notable events or people of an era. With-
out question, the psychologists mentioned in the
APA Monitor retrospective qualify as eminent.
Nevertheless, they represent a very small subset
of the substantial number of 20th-century psy-
chologists who might be so regarded. More-
over, such retrospectives tend to omit highly
eminent, and still very productive, contempo-
rary psychologists.

The purpose of the present study was to pro-
duce a more inclusive, rank-ordered list of the
100 most eminent psychologists of the 20th
century. To produce any such list is a daunting
task fraught with a variety of difficulties, not the
least of which is to operationalize “eminence.”
Moreover, any procedure for creating such a list
will invite methodological criticism. Because
these difficulties will probably not be addressed
to everyone’s satisfaction, and because our list
is certain to have omitted the names of many
great psychologists for whom one could make a
compelling case for inclusion, we took a cue
from Eugene Garfield (1977) and report only 99
names. Hence, the reader’s best case for a psy-

Steven J. Haggbloom, Department of Psychology, West-
ern Kentucky University; Renee Warnick, Jason E. War-
nick, Vinessa K. Jones, Gary L. Yarbrough, Tenea M.
Russell, Chris M. Borecky, Reagan McGahhey, John L.
Powell III, Jamie Beavers, and Emmanuelle Monte, De-
partment of Psychology and Counseling, Arkansas State
University.

Renee Warnick is now at the Department of Neuro-
science, University of Western Ontario, London, Ontario,
Canada; Gary L. Yarbrough is now at the Department of
Psychology, University of Louisville; Tenea M. Russell is
now at the Forrest School of Professional Psychology; Chris
M. Borecky is now at the Department of Psychology, Uni-
versity of Illinois—Chicago.
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citation analysis  
  
 

Anne-Wil Harzing 
  
  

The  
Publish   
or Perish  
Book  

20 | P a g e  
 

Publish or Perish has become an essential tool for academics around the world. In my job as 
an editor of a major international journal, I often need to run a quick check on colleagues, for 
example, wish to be considered for Board membership. PoP is perfect for such purposes.  

I recently had to compile an online bibliography of work in [...] for Oxford University 
Press. POP was incredibly helpful for figuring out what the most cited works and scholars 
were in the various sub-areas I included. It would certainly have been a less useful contribu-
tion to the OUP series without POP. 

PoP has become an academic workhorse for both doing research as well as evaluating re-
searchers and journals (I served as the chair of the "fellows selection committee" of my pro-
fessional society, where it was an important tool).  I also routinely use it to find important pa-
pers in an area, or the best people working on a topic (for referees). 

As a senior academic in a non-traditional field, I've recommended your web site to a number 
of my colleagues. I'm always looking for non-ISI options to suggest to junior faculty looking to 
make the case for tenure. Your efforts are appreciated! 

I have been conducting an analysis of highly cited tourism scholars using 'Publish or Perish’. 
The PoP program is excellent, especially since our field of study is excluded from the Thomson 
ISI. Google Scholar and your program provide the only valid method of assessing the contribu-
tion that individual scholars have made to the field.  

2.1.2 MAIN WINDOW  

The most important areas in the Publish or Perish main window are shown below.  

 

Publish or Perish- http://www.harzing.com/pop.htm







	
	 M	 DP	 N	 	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	JCR_ISI	 2,40	 2,62	 700	 	 1	 	 	 	 	

2.	H_ISI	 38,75	 49,17	 391	 	 0,858**	 1	 	 	 	

3.	SJR_SCOPUS	 0,19	 0,46	 513	 	 0,735**	 0,847**	 1	 	 	

4.	PorP_Hindex	 13,79	 22,15	 2553	 	 0,835**	 0,918**	 0,632**	 1	 	

5.	Qualis2013b	 4,06	 2,10	 2779	 	 0,294**	 0,374**	 0,222**	 0,587**	 1	

**	p<		0,01		 	 	 	 		 	 	 	 	

	

	
(a) JCR_ISI e H_ISI (Journal Citation Reports da Thompson e Reuters) ; 
(b) SJR_SCOPUS (SCImago Journal Rank indicator); e
(c) H_PorP (índice H do Google Acadêmico obtido pelo programa Publish or Perish-
http://www.harzing.com/pop.htm)
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## # A tibble: 5 × 5
##    TIPO   H25   H50   H65   H75
##   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1     1     9    30    45    56
## 2     2     6    18    27    40
## 3     3     2     4     6     9
## 4     4     3     7    11    15
## 5    NA     1     1     2     4



Como o qualis impacta a avaliação
dos programas ?
• Contribuição docente

• TMP
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Para “esquentar” a discussão

• Em geral não foram notadas discrepâncias entre os critérios adotados na 
Psicologia e das outras áreas. 

• Talvez a nossa área é uma das mais inovadoras em razão:

• da TMP

• qualidade média

• índices de progresso do programa em relação ao triênio anterior

• uso de indexadores inovadores como o google acadêmico como auxiliar na análise do 
QUALIS das revistas.

• A questão do uso de indicadores baseados em citações aos trabalhos ...

• ISI/SCOPUS/Scielo vs Google 



O uso de indicadores de impacto na 
avaliação das revistas

• Dada a limitada abrangência dos índices tradicionais (JCR e SCOPUS) no 
que se refere as revistas brasileiras de Psicologia e a alta correlação 
entre esses indicadores e aqueles obtidos no google acadêmico, 
deveríamos considerar um uso mais sistemático desses índice no 
QUALIS ? 



	

 JCR_ISI H_ISI PorP_H 

JCR_ISI 
r 1,00   

N 619   

H_ISI 
r 0,86 1,00 . 

N 270 391  

PorP_H 
r 0,84 0,92 1,00 

N 618 388 2205 

 

JCR_ISI = (0,062 x PoP h) -+ 0,098 (R2=55%)
H_ISI = (1.448 x PoP h) -6,244 (R2=76%)
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	 M	 DP	 N	 	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	JCR_ISI	 2,40	 2,62	 700	 	 1	 	 	 	 	

2.	H_ISI	 38,75	 49,17	 391	 	 0,858**	 1	 	 	 	

3.	SJR_SCOPUS	 0,19	 0,46	 513	 	 0,735**	 0,847**	 1	 	 	

4.	PorP_Hindex	 13,79	 22,15	 2553	 	 0,835**	 0,918**	 0,632**	 1	 	

5.	Qualis2013b	 4,06	 2,10	 2779	 	 0,294**	 0,374**	 0,222**	 0,587**	 1	

**	p<		0,01		 	 	 	 		 	 	 	 	

	



Para “incendiar” a discussão: Uso dos índices de 
impacto na avaliação da contribuição dos docentes. 

• Seria pertinente e útil para a avaliação dos programas levantar os índices H de 
cada docente a partir do google acadêmico, normatiza-lo em função do ano de 
formação do docente  - já que docentes mais experientes teriam maior chance 
de ter índices mais altos - e agregar essa informação por programa como um 
novo índice de produção intelectual associado as medidas de impacto ? 

• Atualmente esse índice pode ser facilmente calculado se todos os docentes tiverem um 
cadastro no google acadêmico. 



Citações acumuladas de oito
pesquisadores



Para “incendiar” a discussão: Uso dos índices de 
impacto na avaliação da contribuição dos docentes. 

• Seria pertinente e útil para a avaliação dos programas levantar os índices H de 
cada docente a partir do google acadêmico, normatiza-lo em função do ano de 
formação do docente  - já que docentes mais experientes teriam maior chance 
de ter índices mais altos - e agregar essa informação por programa como um 
novo índice de produção intelectual associado as medidas de impacto ? 

• Atualmente esse índice pode ser facilmente calculado se todos os docentes tiverem um 
cadastro no google acadêmico. 



Refinamentos nos índices 
atualmente adotados.
Há necessidade de mudança no procedimento 
adotado na TMP ? 

Há necessidade de alteração ou modificação da 
exigência do indicador de concentração? 

Ha necessidade de mudança no cálculo do índice de 
produção internacional .




