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A sua cOntA De UtILIZADOR 
para aceder a listas e relatórios 
de revistas guardadas

PESQUISE uma 
revista por nome, ISSN 
ou abreviatura JCR

ESCOLHA uma ou 
mais categorias para 
análise

FILTRE por edição ou 
estado Open Access 
(Acesso livre)

FILTRE por quartil  
de fator de impacto 
da revista

DEFINA um fator 
de impacto ou um 
intervalo de percentil

ABRA listas e 
relatórios de revistas 
guardadas

TRANSFIRA dados 
da tabela abaixo

VEJA dados ao nível 
da categoria

CRIE comparações de 
revistas ou listas de 
revistas personalizadas

ESCOLHA os 
indicadores a 
apresentar na tabela

ORDENE a tabela 
clicando no cabeçalho 
de uma coluna

APLIQUE os filtros 
selecionados para 
criar uma lista

SELECIONE revistas para 
relatórios de comparação 
ou para adicionar a uma 
lista personalizada
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- PERFIL DA REVISTA 

CRIE gráficos de 
tendências

CONSULTE os 
indicadores atuais  
e históricos

CLIQUE para obter 
detalhes de cálculo

VISUALIZE a 
classificação de uma 
revista em categoria  
e percentil JIF

VISUALIZE as 
revistas que citam 
ou são citadas pela 
revista atual

VISUALIZE as revistas 
relacionadas com 
base nas relações alvo 
de citação/utilizadora 
de citação

TRANSFIRA dados ou 
visualizações da revista 

COLOQUE O CURSOR 
sobre uma categoria 
para ver descrições das 
categorias

CLIQUE numa categoria 
para ver todos os 
títulos atribuídos a essa 
categoria

VISUALIZE os dados de 
tendências históricos
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— O QUE É O InCITES JOURnAL CITATIOn REPORTS? 

JOURnAL cOmpARIsOn RepORt 

CRIE e GUARDE lado a lado 
comparações de revistas que 
incluem dados relativos a 
tendências e quartis ao longo  
do tempo

VISUALIZE as relações de dados 
alvo de citação/utilizadora de 
citação entre uma revista e as  
20 principais revistas da respetiva 
rede

O Journal Citation Reports® é uma forma sistemática e objetiva de avaliar as principais revistas de investigação do mundo.  
Proporciona uma perspetiva única para a avaliação e comparação de revistas através da acumulação e classificação de citações 
e da contagem de artigos de praticamente todas as especialidades nas áreas das ciências, ciências sociais e tecnologia. Para o 
ajudar a comparar revistas e a descobrir quais são as mais importantes para si, o Journal Citation Reports indica:

•	 As revistas citadas com maior frequência em 
determinada área

•	 As revistas mais em voga em determinada área
•	 As revistas com maior impacto em determinada área

•	 Os artigos mais publicados em determinada área
•	 Dados da categoria do assunto para fins de criação  

de referências

Os dados de citações do JCR são provenientes de mais de 11 800 revistas que representam mais de 2500 editores 
em todo o mundo, em mais de 230 disciplinas. Cada edição anual contém os dados de publicação do ano anterior e 
apresenta a relação alvo de citação/utilizadora de citação, de uma forma clara e de fácil utilização.
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cOntActe-nOs:

Américas 
Filadélfia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

europa, médio Oriente e África 
Londres  +44 20 7433 4000

Ásia-pacífico 
Singapura  +65 6775 5088
Tóquio  +81 3 4589 3100

Para obter uma lista completa  
dos escritórios, consulte:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

- PRInCIPAIS mÉTRICAS
tOtAL cItes (cItAções tOtAIs)
As Total Cites (Citações totais) indicam o número total 
de vezes que cada revista foi citada por todas as revistas 
incluídas na base de dados no ano do JCR atual.

ImpAct FActOR (FAtOR De ImpActO)
O Impact Factor (Fator de impacto) identifica a frequência 
com que um artigo comum de uma revista é citado num 
ano específico. Pode utilizar este número para avaliar 
ou comparar a importância relativa de uma revista 
em relação a outras da mesma área ou ver com que 
frequência os artigos são citados para determinar quais 
serão as melhores revistas para sua coleção.

FIve-YeAR ImpAct FActOR (FAtOR De ImpActO 
qUInqUenAL)
O Five-Year Impact Factor (Fator de impacto quinquenal) 
é o número médio de vezes que os artigos da revista 
publicados nos últimos cinco anos foram citados no 
ano do JCR atual. Esta métrica pode ser utilizada para 
avaliar melhor o impacto das revistas nas áreas em que 
a influência da investigação publicada evolui ao longo de 
um período de tempo mais longo.

ImmeDIAcY InDex (ÍnDIce De ImeDIAtIDADe)
O Immediacy Index (Índice de imediatidade) mede a 
frequência com que os artigos comuns de uma revista são 
citados no ano da sua publicação. Este valor é útil para 
avaliar as revistas que publicam investigações inovadoras.

cIteD HALF-LIFe (cItADOs A meIO DA vIDA)
Cited Half-life (Citados a meio da vida) serve de referência 
para a idade dos artigos citados, apresentando o número 
de anos antes do ano atual que correspondem a 50% do 
número total de citações de uma revista no ano atual. 
Este valor é útil na tomada de decisões de gestão e 
arquivo da coleção. Um editor pode utilizar este valor para 
ajustar políticas editoriais para competir em diferentes 
segmentos de mercado.

cItAbLe Items (Itens De cItAçãO)
O número de itens considerados no denominador do 
cálculo do Impact Factor (Fator de impacto). Os tipos de 
documentos considerados de citação são os artigos e as 
avaliações. Editoriais, notícias e conteúdo semelhante 
estão excluídos do denominador, mas podem contribuir 
para citações ao numerador.

peRcentIL JIF (FAtOR De ImpActO DA RevIstA)
Classificação da revista na categoria, determinada 
pelo fator de impacto, expressa como um percentil. Por 
exemplo, uma revista com um percentil JIF de 89 tem um 
desempenho superior a 89% das revistas nessa categoria.

mÉtRIcAs eIGenFActOR® 
As métricas Eigenfactor baseiam-se nos da revista citada 
pelo JCR e consideram não só as contagens de citações 
que uma revista recebe mas também a estrutura da rede 
de citações como um todo para medir a influência da 
citação na literatura académica. Estas métricas estão 
disponíveis para o JCR de 2007 e posteriores. Estão 
disponíveis informações mais detalhadas em  
http://www.eigenfactor.org.

ObteR AJUDA
Clique no botão Help (Ajuda) em qualquer página para obter 
ajuda detalhada sobre as funcionalidades, bem como sugestões 
de pesquisa detalhadas e exemplos. 

Mantenha-se informado sobre o Journal Citation Reports em: 
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports

Contacte a assistência técnica para a sua região em: 
ipscience.tr.com/support/

Contacte a equipa de formação em: 
ip-science.tr.com/info/contacttraining/

Para formação contínua gravada e ao vivo baseada na Web: 
ip-science.tr.com/training


