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Sobre o software VantagePoint 

• O software VantagePoint (VP) é uma importante ferramenta de mineração e 
análise de dados que está disponível aos bibliotecários e técnicos da Agência 
USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA) por meio de acesso remoto 
a computadores virtuais especialmente preparados para utilização desse 
aplicativo.  

• Por meio do VantagePoint (VP) é possível realizar análises bibliométricas e 
estudos relacionados à produção acadêmica e científica de uma determinada 
área de conhecimento, instituição ou pesquisador, análise de coleções, 
verificação de erros e inconsistências em registros bibliográficos, bem como 
análises de tendências de pesquisa, desde que se tenha o arquivo de dados e 
um filtro extrator apropriado. 

• Os arquivos podem ser obtidos a partir de bases de dados como a Web of 
Science, Scopus, etc, ou bancos de dados bibliográficos como o Dedalus 
(Aleph/USP). 



Acesso Remoto App VantagePoint 

• Temos 1 licença para 5 usuários simultâneos. 
• Por isso, após finalizar o uso da ferramenta, lembre-se de 

encerrar o acesso ou login e sair. 
• O acesso é aberto por meio de computadores da Rede USP. 
• Somente servidores credenciados previamente podem utilizar 

o VP. O login e o Nº USP e a senha é escolhida pelo usuário. 
• Para novos credenciamentos, a chefia da Biblioteca deve 

enviar mensagem ao atendimento@aguia.usp.br solicitando a 
inclusão de novos servidores e informando: Nome completo, 
nº USP e e-mail do servidor. 

• Para redefinir sua senha e solucionar dúvidas, o servidor deve 
enviar mensagem ao atendimento@aguia.usp.br  

• As senhas antigas continuam válidas. 
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Link para Acesso  

(apenas para usuários registrados previamente) 

 

http://vantagepoint.sibi.usp.br/  
 

http://vantagepoint.sibi.usp.br/


Acesso a recursos remotos  
App VantagePoint (VP) 

 



Clique no 1º ícone 

 

Depois, observe que no canto inferior esquerdo um arquivo 
foi ‘baixado”. Então, clique sobre ele. 

1º 

2º 



Digite sua senha 

 



Tela inicial do VP 

 

Observe que no rodapé da sua área de trabalho aparecerá um ícone  
do VantagePoint, indicando que você está conectado(a) 



Saiba mais sobre o VantagePoint v. 12 

 

https://www.thevantagepoint.com/ 

https://www.thevantagepoint.com/


Clique na Aba Help, para obter ajuda 

 



Saiba mais sobre o VantagePoint 

 



Pastas AGUIA-USP disponíveis 

• M: pasta de arquivos compartilhados com 
todos: 

• Base 3: teses e dissertações cadastradas no Dedalus 
(dados atualizados semanalmente) 

• Base 4: produção intelectual cadastrada no Dedalus 
(dados atualizados semanalmente) 

• Filtro MARC XML: utilizado na extração de dados dos 
arquivos do Dedalus para o VantagePoint (VP) 

• N: sua pasta pessoal de trabalho no APP 
remoto. Aqui você salvará suas análises. 

 
  



Iniciando uma Análise 

 

Estando na Aba Home, clique em “New Analysis” 
 



Use Import Filter 

 

Clique em OK 



Inicie a importação de dados de um 
dataset (conjunto de dados) 

 

Clique em “Select Files” 



Inicie uma mineração de dados em bases 
de dados externas 

 

Escolha o arquivo salvo previamente em sua pasta N: e depois clique no 
botão “Open” 



Opções disponíveis AGUIA-USP 

 

O último Dataset que você utilizou é o que vai aparecer para você.  
Então, clique na setinha de opções e escolha "dadosvp (\\vp-stg (M:)"  



Para mineração de dados do Dedalus, 
escolha a Base AGUIA-USP que vai utilizar 

 

"dadosvp (\\vp-stg (M:)“ 
 



Escolha uma Base e um arquivo 

 

Para mineração de dados do Dedalus, clique no botão “Open” 



O VP iniciará o processo de extração 
de dados 

 

Clique no botão “Next”  



Escolha o filtro MARC XML 

 

Clique no botão “Next”  



Selecione os campos dos registros do 
Dedalus que quer visualizar 

 

Nesta demonstração, foram selecionados todos os campos do registro,   
clicando no botão “Select All Fields” . Em seguida, clique em “Finish” 



Aguarde o processamento 

 



Visualize as informações relativas ao 
processo de  extração dos dados 

 

O VP informa que, após a extração de dados, alguns campos retornaram incompletos 
ou vazios,  ou porque não puderam ser extraídos adequadamente ou porque mudaram 
de nome. Clique em OK para prosseguir. 



Visualize o Sumário de Dados 

 

Clique na barra de rolagem para visualizar todos os campos e percentual de 
recuperação de dados.  



Para salvar o trabalho efetuado, clique 
em File > Save As...  

 

Salve seus trabalhos VP na sua Pasta N:  



Dúvidas? Sugestões? Solicitações? 

• Entre em contato conosco. 

 

• Dr. Elisabeth Adriana Dudziak 
– Escritório de Comunicação Acadêmica  

– Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica 

– Universidade de São Paulo – USP 

 
Fone: (5511) 3091-1571  

atendimento@aguia.usp.br 
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