
Guia Web of Science
Acesso, login e funcionalidades



1. Acesse o Portal de Periódicos CAPES: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/

2. Certifique-se de estar em um acesso 
autorizado de sua instituição, seja na rede 
da universidade ou acesso remoto, como 
o acesso CAFÉ por exemplo. Uma vez 
acessado, ao invés de Acesso Livre na 
barra azul escuro, onde está circulado de 
vermelho, irá aparecer o nome de sua 
instituição e você está pronto para seguir 
a diante.

3. Na caixa de Busca, ou no menu lateral, 
clique em Base e digite o Web of Science, 
em seguida no Botão Enviar e acesse a 
plataforma.

Como acessar a 
Web of Science
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http://www.periodicos.capes.gov.br/


4. Pronto, você já pode 
começar suas pesquisas, para 
mais vantagens ao usufruir da 
plataforma, clique no canto 
superior direito em Entrar, em 
seguida em Registro.

Como acessar a 
Web of Science
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5. Aparecerá a seguinte caixa de registro. 
Utilize de preferência o seu endereço de 
e-mail institucional e siga os passos para 
completar seu registo. O login e senha 
criado servirão para acessar também as 
outras ferramentas da plataforma Web 
of Science de acordo com a assinatura 
de sua instituição.



• Login automático – sem precisar acessar através do portal da CAPES. Digite apenas 
“webofscience.com” em seu navegador.

• Acessar pesquisas salvas e histórico de pesquisa. 

• Criar alertas de pesquisa.

• Salvar uma Lista marcada para recordar em um uso futuro.

• Exporte até 5000 registros ao mesmo tempo.

• Adicionar referências à sua biblioteca do EndNote. 

• Selecionar uma base de dados específica para a busca. 

• Atualizar informações pessoais.

Vantagens da criação de usuário

Insert footer 4
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Conhecendo a plataforma

Atalho para outras 
ferramentas através do 
mesmo login e senha

Crie o seu 
registro e 
faça login

Selecione a base 
de dados onde 

deseja pesquisar

Insira o assunto de interesse, é possível utilizar operadores 
booleanos e carateres curinga. É possível adicionar mais 

linhas em “+Adicionar linha” Escolha o campo 
apropriado para sua busca

Suporte, 
treinamentos 
e correção de 

dados

No botão “Dicas de Pesquisa”, 
além de dicas básicas para sua 

pesquisa, você encontra 
detalhes sobre todos os 

campos de busca disponíveis

Encontre o histórico 
da sessão atual

Resultados e alertas de 
atualizações mediante login

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/pt_BR/WOS/hs_search_operators.html#dsy861-TRS_booleans
https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/pt_BR/WOS/hs_wildcards.html


Busca por "basic sanitation" OR  "sewage disposal"
no campo “Tópico”

Exemplo de resultados
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Classificação da ordem dos resultados

Exporte os resultados desejados ou adicione à sua lista marcada

Reduza o número de resultados de 
acordo com o foco de sua pesquisa, 

através de diversos filtros encontrados 
ao lado esquerdo

Crie e exporte 
análises 
bibliométricas

Clique no título do artigo para mais informações

Criar alertas para 
novos 

documentos com 
os mesmos filtros 

de pesquisa 
utilizados
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Exemplo de um resultado Nessa página é possível encontrar os metadados do documento, resumo 
do artigo, informações da revista, autores, associação de instituições, 

editor, dentre outros campos

Citações recebidas desde a 
data de publicação do artigo 

até o momento

Referências citadas pelos 
autores do presente artigo

Atalho do Kopernio para leitura do texto completo

Atalhos para busca do texto completo

Informações da revista 
onde o artigo foi publicado

Criar alertas para novas 
citações do artigo



Web of Science Group apresenta uma
pesquisa mais inteligente.
Recursos essenciais, dicas e orientações 
para ajudá-lo em cada etapa de sua 
jornada de pesquisa.
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Acesso ao texto completo

83%
83% dos estudantes universitários começam suas pesquisas 
usando mecanismos de pesquisa fora do site de sua biblioteca.1

600,000
O Sci-Hub (plataforma ilegal) fornece até 600.000 
downloads por dia para usuários em todo o mundo.2

1De Rosa, C., Cantrell, J. Carlson, M., et al. (2011). Perceptions of Libraries, 2010: Context and 
Community. Dublin, Ohio: OCLC. Link.
2Himmelstein, D. S., Romero, A. R., Levernier, J. G., et al. (2018). Sci-Hub provides access to 
nearly all scholarly literature. Elife, 7, 22. doi:10.7554/eLife.32822
3Kramer, B. (June 20, 2016). Sci-Hub: access or convenience? A Utrecht case study (part 2). Link.

75% 75% dos downloads do Sci-Hub na Universidade de Utrecht, na 
Holanda, estariam disponíveis de forma legal, por meio de 
assinaturas de bibliotecas, Open Access ou gratuitamente nos 
sites dos editores.3

https://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/2010perceptions/2010perceptions_all_singlepage.pdf
https://im2punt0.wordpress.com/2016/06/20/sci-hub-access-or-convenience-a-utrecht-case-study-part-2/
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Como acessar o texto completo através da Web of Science?

Opção através dos links do site do editor ou de repositórios online

Ou a opção mais rápida com o botão do plugin do Kopernio



O que é Kopernio

• Economize tempo acessando 
PDFs de texto completo com o 
plug-in gratuito do Kopernio em 
seu navegador (Chrome, 
Firefox, Opera)

• Crie seu próprio repositório de 
artigos (my locker)

• Funciona na Web of Science, 
Google Acadêmico, PubMed e 
outras 20 mil plataformas

• Utilizado por mais de 550.000 
pesquisadores, bibliotecários, 
estudantes e profissionais 
acadêmicos que aceleram suas 
pesquisas com Kopernio
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Premiações - The Charleston Advisor Readers' Choice Awards 2019

Kopernio: Best New Product/Service
Web of Science: Most Improved Product
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• Assinatura de editores e conteúdo OA
• Repositórios institucionais
• Base de dados
• Servidores de preprint
• Google Scholar 
• E outros servidores

O Kopernio está configurado para priorizar a recuperação de artigos das assinaturas da sua biblioteca.

O Kopernio se integra aos proxys e sistemas
de autenticação de bibliotecas para recuperar
artigos de pesquisa, como por exemplo
acesso autorizado do portal de periódicos
CAPES.
Como prioridade, o Kopernio sempre tenta
obter o artigo da revista na plataforma do
editor, faz também a busca em:

De onde vêm os PDFs encontrados pelo Kopernio?



PDF search
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Como funciona?

Site de 
editores

Repositórios de 
Acesso Aberto

Seu repositório na
conta do Kopernio

Assinaturas de Bibliotecas, servidores
de preprint e outras plataformas

Identificação do DOI

DOI encontrado

Clique em
“View PDF”

“View PDF”
botão

aparecerá

Kopernio
entrega a 

melhor versão
disponível do 
documento
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Como criar sua conta?

Insira seus dados e o nome de sua instituição

Feito isso, o ícone do Kopernio irá
aparecer em seu navegador

1

2 3

4

Na barra superior da WoS, 
clique em Kopernio.

Habilite o plug-in do Kopernio
em seu navegador (Chrome, 
Firefox ou Opera).
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Obtenha o texto completo em um clique com o Kopernio

• O arquivo PDF é automaticamente salvo na nuvem de sua conta (“my locker”)
• Se desejar pode fazer o download do arquivo e compartilhar com colegas

Configurações de sua conta

Encontre o documento no my locker
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O que eu posso fazer ao encontrar o texto?
Link para seu repositório

de pdfs “my locker”

Itens para navegação pelo documento

Enviar por email

Download local (computador)

Exportar as referências para o 
EndNote ou outro gerenciador

Adicionar Tags

Salvar no “my locker”

Visitar site da revista
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Email de suporte ao usuário

WoSG.support@clarivate.com

Solicite treinamentos online ou presencial para sua instituição com uma especialista

Deborah Dias - deborah.dias@clarivate.com
Monica Silveira - monica.silveira@clarivate.com 

Encontre a informação que precisa em nosso portal de treinamentos, canal do YouTube e 
Materiais Didáticos

Precisando de ajuda?

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Obrigado!


