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• Dr. Eugene Garfield, grande 
cientista da computação

• 1955 - rede de citações

• Propagação do pensamento 
científico, visibilidade, utilização e 
relacionamento entre os artigos.

A Clarivate é líder global no fornecimento 
de informações e análises confiáveis para 

acelerar o ritmo da inovação.
- Institute for Scientific Information
- Thomson
- Thomson Reuters
Autoridade em citações e avaliação científica há
mais de meio século.

Assista o vídeo e saiba mais!

https://www.youtube.com/watch?v=eJ7FmQQmbU8&t=52s
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Web of Science



Web of Science

Base Referencial de

Pesquisa Multidisciplinar

A plataforma Web of 

Science possui +34 mil 

periódicos científicos, 

além de conferências, 

livros, revisões, dentre

outros documentos, 

com dados desde 1864

Core Collection

Possui +21.4 mil revistas, 
além de conferências e 

livros de alta qualidade, 
desde 1900. 

Atualização diária.



Acesso via Portal 
de Periódicos 
CAPES

- Core Collection: 
Revistas e conferências
desde 1945.

- SciELO Citation Index

- KCI Korean Journal 
Database

- Chinese Science Index

- Derwent Innovations 
Index

Consulte o acesso 
de sua instituição



Master
Journal 
List (MJL)

Acesse o MJL e saiba quais

são as revistas que fazem

parte dos índices da Web of 

Science e outras bases da 

Clarivate!



MyRA
My Research Assistant

Instale o MyRA

• Acesso à WOS e MJL, em qualquer 
lugar, pelo seu celular

• Use o seu login da Web of Science

• Disponível na Apple Store e Google 
Play Store.
Procure por: ‘web of science myra’

• Para mais informações: clique aqui

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/myra
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Endnote Click



EndNote Click

• Economize tempo acessando 

PDFs de texto completo com o 

plug-in gratuito do EndNote Click 

em seu navegador (Chrome, 

Firefox, Opera, EdgeBETA)

• Crie seu próprio repositório de 

artigos (Meu Locker)

• Funciona na WoS, Google 

Acadêmico, PubMed e outros 

milhares de sites acadêmicos

• Utilizado por mais de 750 mil 

pesquisadores

O EndNote Click te ajuda a chegar ao seu PDF 
com texto completo mais rapidamente.

Saiba mais aqui

https://click.endnote.com/


Derwent Innovations Index



DII – Derwent 
Innovations 
Index

Ferramenta mais 
abrangente na 

cobertura e análise de 
patentes globais

• Índice de Patentes Mundiais Derwent desde 1963

• Mais 82 milhões de documentos de patentes

• Dados de 59 escritórios emissores de patentes ao redor do 
mundo

• Conteúdo e informações chave reescritos em inglês

• Atualizado semanalmente



DII – Derwent 
Innovations 
Index • Determinar a extensão de proteção internacional de uma invenção;

• Pesquisar por equivalentes de língua inglesa para revisar documentos de 
patentes publicados em um idioma desconhecido;

• Pesquisar e acompanhar avanços tecnológicos em uma área;

• Encontrar lacunas em potencial no mercado;

• Revisar a inovação das invenções de uma empresa;

• Manter-se a par das oportunidades de licenciamento; 

• Evitar/vigiar violações de patentes;

• Identificar o inter-relacionamento entre a publicação da pesquisa 
acadêmica (feita na WoS Coleção Principal) e a aplicabilidade na inovação.

Utilizações



Estratégias de Pesquisa na Web of Science



A mesma busca, 
organizada de 

forma diferente!

Operadores de 
Pesquisa e 
Símbolos de 
Truncamento

Os operadores booleanos AND, OR, NOT, NEAR e SAME 
podem ser usados para combinar termos a fim de ampliar ou 
limitar os resultados de pesquisa. 

Lembre-se que na base da WoS, letras maiúsculas/minúsculas 
não importam ao utilizar os operadores de pesquisa. 
Por exemplo, OR, Or e or retornam os mesmos resultados.



• Use AND para encontrar registros contendo todos os termos separados pelo operador. 
Ex.: soybean AND protein

• Use OR para encontrar registros que contenham um dos termos separados pelo operador. 
Ex.: coffee OR tea OR mate

• Use NOT para excluir os registros que contenham certas palavras de sua busca. 
Ex.: ocean NOT Atlantic

• Use NEAR/x (o x tem valor de 1 até 15) permite um máximo de x palavras entre os termos 
de interesse. Ex.: dengue NEAR/4 mosquito, recupera: mosquito vectores of dengue; 
dengue virus is a mosquito transmitted; etc.

• Use SAME em uma pesquisa pelo campo Endereço para encontrar termos na mesma linha 
que o endereço. Ex.: São Paulo SAME SP. Quando o termo SAME é utilizado no campo 
Tópico e Título, recupera os mesmo resultados que o termo AND.

• () = Os parênteses são utilizados para agrupar expressões booleanas compostas. 
Ex.: (cadmium AND gill*) NOT Fishes encontra registros que contenham cadmium e gill
(ou gills), mas exclui registros que contenham a palavra Fishes.

Operadores de Pesquisa



Se operadores diferentes forem utilizados em sua pesquisa, a busca será processada de 
acordo com a seguinte ordem de prioridade

1. NEAR/x
2. SAME
3. NOT
4. AND
5. OR

Por exemplo:
• influenza OR gripe AND aviaria encontra registros contendo a palavra influenza. 

Também encontra registros contendo ambos gripe e aviaria.

Use parênteses para determinar a ordem de prioridade do operador.

• (influenza OR gripe) AND aviaria encontra registros contendo influenza e aviaria ou 
ambos gripe e aviaria.

Prioridade dos operadores de pesquisa



Use a truncagem para ter mais controle sobre a obtenção de plurais e variações

* Asterisco = Auxilia na variação de prefixo, sufixo, plurais.

Ex.: *fuel* recupera: fuel, fuels, biofuels, etc.

? Interrogação = É útil para procurar palavras onde um caractere é incerto. 

Ex.: Bra?il recupera: Brasil e Brazil.

$ Cifrão = É útil para encontrar ambas as grafias britânica e americana da mesma palavra. 

Ex.: Colo$r recupera: colour e color.

Aspas (“ ”) são utilizadas para pesquisar termos compostos ou frases, e não as palavras 
separadamente. Ex.: “zyka virus”.

Símbolos de Truncamento



Dicas para 
uma pesquisa 
abrangente

É importante pensar no tópico de pesquisa com
antecedência e verificar os possíveis sinônimos
que expressam o assunto desejado.

Também é importante certificar-se de que a
tradução para o inglês tenha sido feita
corretamente, respeitando termos apropriados
para determinado assunto, ou seja, não apenas
utilizando uma tradução simples.

Procure utilizar bons dicionários online, como por
exemplo: Linguee, Cambridge Dictionary

https://www.linguee.com.br/
https://dictionary.cambridge.org/pt/


Exemplo de pesquisa com as regras apresentadas nesse treinamento 

(*tumor or *cancer) AND epoxomicin 

Exemplo: Para recuperar documentos 
relacionados à câncer ou tumor, mas que 
sejam relacionados a Epoxomicin que é o 
composto original do medicamento Kyprolis 
para determinados tipos de câncer. 

- Cancer/anticancer

- Tumor/antitumor

- Epoxomicin



"water treatment" AND Technolog* AND Bra?il

Exemplo: Para recuperar artigos sobre 
métodos de tratamento de água relacionadas 
a tecnologia e que contenham Brasil no 
assunto.

- Uso de aspas em “water treatment”

- Technology/Technologies

- Brasil/Brazil



((rhin* OR allerg*) near/4 pollen*) 
OR 

“hay fever”

Exemplo: Para recuperar artigos 
sobre as alergias produzidas pelo 
pólen na primavera, alguns dos 
termos de pesquisa seriam:

- Pollen/pollenic/pollenosis

- Hay Fever

- Allergy/allergies/allergen

- Rhinitis/rhinoconjutivitis



InCites Benchmarking & Analytics



O InCites é uma ferramenta de avaliação de pesquisa baseada em citações que
permite analisar a produção científica e compará-la com seus pares em todo o mundo.

InCites B&A

É possível analisar uma ampla variedade de indicadores de desempenho baseados em
quantitativos para monitorar a produtividade e o impacto científico dos
resultados da pesquisa em todos os níveis organizacionais, como por exemplo: artigo,
pesquisador individual, institucional, periódico, disciplinas, colaboração
nacional/internacional, entre outros fatores.



Quais agências de fomento apoiaram a 
instituição nos últimos anos?

Avaliação da Produção Científica

Como fazer comparações com instituições pares?

Quais áreas de pesquisa são pontos fortes ou fracos?

Como atrair mais autores/parcerias?
Em que revistas a universidade tem publicado?

Como anda o desempenho dessas revistas?

Como medir o desempenho dos meus pesquisadores?

Como tomar a decisão de que áreas do conhecimento e quais
pesquisadores precisam de suporte em suas pesquisas?

Como demonstrar o retorno do investimento nas pesquisas?

Como verificar os autores mais citados e 
os autores emergentes?

Como analisar a colaboração nacional e internacional da Universidade?



InCites B&A
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Utilizações

• Comparar o desempenho de sua universidade com outras 
instituições, inclusive de grupos de autores;

• Identificar áreas de pesquisa com potencial de crescimento e 
impacto;

• Identificar pontos fortes e fracos, para alocar recursos de forma 
precisa e inteligente;

• Identificar as colaborações, para identificar parceiros atuais e 
potenciais;

• Analisar o impacto de um artigo, revista, autor, instituição, país 
e projetos financiados por agências nacionais e internacionais;

• Promover a internacionalização da universidade.

Dentre outras análises.



Tipos de 
publicação

Diversos tipos de 
publicação como por 

exemplo: artigos, 
revisões, conferências, 

livros, etc.

Métricas
(Analytics)

Crie e exporte tabelas, 
gráficos (csv, imagens) e 

gere, armazene e 
compartilhe relatórios 
personalizados que são 

atualizados 
automaticamente a 

cada update do InCites.

Visão global
(Benchmarking)

Dados de instituições ao 
redor do Brasil e do 

Mundo

Cobertura

1980-2021

Atualizado mensalmente

Conteúdo da Web of
Science Core Collection + 
ESCI
Possível criar dataset de 
temas específicos



Funções
Na tela inicial há a opção de criação de análises bibliométricas de diversos tipos 

Na opção ‘Start na analysis’ (ou na aba Analyze), é possível 
criar relatórios customizados, obtendo resultados por 

autores, organizações, regiões, áreas do conhecimento, tipo 
de documento e agências de fomento.

É possível salvar seus relatórios através 
da criação de um login e acompanhar a 

atualização automática dos dados desses 
relatórios (aba Organize)

Em ‘Explore Reports’ há relatórios pré-concebidos, é uma 
forma rápida e fazer análises à partir de um critério escolhido. 
Também é possível salvar esses relatórios em seu Dashboard.
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Aprenda ainda mais!
Inscreva-se em outros 
treinamentos:

Procure pelas sessões em Português - Brasil: 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/training

Guarde esse link, pois todos os meses temos treinamentos
diferentes, além daqueles agendados pela sua instituição
e na agenda do Portal de Periódicos da CAPES.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training
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Para mais informações:

monica.silveira@clarivate.com

Especialista de Soluções

Monica Silveira

“Você é o que faz repetidamente.

Excelência não é um ato, mas um hábito.”
- Aristóteles

Por favor, avalie esse treinamento: 
https://clarivate.libwizard.com/f/treinamentosbrasil2021

Até a próxima!

mailto:monica.silveira@clarivate.com
https://clarivate.libwizard.com/f/treinamentosbrasil2021

