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Distribuição dos Cursos de Pós-graduação em Psicologia no Brasil
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Fonte: Ministério da Educação. CAPES. Diretoria 
de Avaliação,  Documento de Área: Psicologia, 
2016. Disponível em 
http://www.capes.gov.br/component/content/art
icle/44-avaliacao/4681-psicologia

http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4681-psicologia


Produção científica em Psicologia no Brasil 2002-2014

Fonte: Scimago Country and Journal Rank. 
http://www.scimagojr.com/countryrank.php

http://www.scimagojr.com/countryrank.php


Fonte: Scimago Country and Journal Rank. 
http://www.scimagojr.com/countryrank.php

Produção científica em Psicologia nos países BRICS e AL&C 
1996-2015

http://www.scimagojr.com/countryrank.php


Como aferir qualidade de publicações científicas?

• Índices de impacto baseados em citações
• Fator de Impacto – 40 anos
• Scimago Journal Rank – 10 anos
• Índice h
• Eigenfactor e Article Influence -
• Bases de dados – Lei de Pareto
• Qualis Capes
• Internacionalização

• Altimetrias – “os outros 50%”
• Altmetrics considera compartilhamento em redes sociais (Facebook, Twitter, 

YouTube), research blogs, notícias na mídia impressa e online, wikipedia, uso em 
políticas públicas, peer review aberto, Mendley, Google+, etc. 

Limitações:
• Técnicas – compilação de dados em vários 

idiomas, ambiguidades. Desenvolvimento 
de padrões?

• Base teórica dos dados para interpretar 
dados obtidos por algoritmos e torná-los 
confiáveis



• Críticas ao modelo atual de avaliação por pares
• Lento
• Ineficiente
• Atribui um selo de qualidade que muitas vezes não se justifica

• Alternativas
• arXiv (1991)
• bioRxiv (2013)
• ChemRxiv (2016)
• SocArXix (2016)
• PeerJPreprints (2013)
• EngRxiv (2016)
• SciELO Preprints -2018

Avaliação por pares como critério de qualidade





Periódicos em Psicologia do Brasil



Periódicos Brasileiros: Desafios a superar

• Capacitação e formação de editores 

• Capacitação e formação de pareceristas – post-docs?

• reconhecimento do trabalho dos pareceristas: comentários abertos?

• Profissionalização/reconhecimento da função de editor 

• Internacionalização dos periódicos: 
• Artigos em inglês – chegar a 75% dos artigos em 2019
• Editores estrangeiros
• Autores estrangeiros
• Estilo do estudo empírico
• Desejável: pareceristas estrangeiros

• Melhorar índices de impacto e visibilidade: valores acima da mediana

• Apoio institucional e das agencias de fomento estaduais e federais aos periódicos 
brasileiros

• Valorização dos periódicos brasileiros como veículos de disseminação da pesquisa 
dos programas de pós-graduação

• Sustentabilidade e modelos de negócios compatíveis com acesso aberto

• Utilização de redes sociais para marketing e compartilhamento

• Dados abertos

• Combater o monopólio dos publishers comerciais



Maior visibilidade

Aplicação em ensino e 
capacitação

Mais citações

Sua pesquisa influencia 
políticas públicas

O público tem acesso aos 
seus resultados

O acesso aberto é 
compatível com as regras 
das agencias de fomento

Prestação de contas à 
sociedade pelos impostos 
que financiam a pesquisa

Pesquisadores em todo o 
mundo podem ter acesso aos 

artigos



Muito obrigada!


