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Introdução 

As métricas de produção científica fornecidas por bases de dados bibliográficas são 

objeto de crescente preocupação das políticas de Ciência e Tecnologia (C&T), e diversos 

países vêm desenvolvendo ações voltadas para a melhoria dessas métricas, 

especificamente daquelas relacionadas ao número de artigos veiculados em periódicos 

científicos indexados nessas bases. Por outro lado, a forma como a avaliação da produção 

científica vem se utilizando das métricas produzidas a partir das bases de dados 

bibliográficas é alvo de muitas críticas. As principais críticas dizem respeito a não 

adequação do modelo predominante de avaliação da produção científica, o qual tem sido 

baseado principalmente em métricas de citações como forma de se verificar o impacto 

científico.  

Um dos problemas centrais que a predominância do modelo de avaliação do impacto 

coloca, e que pretendemos discutir nas próximas páginas do presente artigo, é que ele 

enquadra às práticas de publicação a fim de estabelecer padrões que possam ser 

mensuráveis, desconsiderando que as diferentes áreas do conhecimento possuem práticas 

de publicação substancialmente diferentes entre si, traduzindo-se em uma série de 

distorções no sistema de avaliação e na compreensão da dinâmica da ciência. Tais 

distorções, conforme buscamos abordar ao longo do texto, impõem noções de qualidade à 

comunidade científica que não são universalizáveis entre as áreas, condicionando de forma 

negativa a produção científica nacional.  

Argumentamos aqui que a avaliação da ciência, ainda que necessária, precisaria 

desenvolver formas de julgamento e mensuração da atividade científica mais refinadas, que 

levem em conta a diversidade de práticas de publicação, sem perder de vista que a própria 

avaliação da ciência ajuda a direcionar a prática científica. Sendo assim, ela precisa ser 
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reflexiva sobre os efeitos que causa no sistema, ao invés de ser pensada como métrica 

simples e direta, que pode ser incorporada de forma linear às políticas científicas. 

 

Como medir e avaliar a ciência? 

O sistema científico possui uma importância vital para a inserção e participação efetiva 

de um país na sociedade do conhecimento (VELHO, 2008). Nesse contexto, existe um 

crescente investimento na medição e avaliação da produção científica a fim de verificar o 

seu desempenho em diversas variáveis, que incluem a formação de recursos humanos, a 

produção de conhecimento relevante e a sua disseminação. Avaliar o esforço científico de 

um país, de uma instituição ou mesmo de um pesquisador, exige ainda a construção de 

conceitos de qualidade e excelência (parâmetros que permitam a comparação e a avaliação 

do conhecimento) que condicionam os rumos da ciência propriamente dita. Tendo em vista 

que a C&T são consideradas fatores fundamentais para o desenvolvimento de um país e 

que os custos com essas atividades tendem a ser crescentes, a avaliação científica, através 

dos indicadores de C&T, é utilizada para auxiliar na formulação de políticas e tomada de 

decisões para a alocação de recursos e identificação de competências e necessidades 

(BAUMGARTEN, 2004).  

A avaliação da produção científica publicada em periódicos constitui uma das formas 

básicas de avaliação de qualidade científica e desempenho acadêmico, pois os periódicos 

têm o importante papel de servir como um meio de comunicação e divulgação do 

conhecimento científico produzido, além de serem uma espécie de arquivo da ciência e 

permitirem conferir o mérito científico e atribuir reconhecimento aos autores (STUMPF, 

1998; MEADOWS, 1999). Do ponto de vista da operacionalização das avaliações, a 

indexação em bases de dados bibliográficas é um atributo essencial para a qualificação dos 

periódicos e para avaliar o impacto da produção científica que eles veiculam. Assim, quanto 

melhor a posição que detêm nos rankings produzidos pelas bases de dados, maior é o 

prestígio que adquirem na comunidade acadêmica e nos sistemas de avaliação (PACKER, 

2014).  

Conforme citado por Meadows (1999), uma forma de avaliar a qualidade de uma 

contribuição científica consiste em verificar o que se convencionou chamar de “impacto” da 

produção científica. O impacto se refere ao grau de visibilidade que uma contribuição 

científica obteve no meio acadêmico, representada pelas citações feitas ao trabalho. As 

citações constituem a forma tradicional de se avaliar a qualidade de um trabalho científico, 
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pois podem significar que aquele trabalho foi lido e suas informações foram utilizadas de 

alguma forma, enquanto que a frequência de citações seria representativa do seu impacto 

na comunidade acadêmica (SANTOS, 2014; MULKAY, 1976; LÉON-OROZCO, 1998). 

Seguindo essa premissa, o cientometrista americano Eugene Garfield criou e difundiu 

na década de 1960, por meio do Institute for Scientific Information (ISI), indicadores 

estatísticos de atividade científica, consolidando uma série de fórmulas e metodologias para 

avaliar o comportamento da ciência mundial através da quantificação das publicações em 

canais formais. As métricas fornecidas pelo ISI passaram a ser, desde o momento de sua 

criação até os dias atuais, as mais utilizadas e influentes na constituição das avaliações 

científicas no mundo todo (STREHL, 2003; GUÉDON, 2010; FURNIVAL; HUBBARD, 2011).  

Entre os serviços oferecidos pelo ISI, destaca-se a base bibliográfica Science Citation 

Index (SCI). Essa base indexa os periódicos mais importantes em cada área do 

conhecimento, buscando com isso fornecer um retrato da ciência “de melhor qualidade” 

através da inclusão dos títulos mais citados, portanto, de maior impacto científico. O ISI 

também instituiu a métrica do Fator de Impacto (FI)4 como principal recurso para identificar, 

diga-se medir, o grau de relevância de uma publicação e definir um núcleo das publicações 

mais citadas. A mensuração da relevância da publicação a partir do seu FI corresponde ao 

cálculo da quantidade de citações recebidas pelo periódico nos dois anos anteriores à 

avaliação, dividido pelo número de artigos publicados no período.  

A autoridade mundial adquirida pela base SCI fez com que o FI se tornasse a métrica 

mais utilizada nas avaliações de qualidade de publicações científicas, algo que foi reforçado 

com a criação da listagem de títulos Journal Citation Reports (JCR) em 1975. O JCR é outro 

serviço de informação criado com o objetivo de auxiliar a comunidade científica na 

identificação dos periódicos mais citados nas diferentes áreas segundo o seu FI e para 

auxiliar os bibliotecários na avaliação e seleção dos títulos mais relevantes para a coleção 

das bibliotecas de apoio à pesquisa (THOMSON REUTERS, 2010; STREHL, 2003).  

Não demorou muito para que os órgãos financiadores e avaliadores de ciência 

passassem também a associar a presença de um periódico na SCI a um indicador de 

excelência científica, definindo assim as fronteiras entre “ciência de qualidade” e “ciência 

ruim”. Essa fronteira, por sua vez, passou cada vez mais a orientar a distribuição de 

                                                           
4 O Fator de Impacto é calculado apenas para periódicos indexados na Web of Science® pelo ISI. O cálculo do 

FI de um periódico é feito da seguinte maneira: se um periódico publicou 185 artigos entre os anos de 2012 e 
2013 e recebeu 46 citações a esses artigos no mesmo período. Logo, o FI referente ao ano de 2014 desse 
periódico é 46/185 = 0,25.  
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diferentes tipos de reconhecimento em diversos países, como determinar a solidez da 

trajetória de um pesquisador ou de um grupo de pesquisa; conceder fundos de 

financiamento; apoiar economicamente um periódico; ou mensurar a eficiência dos gastos 

em pesquisa e o desenvolvimento de uma instituição ou de uma nação (AGUADO-LÓPEZ et 

al, 2010).  

No entanto, apesar de sua importância, o FI passou a ser bastante criticado pela 

comunidade acadêmica, principalmente por editores de periódicos científicos que almejam 

estar entre os melhores classificados. Parte dessas críticas questiona a associação direta 

entre frequência de citação e qualidade, algo que se consolida nas formas pelas quais o FI é 

usado em diversos sistemas de avaliação de qualidade da ciência. Em entrevista à Agência 

FAPESP, por exemplo, Ernesto Spinak (2011), especialista em sistemas de informação e 

colaborador do Scientific Eletronic Library Online (SciELO), salientou que os métodos 

numéricos de avaliação da produção científica não medem a qualidade. O FI, por exemplo, 

serve para medir as publicações mais citadas e não necessariamente as melhores. 

Além disso, diversos autores5 afirmam que o ato de citar pode ser influenciado por 

inúmeros fatores: a tendência de autocitação; a barreira linguística; a publicação de 

trabalhos de revisão, que tendem a ser mais citados que outros tipos de trabalhos; práticas 

de citação específicas de alguma área de conhecimento (algumas áreas fazem mais 

citações que outras); citações para cumprir rituais acadêmicos, sem leitura cuidadosa ou 

são inseridas após a finalização do artigo. O que significa que a premissa de que uma 

publicação com alto número de citações seja necessariamente de melhor qualidade, é 

bastante discutível. Por este motivo, torna-se importante colocar em questão essa premissa, 

tendo em vista que ela orienta sistemas inteiros de avaliação de qualidade e, por 

conseguinte, orienta a alocação de recursos ou mesmo o investimento em determinadas 

áreas da ciência em detrimento de outras, como fator único ou privilegiado de tomada de 

decisão.  

De acordo com Velho (2010), é um erro comum eleger uma única dimensão de 

eficiência como principal e então usá-la como padrão único para fins de avaliação. Além 

disso, vale destacar que a publicação formal é apenas um dos tipos de comunicação em 

ciência, uma vez que existem outros tipos de conhecimento científico que deveriam ser 

considerados na avaliação, como o conhecimento tácito, por exemplo, de difícil mensuração 

de forma direta por métricas simples como o FI. Ainda que métricas simples e objetivas 

                                                           
5  Vanz & Caregnato (2003), Marques (2009) e Velho (2010), por exemplo.  
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sejam úteis na formulação de políticas e para orientar decisões, essa suposta objetividade 

mascara por vezes a complexidade de se avaliar áreas estratégicas, qualidade da pesquisa, 

mérito acadêmico entre outros fatores intrínsecos à atividade científica, tanto individual 

quanto coletiva. 

Contudo, a publicação nos periódicos do núcleo principal (mainstream) definido pelo 

ISI é um indicativo, para os órgãos de C&T, da aproximação ou contribuição da pesquisa 

feita por uma instituição ou país à ciência tida como de melhor qualidade. Tal entendimento 

vem se traduzindo em diferentes tipos de estímulos desses órgãos e dos seus sistemas de 

avaliação no sentido de direcionar os esforços para esse seleto núcleo da ciência. Por esse 

motivo, a publicação em periódicos de impacto é crescentemente valorizada e recomendada 

tanto pelos órgãos de C&T como pela própria comunidade de pesquisa.  

 

O Sistema Qualis de Avaliação 

O Brasil não está isolado dessas tendências, tendo buscado na última década 

implementar sistemas de avaliação da pesquisa de qualidade que se baseiam em uma forte 

correlação entre produtividade, impacto e internacionalização da produção científica 

nacional nas ações dos órgãos de C&T. A tendência crescente dos pesquisadores 

brasileiros de buscar publicar em periódicos de impacto internacional está associada à 

política adotada pelas universidades que, ao serem pressionadas pelos órgãos de 

financiamento, acabam adotando a “bandeira da internacionalização” a ponto de exercerem 

forte pressão sobre os cientistas para que publiquem em periódicos de alto impacto 

internacional.  

O principal órgão responsável por estabelecer e executar as ações voltadas para 

avaliação da produção e produtividade acadêmica é a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)6. O principal instrumento da CAPES utilizado para 

avaliar e classificar a produção intelectual dos pesquisadores é o sistema de classificação 

de periódicos “Qualis”. O Qualis é definido como o processo de classificação dos periódicos 

científicos mencionados pelos programas de pós-graduação do Brasil, utilizando um 

conjunto de critérios para a diferenciação da produção bibliográfica desses programas. 

Como produto final, tem-se uma lista com os periódicos científicos mencionados pelos 

programas de pós-graduação e suas respectivas classificações, em ordem decrescente de 

qualidade. O Qualis atua como um indicador daqueles que seriam os melhores periódicos 
                                                           
6 Órgão ligado ao governo federal responsável pelo fomento à pesquisa brasileira atuando na expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto sensu no Brasil. 
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em cada área do conhecimento, identificando assim os títulos nos quais os docentes e 

discentes dos programas de pós-graduação devem buscar publicar; em seguida, a CAPES 

avalia o cumprimento dessa indicação (SANTOS, 2014).  

Criado em 1998, inicialmente como uma ferramenta para a diferenciação da produção 

bibliográfica dos programas de pós-graduação, o Qualis passou a ser considerado um 

indicador importante no fomento de pesquisas científicas no Brasil, sendo utilizado, por 

exemplo, como um dos critérios de avaliação nos editais de agências como o Conselho 

Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (CNPq) e Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O Qualis é também utilizado como indicador na 

avaliação dos cursos de pós-graduação e na progressão de carreira docente. A 

consolidação do Qualis como um medidor de qualidade passa a ser um processo observável 

não somente na publicação de pesquisas em periódicos enquadrados nas categorias mais 

valorizadas de cada área, mas também no financiamento das pesquisas, o que o torna um 

importante indicador de C&T no contexto brasileiro.  

Escobar (2009) afirma que até 2008, o Qualis era dividido em duas categorias de 

periódicos: nacionais e internacionais; a partir de 2009, com a modificação da política de 

avaliação, o sistema passou a adotar uma estrutura única, onde os periódicos nacionais 

“competem” com os periódicos internacionais dentro do mesmo ranking. A reorientação da 

política de avaliação do Qualis está associada à estratégia encontrada pelas coordenações 

de avaliação de áreas (que totalizam 49) para estimular, através da indicação dos melhores 

periódicos estrangeiros, os pesquisadores brasileiros a publicarem internacionalmente. Além 

disso, pretendeu-se com isso instituir um parâmetro de qualidade para que mais periódicos 

nacionais pudessem alcançar um padrão equiparado às publicações estrangeiras, 

facilitando a indexação de mais títulos nacionais nas principais bases internacionais.  

O efeito da mudança na organização do Qualis foi o rebaixamento de muitos 

periódicos nacionais que antes eram classificados como os melhores de sua área para 

categorias mais baixas (ESCOBAR, 2009). Outro resultado foi o uso do FI como critério de 

avaliação dos periódicos por um número crescente de áreas, consolidando sua centralidade 

para definir a qualidade no interior do Qualis. Essa uniformização, no entanto, não significa 

necessariamente uma mensuração mais adequada, pois ignora as diferenças entre as áreas 

na forma como produzem e socializam o conhecimento, impondo ainda uma versão da 

internacionalização que precisaria de melhor reflexão acerca dos seus efeitos sobre a 

produção da ciência nacional.  
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Um olhar da sociologia da ciência sobre as práticas de publicação científica 

A sociologia da ciência já discute há décadas a questão de que diferentes áreas 

disciplinares não possuem os mesmos modos de socialização do conhecimento. Ou seja, as 

humanidades, por exemplo, possuem práticas de publicação distintas das ciências exatas 

ou naturais, algo que não pode ser ignorado pelas avaliações (VELHO, 2008, 2010). Não 

somente os veículos preferenciais de socialização do conhecimento são diferentes em cada 

uma dessas áreas, como a importância que é dada à visibilidade internacional, mais 

especificamente à publicação em periódicos estrangeiros, pode variar entre as áreas ou 

mesmo no interior de uma única área. Se formos analisar as práticas de publicação ao nível 

micro, perceberemos que as motivações e interesses podem ser muito particulares e 

variarem até mesmo de cientista para cientista.  

É correto afirmar que os pesquisadores privilegiam os canais de comunicação com 

mais chances de serem lidos e utilizados. Seguindo essa lógica, a opção de publicar 

internacionalmente, por exemplo, seria orientada pela motivação do pesquisador em 

transmitir os resultados de pesquisa a uma comunidade de pesquisa internacional. Assim, 

os pesquisadores recorrem aos periódicos que sejam reconhecidos e facilmente acessados 

por essa comunidade. O mesmo pode-se dizer da publicação em nível nacional no sentido 

em que serve para transmitir os resultados de pesquisa que sejam de interesse de uma 

comunidade local de pesquisadores. Daí a importância dos periódicos locais para a 

socialização dessa comunidade. Velho (1997) associa essas diferenças de publicação em 

nível nacional e internacional também em relação ao caráter básico ou aplicado da 

pesquisa, de modo que há públicos distintos para os resultados provenientes de formas de 

ciência diferentes. De acordo com essa correlação, a pesquisa básica produz resultados 

generalizáveis, o que os torna de interesse de uma comunidade mais ampla de 

pesquisadores, enquanto que a pesquisa aplicada produz resultados de interesse de um 

público mais específico, em geral o público local e com potencial para aplicar aquela 

pesquisa.  

A lógica da publicação de impacto internacional que permeia as avaliações brasileiras 

tem produzido efeitos questionáveis não apenas nas ciências humanas, que 

tradicionalmente possuem um padrão de comunicação científica doméstico, mas também 

nas áreas aplicadas como ciências agrárias, onde se verifica um esforço crescente dos 

pesquisadores brasileiros de publicarem em periódicos de impacto internacional, embora se 
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reconheça que os temas de pesquisa das ciências agrárias estão predominantemente 

relacionados a questões particulares de uma região, o que se traduz em publicações 

direcionadas predominantemente a um público local com potencial de aplicação das novas 

tecnologias e processos aplicadas ao setor agrícola (VELHO, 1997). Santos (2014) aponta 

alguns dos problemas que decorrem dessa corrida pela internacionalização da produção 

científica apresentando algumas críticas feitas por pesquisadores brasileiros das ciências 

agrárias em relação a essa tendência atual verificada na área, como: a diminuição do 

protagonismo dos periódicos nacionais na veiculação dos melhores resultados de pesquisa 

produzidos no país e, consequentemente, na facilitação do acesso do público nacional a 

esse conhecimento; a dificuldade dos pesquisadores terem artigos aceitos nos periódicos 

estrangeiros quando trabalham com temas regionais, o que os leva muitas vezes a 

adaptarem suas linhas de pesquisa para temas que sejam facilmente publicáveis nesses 

periódicos; dificuldade de muitos pesquisadores brasileiros de escreverem em inglês; além 

disso, a supervalorização da publicação de artigo científico presente nas avaliações 

acadêmicas ignora que várias subáreas das ciências agrárias (engenharia agrícola, 

sociologia rural, extensão rural, entre outras) também consideram importantes outros meios 

de publicação e difusão da pesquisa (comunicação em eventos, publicação em anais, 

relatórios e revistas técnicas, patentes, etc).  

Outro aspecto das práticas de comunicação científica que os sociólogos da ciência 

enfatizam é o de que há diferenças bastante claras entre as áreas do ponto de vista das 

práticas de citação (VELHO, 2010; MUGNAINI et al, 2014) que atestam várias das críticas 

que são feitas à generalização do uso FI. Em razão da relativa integração internacional das 

ciências exatas, se levarmos em conta o número de artigos de autores brasileiros que 

publicam em periódicos internacionais, o FI detém um reconhecimento entre os 

pesquisadores dessa área como a principal referencial na seleção dos periódicos para 

publicação. De certo modo, o FI é “nativo” das ciências exatas, onde a publicação e o 

processo referencial das pesquisas ocorrem de uma maneira muito mais rápida, daí a 

citação ser um parâmetro importante para se medir a repercussão de uma pesquisa. Por 

essa razão, no âmbito do Qualis, as ciências exatas geralmente utilizam o FI como um dos 

critérios principais para classificação das publicações. A partir desse contexto surge o grave 

erro de se querer transpor, sob o mantra da uniformização e da internacionalização, a lógica 

da citação das ciências exatas para outras áreas esperando-se que todas se comportem da 

mesma maneira.  
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Nas ciências humanas, citam-se muito mais livros do que artigos, além do fato de que 

o tempo decorrido entre o processo de pesquisa, a publicação dos resultados e sua 

citação/utilização efetiva por outros trabalhos é muito mais longo. Ressalta-se também que 

os cientistas das ciências humanas utilizam uma variedade maior de canais de 

comunicação, não apenas periódicos. Em áreas como sociologia, filosofia e educação, o 

artigo de periódico possui um papel muito mais secundário se comparado à importância que 

é dada a publicação em monografias, capítulos de livros, além de comunicações em 

encontros científicos e publicação em anais de eventos. A área de educação, por exemplo, 

concentra a maior parte da sua produção científica em livros ao invés de periódicos 

(FRIGERI, 2012). Há também, nas ciências humanas, um importante papel assumido por 

outras formas de transmissão de conhecimento, tais como cursos de extensão, palestras, 

produções audiovisuais, intervenções, entre outros. Estas outras formas de socialização, 

embora importantes, não possuem o mesmo peso ou relevância para os sistemas de 

avaliação existentes. É o caso de atividades necessárias como a extensão universitária, 

comumente negligenciada ou colocada em um plano secundário pelas avaliações 

acadêmicas.  

A avaliação da pesquisa precisa ser, portanto, mais reflexiva acerca de seus impactos 

nas práticas de publicação, assim como também em relação ao modo como  interfere nas 

formas de financiamento e nas carreiras de cientistas. A adoção de um critério padronizado 

de qualidade, quando ignora as formas como impõe sentidos particulares de qualidade a 

diferentes áreas, acaba por premiar algumas áreas da ciência em detrimento de outras, não 

cumprindo o seu papel de mensurar a qualidade e indicar pesquisadores e áreas de maior 

impacto. O FI, apesar de adequado em algumas áreas e para algumas situações, não deve 

ser equacionado com qualidade, dada a discussão acima. Da mesma forma, a maneira 

como a internacionalização é fomentada precisa da mesma forma ser mais reflexiva, a fim 

de não inviabilizar bons periódicos nacionais ou pesquisas que tenham relação com pautas 

locais e não apenas internacionais.  

 

Considerações Finais 

 A complexidade da atividade científica e os efeitos que a avaliação tem sobre o 

comportamento do cientista e sobre a dinâmica da própria ciência demanda formas de 

avaliação mais inteligentes. Entretanto, acreditamos que solucionar os problemas existentes 

nas avaliações da produção científica não está em simplesmente substituir um indicador 
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com o qual se está insatisfeito por um que seja aparentemente mais “eficiente”. Primeiro, 

porque as avaliações criam apenas representações imperfeitas de uma realidade, o que 

implica reconhecer suas limitações inerentes. Por mais completas que pretendam ser, 

dificilmente serão bem-sucedidas na tarefa de retratar com fidelidade a complexidade que 

caracteriza a dinâmica da ciência. Desse modo, não existe uma fórmula perfeita para a 

avaliação da produção científica, devendo-se identificar e compreender os muitos problemas 

existentes nas fórmulas “prontas”, como a do FI. Segundo, porque a qualidade da avaliação 

depende muito mais de um sólido fundamento crítico (ou do bom-senso) que oriente sua 

elaboração e utilização do que propriamente de um indicador numérico.  

Esta preocupação foi enfatizada recentemente no Manifesto de Leiden sobre Métricas 

de Pesquisa, publicado na revista Nature7, no qual são feitas várias recomendações para 

orientar a utilização de métricas de avaliação científica na atualidade. Com bastante 

repercussão no meio acadêmico internacional, o Manifesto de Leiden alerta a comunidade 

científica sobre as distorções que a proliferação e o uso inadequado das métricas trazem 

para a avaliação da ciência. Finalizamos este texto elencando os princípios do Manifesto de 

Leiden para boas práticas em métricas de produção científica, visto que eles respondem, em 

parte, a questão que fica sobre como elaborar e utilizar as avaliações de produção científica 

de maneira confiável e coerente, dadas as críticas que apresentamos em relação aos 

modelos de avaliação predominantes hoje: a avaliação quantitativa deve dar suporte à 

avaliação qualitativa especializada; manter a coleta de dados e os processos analíticos 

abertos, transparentes e simples; permitir que os avaliadores verifiquem os dados e as 

análises; considerar as diferenças entre áreas nas práticas de publicação e citação; 

reconhecer os efeitos sistêmicos da avaliação e dos indicadores e; examinar e atualizar os 

indicadores regularmente. Ainda de acordo com o Manifesto, (HICKS et al, 2015, p. 431), 

“as melhores decisões são tomadas através da combinação de estatísticas robustas com 

sensibilidade para a finalidade da natureza da pesquisa que é avaliada”. Dito de outra 

maneira: as avaliações não podem dissociar o elemento quantitativo do qualitativo. 

Quantitativo e qualitativo são igualmente necessários e complementares. 

 

  

                                                           
7 Elaborado durante a 19ª Conferência Internacional de Indicadores em Ciência e Tecnologia, realizada na 
Holanda em Setembro de 2014, o manifesto foi divulgado através de um artigo publicado na revista Nature em 

Maio de 2015. Uma versão em português do Manifesto de Leiden sobre Métricas de Pesquisa pode ser lida aqui: 
<http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/leiden-manifesto-portuguese-br-final.pdf>. 
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