
Scopus

Acrescente Valor à sua 

pesquisa



O que é Scopus?
É a maior base de resumos e citações da literatura revisada por pares no 

Mundo.
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Visão Geral do Conteúdo



Ferramentas de Análises

Scopus conta com ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a 

pesquisa.

Analyze search results:  Análise com recursos que permitem compreender

melhor as métricas relativa às suas buscas.

Author Profile Page: Permite, de uma maneira geral, visualizar o perfil do autor, 
analisar, com facilidade, sua produção científica e, de uma forma mais detalhada, seu 
Índice h, a quantidade de documentos publicados e as citações recebidas pelos 
mesmos.

Compare Journals: Permite comparar periódicos a partir de diversas métricas.

Buscar Descubrir Analizar



CiteScore:  uma métrica simples para todas

as publicações seriais do Scopus
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O CiteScore 2016  contabiliza as citações recebidas pelos documentos 

publicados por um por uma publicação serial em 2016 e as divide pela 

quantidade de documentos publicados, por essa mesma publicação, nos 

três anos anteriores ao ano do cálculo, 2013, 2014 e 2015.  



Diferenciais do CiteScore

AtualTransparenteAbrangente

Baseado no Scopus, a

maior base de dados do

mundo de citações e

resumos

As métricas CiteScore estão

disponíveis para todos os

títulos seriais, não apenas

para periódicos

As métricas CiteScore estão

disponíveis gratuitamente

As métricas CiteScore são

fáceis de serem

calculadas

O banco de dados

subjacente está disponível

para que você possa validar

as informações

O CiteScore Tracker é

atualizado mensalmente

Os novos títulos terão as

métricas CiteScore um ano

após sua indexação no

Scopus



Página Inicial

Você pode fazer buscas por Documentos, 

Autores, Instituições, Busca Avançada e Buscar 

Títulos



Busca por documentos

Escolha um termo para a sua busca



Busca por documentos

Selecione em qual campo do documento, a busca 

será realizada



Busca por documentos

Você pode Editar sua 

estratégia de Busca, Salvar 

e criar Alertas Ordene os resultados da 

sua Busca por: Data ou 

citações



Refinar os resultados



Resultado de uma busca

Salve o resultado de sua Busca no Mendeley, tenha uma visão 

geral das citações ou salve sua lista no Scopus ou em PDF



Detalhes do documento



PlumX: Métricas dedicadas a documentos de 

Informação científica.



Mendeley Data no Scopus

Os dados da pesquisa aumentam o valor e ajudam na visibilidade do artigo. O Scopus

está reconhecendo a importância dos dados da pesquisa tanto na produção como na

busca de artigos.



Mendeley Data no Scopus



Analisar o resultado de uma busca

Analise todos os resultados de sua busca com as 

ferramentas de apoio à bibliometria no Scopus 



Analisar o resultado de uma busca

Exporte os dados das análises, imprima ou envie por e-mail



Analisar o resultado de uma busca

Analise a quantidade de Documentos publicados por 

ano, autor, instituição, país, tipo de documento e área 



Busca por autor

Busque por Autores a partir do nome ou do ORCID



Busca por autor

Identifique o autor, a área e a Instituição á qual o mesmo está 

vinculado



Busca por autor

Informações como o índice “h”, quantidade de publicações e citações, 

são mostradas ao entrar no perfil do Autor. E outros detalhes podem ser 

visualizados através do link “Analyze author output”



Analyze author output - Documentos



Analyze author output – índice H

O índice “h” avalia a produtividade de um autor



Analyze author output – Citações por ano



Busca por instituição

Busque a Instituição pelo nome



Busca por instituição

Selecione a Instituição clicando sobre o nome da mesma



Busca por instituição

Analise a quantidade de documentos publicados pela instituição, 

departamentos e faculdades. Alem da lista de Autores da mesma 



Nova Busca Avançada

A nova 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 – As fontes do Scopus



Busque por Título selecionando uma área, um título, 

Editor ou pelo ISSN do título

Busca por títulos – As fontes do Scopus



Busca por títulos – As fontes do Scopus



Clique em CiteScore rank&trend para ver a colocação do título 

selecionado em comparação com os outros da mesma área

Busca por títulos – As fontes do Scopus



Busca por títulos



Thank youObrigado!
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