


A maior plataforma de citações e

resumos de conteúdo acadêmico

revisado por pares



Scopus hoje:

7.000+
editoras

24.600
títulos seriais

234.000
livros

81.5 milhões
documentos

16 milhões
perfis de autor

~70.000
perfis institucionais

1.7 bilhões de referencias citadas 
desde 1970

Identifique e analise quais 

periódicos ler ou submeter

Ajuda pesquisadores a administrar 

sua carreira – número de citações 

e índice-h

Decida quando, onde e com quem 

colaborar

Acompanhe o impacto da pesquisa; 

monitore tendências de pesquisa 

global

Descubra o que já existe no 

mundo global da pesquisa

Determine como diferenciar tópicos 

de pesquisa, encontre ideias



Publicações em Scopus por área de conhecimento



O fluxo de trabalho com Scopus

Scopus possui ferramentas inteligentes para rastrear, analisar, visualizar sua

pesquisa e compreender melhor:

Métricas para suas buscas 

por DOCUMENTOS com 

análise de sete parâmetros

A produção e a 

produtividade do 

trabalho do AUTOR

Comparação de REVISTAS

com apoio de várias 

métricas

c

Buscar

Descobrir

Analisar



Atenção à questão das variações de nome no perfil

de autor
Autores com nomes 

similares
Autor publicando com 

diferentes nomes

Dr. Smith

Dr. Smith

Dr. John Smith

Dr. John A. Smith

Dr. John Adam Smith

Dr. Smith Dr. Smith Dr. Smith

&

Impacto nas:
Publicações 

reconhecidas
Citações e 

índice - h
Convocações 

Questões de 

Financiamento 

Internacional



Veja como revisar e atualizar o perfil de autor

Revise e atualize 

informações de seu perfil no 

Scopus

Conecte-se a ORCID para 

importar seu Scopus ID e 

publicações para lá

Encontre e una perfis 

similares 



c

As métricas iluminam o impacto de seus resultados de

pesquisa

CITATION COUNT

# de citações acumuladas 

desde a publicação

FIELD-WEIGHTED CITATION 

IMPACT 

total  de citações recebidas 

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

citações de artigos, revisões, 

papéis de conferências, 

capítulos de livro e data 

papers publicados nos 4 

últimos anos (considerando o 

ano base) / # artigos, 

revisões, papéis de 

conferência, capítulos de 

livro e data papers 

publicados nos 4 últimos 

anos 

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 por 

documento / potencial de 

citação em sua área 

ALTMETRICS

indicam o alcance de artigos 

de forma isolada com base na 

interação dele na internet



Métricas de revista - CiteScore

CiteScore 2019 =i

Citações

Documentos

c

* artigos, publicações de 

conferências, capítulos de livro e 

data papers

Mantenha-se atualizado sobre o 

crescimento do CiteScore de um 

título mês a mês



Métricas de revista – SNIP (Source Normalized Impact

per Paper)

• Mede o impacto da citação por publicação ponderando as citações por

campo de assunto

c
https://service.elsevier.com/app/answers/detail

/a_id/14884/supporthub/scopus/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/supporthub/scopus/


Métricas de revista – SJR (SCImago Journal Rank)

• Métrica de prestígio baseada na reputação do periódico, o que resulta em

maior valor da citação

• Campo do assunto, a qualidade e a reputação do periódico têm efeito

direto no valor de uma citação.

c https://service.elsevier.com/app/answers/detail

/a_id/14883/supporthub/scopus/

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14883/supporthub/scopus/


A Página Inicial 

Faça a busca por documentos, autores 

e instituições. Você também pode 

utilizar a busca avançada

Faça sua busca por 

títulos de publicação



Busca por documentos

Digite um termo para 

fazer sua busca



Busca por documentos

Adicione novos campos 

ou limite pelo tempo de 

publicação e indexação 

em Scopus



Busca por documentos

Defina em qual campo 

indexado você deseja 

que Scopus faça a 

busca



Busca por documentos

Aqui você pode editar, 

salvar ou criar um alerta 

para sua busca

Defina como deseja 

ordenar os resultados de 

busca encontrados



Refino dos resultados



Resultados de uma busca

Exporte ou faça download das informações referenciais dos resultados, 

tenha uma visão geral das citações e ainda, salve sua lista de resultados 

em Scopus ou em formato PDF



Detalhes do documento



PlumX: Métricas dedicadas exclusivamente a
documentos de informação científica



Integração com o Mendeley Data

Os dados da pesquisa aumentam o valor e a visibilidade do artigo. Por isso, busque 

por dados da pesquisa relacionados à sua estratégia



Mendeley Data no Scopus



Análise dos resultados de uma busca

Analise os resultados de buscas sob diversos parâmetros com o auxílio 

das ferramentas de apoio à bibliometria disponíveis



Análise dos resultados de uma busca

Exporte, imprima ou envie por e-mail 

os dados das análises



Análise dos resultados de uma busca

Analise a quantidade de documentos publicados por título de 

publicação por ano, por autor, por instituição, por país, por tipo de 

documento, por área do conhecimento, por instituição de fomento



Salve seus resultados de busca na própria plataforma



Salve seus resultados de busca na própria plataforma



Analise ou exporte os resultados de busca de sua

lista



Busca por autor

Busque a partir do nome do autor 

ou por seu ORCID
Busque a partir do nome do autor 

ou por seu ORCID



Busca por autor

Identifique o autor e veja informações 

sobre seu número de documentos, sua 

área de publicação e sua instituição



Busca por autor

No perfil do autor, têm-se acesso ao índice “h”, quantidade de 

publicações e citações. Outro detalhes sobre a produção e 

produtividade do autor pode ser conferidos na seção “Analyze 

author output”



Analyze author output: Documentos



Analyze author output: Índice “h”

O índice “h” mede a 

produtividade do autor



Analyze author output: Citações por ano



Analyze author output: Coautores



Busca por instituição

Busque a instituição por seu 

nome



Busca por instituição

Selecione o nome da instituição 

clicando sobre seu nome



Busca por instituição

Analise a quantidade de documentos 

publicados pela instituição e seus 

departamentos.. Além disso, têm se a lista de 

autores da mesma



Busca avançada



Busca avançada



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação

Busque por um título 

selecionando uma área, um 

título, editor ou pelo ISSN.



Busca por títulos de publicação



Busca por títulos de publicação

Clique em CiteScore rank & trend para 

ver a colocação do título

selecionado em comparação com os 

outros da mesma área



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 



Busca por títulos de publicação: Comparação 

Compare os títulos de publicação por SJR, por 

SNIP, por citações, por número de documentos, 

por percentual de não citados por ano e por 

percentual de artigos de revisão por ano





Vamos ficar em contato!
/ElsevierPesquisa

@ElsevierPesq

@elsevierpesquisa

Elsevier Pesquisa

ElsevierPesquisa



OBRIGADA!

Aline Bastos

Training Analyst, Research Solutions Sales

treinamento-rso@elsevier.com

a.b.silva@elsevier.com
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