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Antecedentes
Fundamentos e composição do conteúdo



Os fundamentos da Base Scopus

• A ciência está cada dia mais 
multidisciplinar e cresce a 
relevância de novas fontes de 
informação

• Fontes da web, repositórios 
institucionais e patentes 
integrados em uma única 
busca

• Crescente competição por 
bolsas e financiamentos

• A produção científica dos 
países em desenvolvimento 
cresce aceleradamente

• Web 2.0, social networking, 
“Wikis”

• Ferramentas de bibliometria e 
avaliação

• Maior conteúdo de periódicos 
científicos de países como 
Brasil, India e China

• Feedback, RSS feeds, 2Collab

• “Google-lização” • Interface simples e intuitiva



Conteúdo do Scopus
Toda a informação relevante

Resumos, quando disponíveis

Bio- base   (dese 1994)

Medline (desde 1966)

200619961966

Compendex (desde 1970)

Geobase (desde 1980)

2
0
0
9
: A

d
iç

ã
o

 d
e
 A

rte
s
 &

 H
u

m
a
n

id
a
d

e
s

Embase (desde 1974)

Sociais, Física, Química

Scopus
Títulos exclusivos

Res +
Ref

Resumos + 
Referencias

2008:
15.000 Títulos

18231823

Adição de registros
7 milhões de registros; vol 1 edição 1

(Elsevier, Springer, American Physical Society)

433 milhões de páginas  web (através de Scirus)

23 milhões de patentes (USPTO, EPO, JPO, WIPO, UKIPO)



Conteúdo do Scopus
Todas as fontes relevantes

• 433,000,000 

páginas de 

conteúdo 

científico da 

web

• 23,000,000 de 

patentes de 5 

escritórios 

internacionais de 

patentes

• 80 repositórios 

institucionais

• MIT Dspace,

• NDLTD,

• Tokyo University

• NASA

• 18,000 títulos

• 5,000 editoras

• 400 títulos latino-

americanos

• 3,7 milhões de 

artigos de 

conferências



Conteúdo do Scopus
Cobertura internacional
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Melhor representação da ciência produzida no Brasil



Conteúdo do Scopus
Comitê de Seleção de Conteúdo Independente

20 cientistas e 10 bibliotecários de diversas disciplinas e países



Avaliação de novos titulos



Ferramentas
Avaliação de periódicos na base Scopus



Busca de um título
Sources



Avaliação de um periódico 
Citation tracker



Ferramentas de avaliação
Journal Analyzer 



Ferramentas de monitoramento
Alertas



Ferramentas de monitoramento
RSS feed



Ferramentas de avaliação
link para citações



Buscando novos revisores
Search

Digite os 
termos de 
busca que são 
relevantes para 
o artigo a ser 
revisado



Buscando novos revisores
Search

Step-by-step guide for editors 18

Autores mais publicam 
nesta área
-> Revisores potenciais



Buscando novos revisores
Search

Step-by-step guide for editors 19

Mais autores que 
publicam nesta 
área



Conhecendo melhor o autor
Author Search

Step-by-step guide for editors 20

Selecione o 
autor e clique 
em Details



Conhecendo melhor o autor
Author Search

Cheque suas 
atividades de 
pesquisa



www.info.scopus.com
Informações sobre a base Scopus



Lista de títulos



Lista de títulos do Scopus
www.info.scopus.com



Como sugerir um novo título



Como implementar links com o Scopus



Exemplo de Feed RSS



Scopus - resumo

• A maior cobertura da literatura científica 
internacional integrada a fontes da Web de 

conteúdo científico e patentes

• Ferramentas de avaliação que reduzem o 

tempo de busca e análise da informação

• Interface intuitiva que racionaliza o fluxo de 
trabalho



Obrigada pela atenção.
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