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Evolução do número de periódicos no SciELO Brasil,  
entre 1997 e 2012. 



Evolução da indexação internacional dos 
periódicos brasileiros, JCR 2002 - 2011 

500% 280% 



Evolução da indexação internacional dos 
periódicos dos países BRICS, JCR 2002 - 2011 

Pais 2009- 11

Brazil 280%

China 104%

India 112%

Russia 32%

South Africa 116%



Distribuição da indexação dos periódicos brasileiros nos 
índices SciELO, Scopus e WoS em Abril de 2013 
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Ranking mundial de portais do Webometrics, Maio 2013. 



Distribuição mensal de acessos e downloads de artigos em 
em 2011 a 2013  - mais de 1 milhão de downloads por dia 
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Evolução do multilinguismo na Coleção SciELO Brasil 



SciELO Citation Index 



90% dos periódicos 
brasileiros tem  
Fator de Impacto 
abaixo da mediana 
nas respectivas áreas 
temáticas do JCR 
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Abel L. Packer 
Programa SciELO / FAPESP, Coordenação 
Consultor de informação e comunicação em ciência da FAPUNIFESP 

Desenvolvimento dos periódicos SciELO: 

     - profissionalização 

            - internacionalização 
            - sustentabilidade  

textos completos em XML 
sistema de marcação do SciELO - PMC 

São Paulo,  17 maio 2013 



Internet 

Modelo clássico: instâncias fixas separadas  no espacio e tempo 

Web/Internet 

1 2 3 4 5 usuário 

1 2 3 4 5 usuário 

Modelo Web/Internet: instâncias convergem online 
com alto grau de simultaneidade 

estrutura da comunicação científica 

SciELO 

submissão – peer-review – edição – formatação – publicação – indexação  - interoperabilidade  



1 2 3 4 5 usuário 

SciELO - estrutura da comunicação científica 

4 5 usuário 

Modelo clássico:  

Transição SciELO:  

indexação 

publicação online 
HTML 
PDF 

EPUB 



SciELO – Periódicos 
Serviços comuns 

1 2 3 4 5 usuário 

Modelo Web/Internet 

submissão – peer-review – edição – formatação – publicação – indexação  - interoperabilidade  

- Requer marcação  do texto completo 
- Imagens de alta resolução 
- Controle de qualidade Tecnologia de marcação - DTD PMC 

processamento online de manuscrito 

textos completos em XML 

bibliometria 

interoperabilidade 



Modelo Web/Internet 

submissão – peer-review – edição – formatação – publicação – indexação  - interoperabilidade  

SciELO - textos completos em XML – DTD SciELO - PMC 

duas opções de marcação – geração do XML  

- integrada no processo de editoração e publicação 
   - arquivo fonte para geração do HTML, PDF e ePUB 
   - arquivo fonte para o SciELO e PMC 
 
    - após a geração do PDF final 
   - arquivo fonte para o SciELO e PMC 

















Encaminhamentos 

adoção da marcação do PMC – textos completos em XML 

periódicos ciências da saúde até dez 2013 

todos os periódicos até dez 2014 

domínio da tecnologia pelo SciELO 

domínio da tecnologia pelas empresas brasileiras 

contratação de empresas e serviços estrangeiros 

estabilizar estrutura de custos e fontes de custeio 

ampliar visibilidade internacional 

avançar na profissionalização e sustentabilidade 

Obrigado ! 


