


Setembro, 2019

Aline Bastos

A principal plataforma de

textos completos de literatura

acadêmica revisada por pares



O ScienceDirect hoje

O ScienceDirect hoje:

Com o ScienceDirect, você acessa a mais de:

16 milhões de 

publicações

2.500 periódicos 

representando 

mais de 

612.000 tópicos

39.000 livros, 

incluindo 

trabalhos de 

referência

Arquivos digitais 

que remontam a 

1823

+ de 900.000 

artigos de acesso 

aberto

“Encontrar aquele artigo 

no ScienceDirect 

impulsionou nossa 

pesquisa em três meses 

muito mais do que o que 

vínhamos desenvolvendo 

há anos.”

- Lana Tolmach

Diretora de Pesquisa e

Desenvolvimento em uma

companhia de inovação

química
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O conteúdo de livros é um complemento essencial ao conteúdo de revistas

O conteúdo de livros é um complemento essencial ao

conteúdo de revistas

CONTEÚDO 

DE LIVROS
Amplitude para 

conectar disciplinas 

• Facilitando novos caminhos para a 

pesquisa

• Abrangente

• Ferramenta de aprendizado

• Angulo amplo

• Novos tópicos ou revisão de antigas 

áreas

CONTEÚDO 

DE ARTIGOS
Profundidade para 

desenvolvimento de 

disciplinas

• Conhecimento especializado

• Foco estreito

• Extrema profundidade

• Últimas pesquisas/ novos 

resultados

• Aplicando técnicas
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O acesso a livros e revisras em uma mesma plataforma fornece discernimentos mais significativos

O acesso a livros e a revistas em uma mesma

plataforma fornece discernimentos mais significativos

TODO DIA, pesquisadores 

acessam no ScienceDirect uma 

média de: 

79,226

CAPÍTULOS DE 

LIVRO

(11.976 livros)

1,230,022

ARTIGOS DE 

REVISTA (3.857 

periódicos) 

90% 

dos usuários 

pesquisados concordam 

que em seu trabalho 

eles geralmente usam 

livros e periódicos 

juntos 
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Melhores práticas para aumentar a eficiência de sua pesquisa com o ScienceDirect

Melhores práticas para aumentar a eficiência de sua

pesquisa com o ScienceDirect

Use as Topic Pages
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A principal plataforma de

resumos e citações de

literatura acadêmica revisada

por pares
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O Scopus hoje:

O Scopus hoje
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Publicações no Scopus por área do conhecimento

Publicações no Scopus por área do conhecimento
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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

O fluxo do trabalho com Scopus
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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

Métricas iluminan o impacto dos resultados de sua pesquisa
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CiteScore: uma métrica simples, abrangente,

transparente e atual para avaliar publicações seriais

indexadas no Scopus

A reputação desempenha um papel importante na compreensão do desempenho de

um periódico ao longo do tempo e na tomada de decisões sobre seu futuro.
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CiteScore: uma métrica simples, abrangente, transparente e atual para avaliar publicações seriais indexadas no Scopus



Um gestor de referências,

uma rede social e muito mais
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As mudanças no mundo da pesquisa estão

influenciando as necessidades dos pesquisadores

As mudanças no mundo da pesquisa estão influenciando as necessidades dos pesquisadores
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Principais características do Mendeley

As mudanças no mundo da pesquisa estão influenciando as necessidades dos pesquisadores

Gerenciador 

de referências

Rede social 

científica
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Acessível a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer dispositivo

Acessível a qualquer hora, em qualquer lugar e de

qualquer dispositivo
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Vamos manter o contato?

/ElsevierLAS/

@ElsevierLAS

@laselsevier

Vamos manter o contato?
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Thank youOBRIGADA!

Aline Bastos

treinamento-rso@elsevier.com


