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Journal Citation Indicator 
Journal Citation Reports 
O que é o novo indicador Journal Citation Indicator? 

• Uma métrica normalizada por categoria que é calculada para  todos  os periódicos na Web of Science Core 
Collection, incluindo o Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index, e Emerging Sources Citation Index 

• É outra métrica de impacto, que complementa o Journal Impact Factor, e que ajuda na avaliação da 
performance do periódico em um contexto definido.  

 

O que é a normalização de categoria? 

As contagens de citações nos trazem uma importante história, mas elas podem ser afetadas por certas características da 

publicação.  É importante que essas contagens sejam vistas dentro de um contexto apropriado. A normalização é o 

processo que coloca uma contagem de citações dentro de um contexto, mostrando como é a performance de um paper 

ou grupo deles, em relação a outros trabalhos que sejam similares em tempo de publicação,  área e tipo.   O Journal 

Citation Indicator é normalizado por 3 variáveis: 

 

Elementos do Journal Citation Indicator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada artigo e review: 
Category Normalized Citation Impact (CNCI) = 

 

Citações esperadas = média de citações para 

items de mesmo tipo de documento, ano e 

categoria  

Journal Citation Indicator é 

A média do impacto de citações normalizada da categoria  (CNCI) dos artigos e reviews de um 

periódico, publicados nos 3 anos anteriores.  

 

Citações recebidas 

Citações esperadas 

Artigos & Reviews somente 

• Publicados nos 3 

anos anteriores  

• Cada artigo e 

review recebe um 

valor de  CNCI  

• A média do CNCI é 

calculada  

 

Contagem de 

citações para 

cada artigo ou 

review 

individualmente 

 

Categoria 

Ano de Publicação 

Tipo Documento 

São 

comparadas 

a  outros  

de mesma: 

Como a contagem de 

citações de um paper se 

compara com os outros 

similares a ele?  Este é  o 

Category Normalized 

Citation Impact (CNCI). 
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Dados que contribuem para o  2020 Journal Citation Indicator: 

Como outras métricas no JCR, o Journal Citation Indicator é estático para o ano JCR.  É criado a partir 

de um período de tempo dos dados, quando o JCR é produzido.  Inclui: 

 

 

Interpretação e considerações sobre o valor do Journal Citation Indicator  

  

Journal Citation Indicator = 1.0 

Significa que os trabalhos publicados, no 

periódico, receberam citações igual à média 

esperada para a categoria. 

Maior que um significa melhor que a 

performance de citações esperadas na categoria  
 

Menor que um significa abaixo da performance 

de citações esperadas na categoria 

Citações vindas de: 

Todos os tipos de documentos 

de periódicos, livros e  

conference proceedings na 

Web of Science Core 

Collection, 2017-2020 

Citações para: 

Artigos e Reviews 

publicados 2017-2019, no 

SCIE, SSCI, AHCI, ou ESCI 

• Periódicos que produzem poucos artigos e reviews podem ter valores de JCI menos estáveis  

• Os valores do JCI podem ser comparados entre categorias, mas essas comparações são melhor 

aplicáveis em áreas adjacentes que possuem os mesmos padrões similares de citações (dentro das áreas 

Físicas ou Artes e Humanidades, por exemplo) 

• A média do  Category Normalized Citation Impact (CNCI) é usada quando os itens são categorizados em 

mais de uma área do conhecimento da  Web of Science  

• Usar múltiplos indicadores para avaliar um periódico é sempre a melhor prática   

• Leia sobre o  Journal Citation Indicator em nosso documento clique aqui  

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf


  

© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used 
herein are trademarks of their respective owners and used under license. 

 

Browse Journals:  ranking de periódicos pelo  Journal Citation Indicator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil da Revista :  veja o ranking por  Journal Citation Indicator 

Cada periódico terá a tendencia de seu Journal Citation Indicator, como também um ranking baseado no JCI para ele.  

Use o painel de filtragem para 

selecionar os periódicos ou 

categorias para ordenar a 

tabela.  

Clique no cabeçalho da coluna 

para ordenar a tabela pelo valor 

do JCI  

Ranking por JCI inclui a posição na 

categoria, como também a 

performance no quartil e no 

percentil baseados no valor do  JCI 

do periódico.  

Encontrando o Journal Citation Indicator no JCR 


