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WEB OF SCIENCE

A Web of Science é a designação comum que é dada a um conjunto de bases de dados 
também conhecidas como Science Citation Indexes (Science Citation Index, Social 
Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), compiladas pelo ISI 
(Institute for Scientific Information). Além destas, estão também incluídas na Web of
Science as bases de dados Current Chemical Reactions e Index Chemicus. 

Trata-se de bases de referências bibliográficas, que não contêm o texto integral dos 
documentos, mas que possuem uma característica especial: é possível ver quais os 
artigos citados por determinado artigo, ou verificar quantas vezes um artigo foi citado e 
por quem. 

É a partir destas bases de dados que é calculado o fator de impacto das publicações 
periódicas, bem como outros indicadores bibliométricos presentes no Journal Citation
Reports.
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WEB OF SCIENCE

� Base de dados disponibilizada via Portal da Capes.
� Contêm artigos de periódicos e documentos científicos nas áreas 

de ciências, ciências sociais, artes e humanidades.

� Possui como produtos básicos:

� Busca de referências e patentes;
� Número de referências citadas ou o número de vezes que um autor 

foi citado;

� Índice H;
� Fator de Impacto.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos  

Web of Science – Busca  Bibliográfica

www.periodicos.capes.gov.br

1 – Selecionar a opção “All Databases” ou “Web of Science. Na primeira opção você recupera  referências de artigos
e patentes, na segunda opção apenas referências de artigos. 
2 – Digite no espaço em branco o termo de busca.
3 – Selecione o campo de  busca conforme o termo, ex. para pesquisar um autor selecione o campo “Author”;
4 – Clique em Search.
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Portal da Capes - Resumos  

Web of Science - Busca Bibliográfica

www.periodicos.capes.gov.br

“Refine Results” utilizado para refinar o resultado da busca.
Os registros são apresentados em ordem cronológica, do mais recente para o menos recente. Esta opção
pode ser alterada, através das opções do quadro ”Sort by”.
Os dados apresentados neste formato, são: o título, o nome do autor e a fonte (título do periódico,
volume e/ou fascículo, páginas). Podemos visualizar mais informação sobre um registro pressionando o botão do mouse sobre o título, 
passamos assim para uma janela onde nos é apresentado  o registro no seu formato completo.
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Portal da Capes -Resumos  

Web of Science - Busca Bibliográfica

www.periodicos.capes.gov.br

“Times Cited” indica o número de vezes que o artigo foi citado
“References” clique sobre o número para visualizar as referências
“Citation Map” realiza o mapeamento das citações feitas pelo autor em ordem cronológica, auto-citação
e outros. 
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Portal da Capes - Resumos  

Web of Science - Número de vezes que um autor foi citado 
“Cited Reference Search”

� Este tipo de pesquisa permite-nos ver, de uma forma mais direta, 
se um determinado artigo foi citado e onde. 
Para efetuar uma pesquisa de citações a um dado documento, 
devemos, a partir dos botões na parte superior selecionar a 
opção “Web of Science” em seguida “Cited Reference Search”. 

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos  

Web of Science - “Cited Reference Search” “Pesquisa de Citação”

Na janela que se abre, podemos preencher um ou vários dos campos disponíveis:
a) o nome do autor citado;
b) a fonte, consistindo no título abreviado do periódico onde foi publicado o artigo citado;
c) o ano em que se publicou o artigo ou artigos.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos –

Web of Science - “Cited Reference Search” “Pesquisa de Citação”

www.periodicos.capes.gov.br

- O Resultado da busca mostra todos os artigos publicados por Pasquini R na revista Blood no período de 2000-2009. 
- A primeira coluna consta o nome do autor, a segunda, terceira, quarta e quinta indica onde o artigo foi publicado. 
- A quinta coluna “View Record” você visualiza a referência e resumo do artigo.
- Clicando “Select all” e em seguida “Finish Search” você visualiza todas as referências tanto os artigos do autor 
pesquisado como as referências de quem citou.
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

Para criar um Alerta é necessário primeiro criar seu perfil onde constará também seu e-mail. 
Clique em “Sign in” em seguida “Register” preencha todos os campos do formulário no final volte para a página
de “Search”. Nos próximos alertas não será necessário realizar este procedimento.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

Após ter criado seu perfil realize sua pesquisa, digite no espaço em branco o(s) termo(s) de sua pesquisa lembre
que sua pesquisa será salva e os novos artigos que você irá receber será de acordo com o resultado obtido na busca.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

O resultado de sua busca ainda pode ser refinado conforme a coluna da esquerda “Refine Results”. Clique em 
“Search History”.     

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

Clique em “Save History/Creat Alert”.
Caso você não esteja logado irá aparecer apenas “Save History” clique sobre o link e em seguida aparecerá
a tela para você digitar seu e-mail e senha.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

Preencha os campos “History Name” e “Description”. Título da busca descrição da busca.
Clique em “Save”.

www.periodicos.capes.gov.br
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Portal da Capes - Resumos

Web of Science - Alerta

www.periodicos.capes.gov.br


