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Introdução
Tendo em vista o alto nível tecnológico atual, onde a Internet é primordialmente essencial
como um veículo de comunicação e informação, é de grande importância a publicação dos
trabalhos de iniciação científica nesse meio, e devido a essas circunstâncias, a IBICT
(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) fornece ferramentas para tal
tarefa, como também estimula a inclusão de novas publicações no meio eletrônico, através
do ambiente SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas). Com a publicação
desses projetos na Internet será possível medir o Fator de Impacto através de diversas
técnicas, inclusive através do H-Index, e ainda qualificar trabalhos publicados, verificando
sua periodicidade, relevância, prestígio e impacto no cenário mundial.
Objetivo
O projeto visa publicar a partir de 2012 os trabalhos de Iniciação Científica da Universidade
Cruzeiro do Sul no sistema SEER, o que poderá auxiliar futuramente na medição do número
de citações em artigos de Iniciação Científica e trabalhos acadêmicos.
Metodologia
Serão publicados os artigos e trabalhos de Iniciação Científica no sistema eletrônico. A partir
dessa publicação, no decorrer dos próximos anos será possível medir o número de citações,
tendo como base trabalhos paralelos, onde o cálculo poderá ser realizado através da
utilização de ferramentas e fatores de impacto.
Resultados
Em andamento.
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