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Conhecendo a origem da Clarivate

Em 1955, nosso fundador, Dr. 
Eugene Garfield, grande cientista 
da computação, empreendeu o 
desenvolvimento de um índice de 
citações para mostrar a propagação 
do pensamento 
científico, visibilidade, utilização e 
relacionamento entre os artigos.
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A Clarivate é líder global no fornecimento de informações 
e análises confiáveis para acelerar o ritmo da inovação.

Clarivate (antes Institute for Scientific 
Information - ISI) tem sido autoridade em 
citações e avaliação científica há mais de meio 
século.

Vários dos nossos recursos estão disponíveis dentro do 
Portal de Periódicos da CAPES, entre eles o JCR.



JCR – Journal 
Citation Reports

Relatório de avaliação das 
revistas científicas mais 

influentes do mundo
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• Avaliar as revistas mais importantes por
área do conhecimento que foram
publicadas no ano referência, avaliadas
por influência, citações recebidas, além de
vários indicadores serem calculados,
incluindo o fator de impacto (JIF).

• Uma nova edição do JCR é sempre no
meio do ano subsequente ao analisado.

• Todas as revistas que estão no JCR, estão
indexadas nas duas principais bases da 
Web of Science:  Science & Social Science. 

O que posso fazer utilizando o JCR ?



• Você acessará o JCR através de um IP 
(computador) autorizado dentro da sua 
instituição.

• Ou através da opção de acesso remoto, que 
pode ser Rede CAFE, VPN ou proxy. 

• Você deverá entrar no site do Portal de 
Periódicos da CAPES -
www.periodicos.capes.gov.br
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Como eu tenho
acesso ao JCR?
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Aqui aparecerá o nome da sua instituição, indicando que você está 
em acesso autorizado.

Agora, escolha a 
opção BUSCA BASE

Passo a passo de 
acesso ao JCR
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Digite o nome da base JCR e clique em enviar, para acessar 
a interface.

Passo a passo de 
acesso ao JCR
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É interessante realizar um cadastro e login
na rede da Clarivate, uma vez que

te oferece uma série de benefícios como:
salvar e compartilhar documentos, além de buscas

e reports em pastas.

Passo a passo de 
acesso ao JCR

Crie seu login e 
senha de acesso
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Se você ainda não tem uma 
conta, crie uma no JCR. Esta conta 

deverá ser única para todos os 
serviços da Clarivate, permitindo 
fazer login com a mesma na Web 

of Science™ e EndNote™.

Passo a passo de 
acesso ao JCR

Crie seu login e 
senha de acesso
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Aqui você pode
inserir um nome para ser 
diretamente direcionado
à página do periódico.

Em Browse by 
Journal é
exibida uma lista 
com os periódicos, 
com diferentes
ordenações e 
filtros, de categoria
por exemplo. 

Em Browse by Category é exibida uma lista das categorias 
com todos os periódicos que pertencem a ela. A ordenação 
padrão trazida é por quantidade de periódicos na categoria.

Em Custom Reports, você 
pode guardar customizações 
que tenha criado.

Passo a passo de 
acesso ao JCR

Formas de pesquisar
na homepage



11Insert footer

Se você quer procurar 
um periódico específico, 
comece a digitar o seu 
título e se ele estiver em 
alguma edição do JCR, já 
aparecerá o nome. 
Clique em cima do 
nome para buscar suas 
informações

Passo a passo de 
pesquisa no JCR
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O JCR fornece um modo sistemático e objetivo de 
avaliar os principais periódicos de pesquisa do 
mundo. Ele oferece uma perspectiva exclusiva para 
avaliação e comparação de periódicos.

Informações específicas do períodico são trazidas

Passo a passo de 
pesquisa no JCR
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Métricas relacionadas
ao Fator de Impacto

Métricas relacionadas
aos dados das Citações

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Para ajudá-lo na
comparação entre 

periódicos, o JCR traz
importantes métricas
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O Immediacy Index (Índice de Repercussão) avalia a frequência média que o 
artigo em um periódico é citado no mesmo ano em que foi publicado, no 
ano referencia do JCR,  o quão rápido é a sua visibilidade.

Outras Métricas de
avaliação

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Para ajudá-lo na
comparação entre 

periódicos, o JCR traz
importantes métricas
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O Fato de Impacto identifica a frequência média 
com que um artigo é citado em um determinado
ano. O cálculo é feito utilizando 3 anos de dados.

Vemos aqui a contribuição dos artigos publicados na revista e suas 
citações recebidas, e tambem de que periódicos vieram essas citações

Esta é uma ferramenta muito importante para comparar
a relevância de periódicos em suas respectivas áreas do 
conhecimento. Quanto maior for o Fator de Impacto, 
maior sua importância para seu campo, mas sempre em 
uma análise comparativa contextualizada pela área.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Para ajudá-lo na
comparação entre 

periódicos, o JCR traz
importantes métricas
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Artigos publicados em Open 
Access e por subscrição

Contribuição por país da 
instituição dos autores

Contribuição por 
instituição dos autores

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Outros dados do 
periódico
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Selecionando um nome da
lista, ele te leva a uma página com
informações sobre a categoria.

Clicando no número de periódicos, você é redirecionado a uma lista de 
Journals By Rank para aquela área específica.

Essa é uma das melhores formas
de comparar periódicos, visto que só 
devem ser comparados dentro de 
uma mesma área.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Utilizando a opção
Browse by Category
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Títulos dos Periódicos
Você encontrará parâmetros que podem ser usados para 
filtrar, principalmente por Categorias, para que veja os 
periódicos de uma determinada área.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Utilizando a opção
Browse by Journal
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Escolha a categoria que quiser e 
clique, embaixo na tela, em Submit

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Utilizando a opção 
Browse by Journal
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Estou vendo agora os periódicos 
da área de Engenharia Agrícola

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Utilizando a opção
Browse by Journal
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Clicando nas caixas de seleção, você pode marcar os periódicos para 
compará-los. Após selecionar clique em Compare Selected Journals.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Comparando
periódicos



22Insert footer

Nesta página, você pode
selecionar quais periódicos
marcados anteriormente
serão comparados, além de
poder incluir mais revistas a
partir da caixa de busca.

Aqio você escolhe qual o ano
da edição do JCR será
comparado entre os periódicos.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Comparando
periódicos
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Permite selecionar a categoria em que os 
periódicos serão comparados. Não é possível
comparar periódicos de categorias distintas. 
Alguns periódicos possuem mais de uma 
categoria.

Aqui  escolhe a métrica para comparação. 
JIF significa Journal Impact Factor ou Fator 
de Impacto. É possível selecionar mais de 
uma métrica ou ano simultâneamente, 
segurando Ctrl no teclado junto ao clique 
sobre a métrica. Depois, clique em Submit.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Comparando
periódicos
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O tipo de comparação escolhida no exemplo foi 
Quartile, uma comparação simples, que separa
todas as revistas em 4 grupos, de Q1 a Q4. Os 
periódicos avaliados em Q1 estão entre os mais 
bem avaliados. Quartile é uma divisão a 25% do 
fator de impacto da categoria em ordem
decrescente.

Para apagar filtros aplicados em
qualquer ponto de suas buscas,
selecione Clear.

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Comparando
periódicos
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A comparação por Trends é mais
detalhada, com apenas uma
métrica por vez

Passo a passo de 
pesquisa no JCR

Comparando
periódicos
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O conteúdo do JCR é integrado com a 
Web of Science. Dentro da página de um
artigo, pode-se encontrar as
informações retiradas do JCR.

Informações dos 
periódicos

Você também pode 
ver algumas 

informações sobre o 
periódico na WOS
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Fator de 
Impacto

Ranking e 
Avaliações em

Quartil para
cada área.

Informação sobre 
Open Access

Informações dos 
periódicos

Você também pode 
ver algumas 

informações sobre o 
periódico na WOS
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Precisa de suporte? Fale com a nossa equipe técnica:

WoSG.support@clarivate.com

Quer solicitar um treinamento? Mande um e-mail para uma de nossas especialistas:

Deborah Dias - deborah.dias@clarivate.com

Monica Silveira – monica.Silveira@clarivate.com

Encontre a informação que precisa em nosso portal de treinamentos e canal do YouTube

Precisando de ajuda?

mailto:deborah.dias@clarivate.com
mailto:monica.Silveira@clarivate.com
http://clarivate.libguides.com/home
https://videos.webofsciencegroup.com/
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