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Notícias de Physics World 
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Últimas notícias e artigos



Página Inicial de IOPscience

Periódicos em destaque

Últimos libros publicados

Anais de congressos

Continua



Página de inicio de IOPscience

Siempre tendremos disponible en la parte inferior de la página, un menú donde 
encontraremos ligas directas a: la página de inicio, Revistas, Libros, Acerca de IOPscience, 
Contacto, Acceso para países en desarrollo, Política de Acceso abierto (y los T&C)

About IOPscience- Sobre IOPscience

Ao clicar no link Sobre a IOPscience, veremos um menu à direita (Links da IOP), onde 
encontraremos tudo relacionado à IOPscience, Política de acesso aberto, como acessar, etc.



Periódicos

Para ver os periódicos assinados e parte da IOPscience, basta clicar em Journals

Ao clicar em Revistas, podemos encontrar os seguintes menus:
Lista de PERIÓDICOS

• IOPselect (seleção de artigos em destaque) 
• Artigos de revisão
• Coleção por áreas

• Periódicos por parceiro
• Anais de Congressos de IOP

• IOP Corporate. SOMENTE PARA EMPRESAS
• Acesso aberto



Lista de Periódicos

Ao clicar na lista de periódicos, veremos todos os periódicos publicados pela PIO e pelos 
parceiros editoriais. Os títulos são mostrados em ordem alfabética

Títulos atuais

Títulos de Editoras Parceiras

Arquivo, títulos por ano



Publishing Partners

Ao clicar em Publishing Partners, veremos todas as revistas por parceiro editorial.



IOPselect

Ao clicar no IOPselect, veremos a coleção de artigos que, devido à sua novidade, relevância 
para a ciência e potencial impacto em pesquisas futuras, foram escolhidos para fazer parte 
dessa coleção As pesquisas podem ser feitas dentro da coleção por periódico, 

área e/ou data



Review Articles

Ao clicar em Review Articles, veremos a coleção de artigos de revisão publicados em todas as 
revistas e não apenas nos Relatórios do Progress in Physics.

As pesquisas podem ser feitas dentro da coleção por periódicos, 
área e/ou data



Subject collections

Ao clicar em Subject collections (coleções por áreas), veremos artigos publicados em qualquer 
periódico que trate com esses tópicos específicos compilados por área de assunto.



IOP Conference Series

Ao clicar na série de IOP Conference Series, veremos a página com todas as informações de 
interesse, desde os títulos a serem publicados, depoimentos, benefícios, etc.



Open access

Ao clicar em Open access, encontraremos a política de acesso aberto da IOP, opções para 
autores, lista de periódicos, preços e tudo o que você deseja saber sobre ele.



Publishing Support

Publishing Support fornece diretrizes e conselhos gratuitos para publicação com a IOP. Com 
guias e vídeos que o levam passo a passo, respondendo a perguntas frequentes sobre tópicos 
de maior interesse, esta seção o guiará por cada etapa de sua jornada como autor, revisor ou 
organizador de conferências.



Publishing support
O menú Autores (Authors) fornece acesso a informações vitais sobre todos 
os aspectos da publicação de um artigo em uma revista, livro ou conferência 
na IOP

Si es un arbitro, puede ver todas las guías, politicas a través del menú de 
Revisores (Reviewers). 

!

!



Publishing support

No menú Organizadores de Conferências (Conference Organisers), você terá 
uma visão geral da série de conferências da IOP e mais informações sobre 
políticas, procedimentos e informações de interesse.

ForwardBack

!



Publishing support

IOP Publishing trabalha com edição para oferecer uma ampla gama de serviços 
editoriais para nossos autores.



Crie uma conta em IOPscience

Isso permitirá gerenciar sessão, salvar pesquisas, criar marcadores e alertas e recuperar 
downloads

Dar clic en Login y después en IOPscience login/Sign up 
para crear una  cuenta y llenar el formato con los datos 

requeridos



Nuestra cuenta en IOPscience

Depois que o formulário é preenchido e criamos nossa conta, podemos gerenciá-lo

Ao clicar em nosso nome de usuário, o menu será exibido 
para gerenciar as sessões: 
• Alertas por e-mail
• Buscas salvas

• Histórico de downloads
• Artigos marcados

• Histórico de pedidos (caso a instituição não possua assinatura e o artigo 

seja adquirido)

• Artigos Publicados
• Editar conta

• Sair
• Acesso institucional via Athens (caso sua instituição o tenha)

O nome de usuário aparecerá



My IOPscience - Disponível apenas ao criar uma conta

Em My IOPscience pode-se gerenciar todos os artigos marcados, pesquisas salvas, alertas por 
email, downloads, compras e artigos publicados através das diferentes guias

Abas de administração



Página individual de cada periódico

Todas as páginas individuais de cada um dos periódicos são iguais e encontraremos as 
mesmas informações (os resumos em vídeo estão disponíveis somente em alguns títulos)

Dar clic a Journals, 
luego a la lista de 

revistas (Journals List) 
y después elegir la 
revista de nuestro 

interés 



Página individual de cada periódico - continuação

Parceiro editorial 
(quando aplicável)

Fator de impacto

Para enviar un artículo a esta revista

Tempo geral
da primeira

decisão

Informações gerais do 
periódico



Página individual de cada periódico - continuação

Busca rápida de artigos

Lista de edições, arquivo e 
edições especiais

Li
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re
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e

Continua

Enviar e acompanhar meu 
artigo



Página individual de cada periódico - continuação

Artigos mais lidos, mais
citados, os últimos 
publicados, artigos
selecionados e os que 
estão em tendência
nesse periódico



Buscas 

No topo, o campo de pesquisa estará sempre disponível

Digite o termo de pesquisa * e clique em pesquisar

*  Os termos de 
busca podem ser 
nomes de autor, 
afiliação, doi etc.



Refinar Busca

Refine sua pesquisa por:
Data de publicação
Periódico
Autores
Tipo de publicação (artigo de livro 
ou periódico)
Artigos de acesso aberto

Organizar por:
Relevância
Mais recente
Mais antigo



Refinar Busca - continuação

Criar alertas e Feeds RSS

Número de artigos e
conteúdo em livros



Refinar Busca - continuação

Crear alertas y Feeds
RSS

Número de artículos y 
contenido en libros con 
nuestro termino de 
búsqueda 



Todos os dados do 
artigo

Resumo do artigo

Resultados de Busca

Para ver resumo do 
artigo

Visualização do artigo em dois formatos: HTML e PDF



Página do artigo

Clicar no View article ou no título nos levará à versão HTML desse artigo.

Dados do periódico e quando o artigo foi 
publicado

Autores

Resumo do artigo

Visualização em PDF e ePub* (*Disponível apenas
em alguns periódicos)

Referências, Citações e figuras



Página do artigo - continuação

Compartilhar o artigo

Métricas do artigo

Resumo em vídeo (quando o periódico e o autor 

permitem)

Contenido 
relacionado



Página do artigo- Almetrics

Quando você passa o mouse sobre 
a Almetric, todas as informações 
são exibidas

Ao clicar com o mouse na Almetric, podemos 
ver a página com todas as informações sobre 
como esse artigo foi compartilhado nas 
diferentes redes sociais



Página do artigo- Dimensions/Citações

Quando você passa o mouse sobre o 
polígono de compromissos 
(Dimensions), todas as informações 
são exibidas

Ao clicar com o mouse em Dimensions, podemos 
ver a página com todas as informações sobre os 
compromissos neste artigo



Página do artigo – ao clicar em Article Information

Afiliação de los autores

E-mail dos autores principais

Datas: recepção, aceitação e 
publicação do artigo

DOI/ permissões para usar este artigo/ 
criar um feed RSS/ alertas de 
notificação e citações



Página do artigo - em formato HTML

No texto do artigo, você encontrará um menu disponível na parte superior para 
acessar rapidamente: As figuras e as Referências.  Da mesma maneira, sempre estará 
disponível Ícone para baixar o PDF e o Índice

Índice



Página do artigo - Figuras

Figuras Interativas

Acceso rápido a 
todas las figuras 
del artículo, 
algunas 
interactivas o con 
video

Vídeos



Página do artigo - Figuras

É possível exportar 
a imagem para o 
nosso computador 
ou para uma 
apresentação do 
PowerPoint, bem 
como aumentar 
ou diminuir o 
zoom da imagem.

Exportar a figura

Aumentar ou diminuir o zoom



Página do artigo - outras abas

Acesso rápido a todas as referências e 
citações de artigos



Formulas na MathJax

Fórmulas en MathJax
Permite visualizar las ecuaciones
matemáticas de forma correcta en
navegadores web  sin que se 
desconfiguren.



Download em PDF

Página inicial com todos os dados importantes do artigo. Página 1.



Visualização em PDF

Página 2, artigo em PDF



Article Lookup- Busca avançada

Ao clicar em Article Lookup, podemos pesquisar por revista específica

Para encontrar artigos por 
periódico específico e se 
conhecemos o volume, a 
edição e/ou a página do 

artigo


