


A principal plataforma de

resumos e citações de

literatura acadêmica revisada

por pares



Scopus hoje:



O fluxo do trabalho com Scopus

O Scopus conta com ferramentas inteligentes para rastrear, analisar, visualizar sua

pesquisa e compreender melhor:

Métricas relativas às suas 

BUSCAS com análise visual 

sob a ótica de sete 

parâmetros

A produção científica e 

a produtividade do 

AUTOR

Comparação de 

PERIÓDICOS sob a luz 

de diversas métricas



Atenção à questão das variações de nome no perfil

de autor
Autores com nomes 

similares
Autor publicando com 

diferentes nomes

Dr. Smith

Dr. Smith

Dr. John Smith

Dr. John A. Smith

Dr. John Adam Smith

Dr. Smith Dr. Smith Dr. Smith

&

Impacto nas:
Publicações 

reconhecidas
Citações e 

índice - h
Convocações 

Questões de 

Financiamento 

Internacional



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor

Revise e atualize 

informações de seu perfil no 

Scopus

Conecte-se a ORCID para 

importar seu Scopus ID e 

publicações para lá

Encontre e una perfis 

similares 



Métricas iluminam o impacto dos resultados de sua pesquisa

CITATION COUNT

# de citações acumulado 

desde a publicação

FIELD-WEIGHTED CITATION 

IMPACT 

# de citações recebidos por um 

documento / # de citações 

esperadas para documentos 

similares

H-INDEX

# de artigos na coleção (x) que 

receberam ao menos (x) citações 

ao longo do período 

CITESCORE

# de citações no ano (x) / # de 

documentos publicados nos 

3 anos anteriores a (x)

SCIMAGO JOURNAL RANK (SJR)

média # de citações ponderadas 

recebidas em 1 ano / # 

documentos publicados nos 

últimos 3 anos

SOURCE NORMALIZED IMPACT 

PER PAPER (SNIP)

# de citações acumuladas desde a 

publicação por documento / 

potencial de citação em sua área 

ALTMETRICS

indicam o alcance de artigos 

de forma isolada com base na 

interação dele com a web 

social



Avalie publicações seriadas utilizando diversas

métricas

CITESCORE

# de citações no ano (x) / # de 

documentos publicados nos 

3 anos anteriores a (x)

SCIMAGO JOURNAL RANK 

(SJR)

média # de citações 

ponderadas recebidas em 1 

ano / # documentos 

publicados nos últimos 3 anos

SOURCE NORMALIZED 

IMPACT PER PAPER (SNIP)

# de citações da publicação 

por documento / potencial de 

citação em sua área 



CiteScore: uma métrica simples, transparente e atual

para avaliação de publicações seriais

A reputação desempenha um papel importante na compreensão do desempenho de

título ao longo do tempo e na tomada de decisões sobre seu futuro.

Mantenha-se atualizado sobre o 

crescimento do CiteScore de um 

título mês a mês



A Página Inicial 

Você pode fazer buscas por: 

Documentos, Autores, Instituições ou 

usando uma Busca Avançada

Você pode buscar por 

títulos de publicação



Busca por documentos:

Digite um termo para 

fazer a sua busca



Busca por documentos

Defina em qual 

campo indexado você 

deseja que o Scopus 

busque o termo 



Busca por documentos

Aqui você pode editar, 

salvar ou criar um alerta 

para sua busca

Defina como deseja 

ordenar os resultados de 

busca encontrados



Refino dos resultados



Resultados de uma busca

Exporte ou faça download das informações referenciais dos resultados, 

tenha uma visão geral das citações e ainda salve sua lista de resultados 

no Scopus ou em PDF



Detalhes do documento



PlumX: Métricas dedicadas exclusivamente a
documentos de informação científica



Integração com o Mendeley Data

Os dados da pesquisa aumentam o valor e a visibilidade do artigo. Com isso, o Scopus 

reconhece a importância dos dados da pesquisa tanto na produção quanto na busca por 

artigos.



Mendeley Data no Scopus



Análise dos resultados de uma busca

Analise os resultados de buscas sob diversos parâmetros com o auxílio 

das ferramentas de apoio à bibliometria disponíveis no Scopus



Análise dos resultados de uma busca

Exporte, imprima ou envie por e-mail 

os dados das análises



Análise dos resultados de uma busca

Analise a quantidade de documentos publicados por título de 

publicação por ano, por autor, por instituição, por país, por tipo de 

documento, por área do conhecimento, por instituição de fomento



Salve seus resultados de busca na própria plataforma



Salve seus resultados de busca na própria plataforma



Analise ou exporte os resultados de busca de sua

lista



Busca por autor

Busque a partir do nome do autor 

ou por seu ORCID



Busca: Por autor

Identifique o autor e veja informações 

sobre seu número de documentos, sua 

área de publicação e sua instituição



Busca: Por autor

No perfil do autor, têm-se acesso ao índice “h”, quantidade de 

publicações e citações. Outro detalhes sobre a produção e 

produtividade do autor pode ser conferidos na seção “Analyze 

author output”



Analyze author output: Documentos



Analyze author output: índice “h”

O índice “h” mede a 

produtividade do autor



Analyze author output: Citações por ano



Analyze author output: Coautores



Busca por instituição

Busque a instituição por seu 

nome



Busca: Por instituição

Selecione o nome da instituição 

clicando sobre seu nome



Busca: Por instituição Analise a quantidade de documentos 

publicados pela instituição, seus departamentos 

e faculdades. Além disso, têm se a lista de 

autores da mesma



Busca avançada

A busca avançada facilita a elaboração de uma estratégia de 

busca mais eficaz, com a utilização dos operadores lógicos e 

permitindo a busca em campos específicos do documento. 



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação

Busque por um título 

selecionando uma área, um 

título, editor ou pelo ISSN.



Busca por títulos de publicação

//



Busca por títulos de publicação

Clique em CiteScore rank & trend para 

ver a colocação do título

selecionado em comparação com os 

outros da mesma área



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 

Compare os títulos de publicação por SJR, por SNIP, por citações, por 

número de documentos, por percentual de não citados por ano e por 

percentual de artigos de revisão por ano





OBRIGADA!
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