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. Tutorial de Acesso .



Olá, eu sou o Carlos  e vou acompanhar 

vocês no passo-a-passo  de utilização 

da plataforma AIP Scitation!

. Guia do Usuário AIP Scitation .



Desenvolvido para oferecer uma experiência do usuário aprimorada, 

o novo Scitation oferece uma maneira mais eficiente de 

pesquisar e recuperar a literatura da física. Para iniciarmos, clique aqui!

http://novo.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pscifinder
http://www-scitation-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/


. Sobre o Scitation .

. novo AIP Thesaurus com mais de 7.500 termos para aprimorar a capacidade de descoberta; 

. desambiguação de autor ou instituição para ajudar a identi car potenciais colaboradores;

. layout aprimorado de artigos para ajudar a determinar a relevância de cada um;

. métrica no nível de artigo para avaliar o impacto da pesquisa;

. recursos de personalização aprimorados, incluindo alertas de citação no nível do artigo, 

   alertas de tópicos e de índice para manter-se atualizado nas ciências físicas.

Quais são as novidades? 
 
O Novo Scitation inclui:

O Scitation hospeda um vasto conjunto de literatura da física. 

Desde 1996, o Scitation fornece aos pesquisadores, estudantes e educadores acesso às informações 

mais atuais para apoiar a pesquisa e o estudo da física e de disciplinas relacionadas. O Scitation hospeda 

quase um milhão de artigos publicados pela AIP Publishing e Sociedades Integrantes do AIP em áreas como 

a física, química, geociências, engenharia, acústica e inclui periódicos, procedimentos, padrões e revistas.



. Pesquisa e Navegação .

Pesquise pelo conteúdo diretamente na página inicial.

. Pesquisa rápida de palavra-chave em todo o conteúdo. 

. Pesquisa por volume/página para recuperar um artigo especí co. 

. Pesquisa avançada para criar pesquisas mais complexas, usando 
parâmetros como autor, ISSN/ISBN, DOI, editora, publicação ou 
intervalo de datas. 



Na página de resultados faça buscas de forma avançada, visualize e refine resultados, leia resumos e muitos mais...

1 Visualizar os resultados da 
sua pesquisa nas Publicações, 
Physics Today (revista própria 
do AIP) ou bancos de dados 
relacionados (ArXiv e Pubmed).

 
 
2 Refinar os resultados da 
sua pesquisa por Tópico, Editora, 
Publicação, Tipo de conteúdo 
ou Autor.

. Pesquisa e Navegação .



Agora você está pronto para acessar o  

AIP Scitation 
basta clicar no link abaixo e começar a pesquisar!

http://www-scitation-org.
ez67.periodicos.capes.gov.br/

http://www-scitation-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/
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