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SCOPUS 
ACRESCENTE VALOR A SUA PESQUISA  
 



• + 21.000  títulos 
• + 5.000 editoras 
• + 770 títulos latino-

americanos* 
• +400 títulos brasileiros* 

 
 

 

• Resultados encontrados 
nas referências 
bibliográficas dos registros 
 
 

 

 
 

 

•25 milhões de patentes 
de 5 escritórios 
internacionais de 
patentes. 

• US Patent Office 
• Japanese Patent 

Office 
• European Patent 

Office 
• UK Patent Office 
• World Intellectual 

Property 
Organization 
(WIPO) 

 
 

 

• * Fonte: View the Scopus title list - February 2014 

Conteúdo do Scopus  
Todas as fontes relevantes 

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0003/148548/title_list.xlsx


• É a base internacional com uma grande representação da produção científica latino-
americana 

•  770 títulos dentre os quais, mais de 400 títulos brasileiros; 
• Contém mais de 590.000 documentos de autores brasileiros; 

 
• Análise de produção científica com dados indexados automaticamente a partir dos 

documentos: 
• Perfil de autor (dados de identificação e possibilidade de avaliação da produção); 
• Perfil da instituição (produção por área, links para listas de documentos e autores); 
• Periódicos indexados (diferentes métricas para análise e comparação). 

 
• Mais de 57.000 registros de publicações brasileiras apenas no ano de 2013; 
• Integração com a base de textos completos ScienceDirect. 
• Indexação de livros 

• Scopus cobre 370 séries de livros; 
• Até 2015 cerca de 75.000 títulos de livros estarão cobertos na base. 

 
 

 

Scopus – Diferenciais: 



• Buscas Básica, Avançada, por Autor, por Afiliação 

• Buscas Salvas 

• Opções de Refinamento 

• Link personalizado para textos completos  

• Alerta de Busca, Citação de Documento e Citação de Autor 

• Download das citações bibliográficas para programas de gerenciamento de 

referências (Ex. Mendeley); 

• Document Download Manager 

• Journal Analyzer - Análise/comparativo de revistas científicas 

• Incluindo SNIP e SJR (Scimago Journal Rank) - www.journalmetrics.com  

Características & Funcionalidades 

http://www.journalmetrics.com/


Características & Funcionalidades 

• Funcionalidades de apoio à bibliometria 
 
• Author Identifier – Identifica os autores 

 
• Author Evaluator – Faz análise da produção científica dos autores 

 
• Índice H com visualização de curva  

 
• Citation overview – Faz análise das citações recebidas 

 
• Affiliation Identifier – Identifica a produção científica das instituições  

 
• Journal Analyzer – Analisa os periódicos indexados 

 
• Analyze results – Analisa os resultados de uma  busca  

 



Exemplo de busca básica 

NOME DO USUÁRIO 



Resultado de uma busca   

Para ver resultados que são 
encontrados nas referências 

NOME DO USUÁRIO 



Resultados que estão 
nas referências de  
artigos do Scopus, 
porém não disponíveis 
na base  

Resultado de uma busca:  
Secondary Documents 

NOME DO USUÁRIO 



Resultados de uma busca 
NOME DO USUÁRIO 

Para ver resultados de patentes. 



NOME DO USUÁRIO 

Resultado de uma busca   

Refine os 
resultados de 

busca 

Opções para editar, salvar, criar 
alerta e publicar feed RSS da 
busca para futura referência 

Organize os 
resultados por data, 
citações, relevância, 

autor ou fonte 



Tipos de 
conteúdos 
existentes. 

Encontrar 
especialistas, 

experts. 

Possíveis parceiros 
em projetos  
nacionais ou 

internacionais 

Conteúdo em 
diversos 
idiomas 

Resultados 
por países 

Filtros permitem pesquisas mais estratégicas, 
mas não permitem uma análise do todo... 



NOME DO USUÁRIO 

Resultado de uma busca   

Opção para analisar os 
resultados 



Analyze Results: Análise visual e dinâmica 

Link direto para Journal Analyzer 
(aba Analytics): 

SJR & SNIP 

Possibilidade de exportar tabela, 
imprimir e enviar por e-mail 



NOME DO USUÁRIO 

Visualizar o documento 
na página do editor 

Resultado de uma busca   



NOME DO USUÁRIO 

Link ao texto completo 



NOME DO USUÁRIO 

Resumo e informações do documento 
Clicar no título do 

documento para visualizar 
a indexação 



Resumo e informações do documento 
NOME DO USUÁRIO 

Cited by – Citações recebidas por 
documentos indexados no Scopus, na 

Web científica e Patentes 



Resumo e informações do documento 

Palavras-chaves indexadas, número de 
registros de outras fontes de pesquisa e 

informações detalhadas do artigo 
publicado  

Referências 
publicadas no artigo 

Documentos 
relacionados e ligação 

com a ferramenta 
Mendeley. 



Busca por autor 

NOME DO USUÁRIO 



Resultado da busca por autor 
NOME DO USUÁRIO 

Clique no nome 
do autor. 



Página do autor – Author Profile 

Esta página apresenta informações contextualizadas do autor.  
São disponibilizadas as seguintes informações: variações do 
nome, afiliação, número de documentos no Scopus, número 
de documentos que citaram este autor, índice H, número de 
coautores, etc...  

É possível criar 
alerta para ser 
informado quando 
há novos artigos 
indexados ou 
novos artigos que 
citam este autor.  



Ingresse para ver uma análise em 
gráficos e tabelas que incluem 
links para listas de documentos 

Author Evaluator  
Ferramenta para análise da produção científica do autor 
 



O Author Evaluator apresenta uma análise ampla 
das publicações do autor. Alguns dos dados 
analisados são: fontes publicadas, tipos de 
documentos, documentos publicados por ano, 
documentos publicados por área, coautores, etc. 

Author Evaluator   
Ferramenta para análise da produção científica do autor 
 



Análise do índice H 

Author Evaluator   
Ferramenta para análise da produção científica do autor 
 



Lista de documentos com a 
quantidade de citações 
recebidas individualmente 

Author Evaluator   
Ferramenta para análise da produção científica do autor 
 



Author Evaluator   
Ferramenta para análise da produção científica do autor 
 Gráfico das citações 

recebidas pelo autor 
ao longo do período 

Opções para enviar os dados da análise por 
e-mail ou imprimir 



View Citation Overview  
Análise de citações recebidas 



View Citation Overview   
Análise de citações recebidas 

Tabela com número de citações 
recebidas em cada documento 
por período 

Opções para reordenar a análise 
de citações e/ou excluir as 
autocitações   



Através do assistente Author Feedback, da Bases de Dados Scopus, pode-
se exportar para o ORCID (Open Researcher and Contributor ID), o Scopus 

Author ID e a lista de suas publicações na indexadas pela base. O 
assistente encaminha automaticamente para configuração do perfil 

correto na Scopus verificando as publicações do autor. Depois de rever o 
perfil e identificar as correções, o identificador do autor no Scopus será 

enviado para ORCID. 

Integração com ORCID 



Busca por Instituição 
NOME DO USUÁRIO 

Sugestão de busca de documentos por filiação. 



Busca por Instituição 

NOME DO USUÁRIO 



Visualização do perfil da instituição 
NOME DO USUÁRIO O perfil apresenta informações detalhadas sobre a 

instituição: variações do nome, endereço, número 
de documentos indexados, número de autores 
vinculados à mesma... 

É possível 
criar alerta 
para ser 
informado 
quando 
novos 
artigos da 
instituição 
forem 
indexados  



Visualização do perfil da instituição 
NOME DO USUÁRIO 

Collaborating affiliations: Instituições 
que publicaram documentos em 
conjunto com a instituição visualizada 

Subject areas: Percentagem de 
documentos publicados por área 



“Dicas de Truncagem” 
  

• Para procurar uma frase 
específica, coloque os termos entre 
aspas (""). 
Por Exemplo: na busca por documentos 
a partir da expressão “kidney disease”, 
caracteres como hífen, ponto, vírgula, 
etc. são ignorados, ou seja, os resultados 
na busca por “kidney disease” são os 
mesmos quando faço por “kidney-
disease”. O resultado de busca com 
aspas incluem também termos no plural 
e no singular. 
  
• Buscar por uma correspondência 
exata, colchetes ({}). 
Por Exemplo: na busca por documentos 
a partir da expressão ({kidney disease}), 
caracteres como hífen, ponto, vírgula, 
etc. são considerados, ou seja, na busca 
por {kidney disease?} a interrogação é 
incluída na busca. O parêntesis entre as 
chaves e a expressão é obrigatória no 
Expert search. 
 
 Veja mais dicas ... 

Busca Avançada  



NOME DO USUÁRIO 

Selecione os documentos 
e clique em Download. 

Document Download Manager  
Ferramenta para baixar um grupo de documentos  
simultaneamente 



Document Download Manager 
Ferramenta para baixar um grupo de documentos  
simultaneamente 

NOME DO USUÁRIO 



Enviar resultados por e-mail, exportar e/ou criar lista de referência  
bibliográfica 



Enviar resultados por e-mail, exportar e/ou criar lista de referência  
bibliográfica 



Selecione o tipo saída para os 
documentos selecionados 
Ex.: Create Bibliography 

Análise de citações 
recebidas 

NOME DO USUÁRIO 

Enviar resultados por e-mail, exportar e/ou criar lista de referência  
bibliográfica 



Criando referências bibliográficas 
NOME DO USUÁRIO 



Criando referências bibliográficas 
NOME DO USUÁRIO 



Sources  Lista de títulos indexados 
NOME DO USUÁRIO 



Sources  Lista de títulos indexados 
NOME DO USUÁRIO 

Possibilidade de navegar pelas 
fontes indexadas pelo Scopus em 
ordem alfabética, por tipo, por área 
ou diretamente pelo título. 



NOME DO USUÁRIO 

Journal Analyzer  Análise/Comparativo dos periódicos  
indexados 



Journal Analyzer  Análise/Comparativo dos periódicos  
indexados 

Possibilidade de comparar/analisar a performance das 
revistas através das métricas SJR, SNIP, citações recebidas, 
documentos publicados, percentagem de documentos não 
citados e percentagem de revisões publicadas 



Analise as revistas: SJR e SNIP 



Informações sobre as métricas 



Facilidades após o registro: 
• Crie alertas e RSS Feeds, mantenha-se atualizado e salve 

construções de buscas. 

Receba informações de citações a um 
determinado autor 

Receba informações de citações recebidas por 
um determinado documento 

Configure alertas de buscas e receba e-mails com 
novos artigos 

NOME DO USUÁRIO 



Como registrar-se no Scopus 



Área de Registro 

Área de 
identificação*  

Email e senha*   

Configurações de alerta e outros dados para contato 

Recebimento de informações Elsevier 
Concordância nas regras de uso e registro* 

(* = campos obrigatórios) 



Scopus Mobile 

Informe-se: http://www.info.sciverse.com/scopus/mobile 

Disponível para: 
 

• iPhone/iPad 
• Android  
 



• Disponíveis online em:  
• www.americalatina.elsevier.com/brasil 

• www.elsevier.com/online-tools/scopus 

 

• Tutoriais Interativos em Português 

 

• Guias de Usuário em Português no formato PDF 

 

• Arquivos de Ajuda 

 

 

Informações de suporte 



Obrigado! 
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