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O QUE É O WEB OF SCIENCE?
Pesquise em mais de 12.000 periódicos e 148.000 anais de conferências nas áreas de ciências, 
ciências sociais, artes e humanidades para encontrar pesquisas da mais alta qualidade relevantes 
em sua área de interesse. Faça a ligação entre pesquisas relevantes usando as referências citadas e 
explore as conexões de assuntos entre artigos que são estabelecidas por pesquisadores especialistas 
que trabalham em nossa área.

Web of ScienceSM

General Search

altere suas configurações de pesquisa

Altere seu alcance de arquivos, 
selecione quais índices deseja 
pesquisar e desative o recurso 
Lemmatization.

Pesquisa

Combine palavras e frases para 
pesquisar em todos os registros 
de fontes no Web of Science. 

Selecione  AND, OR e NOT para 
alterar a relação entre os campos 
de pesquisa.

Add another search field

Selecione seu campo de pesquisa

Use a caixa suspensa para selecionar o 
campo de pesquisa. Procure por Topic, 
Author, Publication Name, Funding 
Agency ou ResearcherID Number.
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N
oções básicas sobre pesquisa

Operadores de pesquisa

Use AND
 
para encontrar registros contendo todos os termos

Use OR
 
para encontrar registros contendo qualquer um dos termos

Use NOT
 
para excluir os registros que contêm determinadas palavras da sua pesquisa  

Use NEAR/n
 
para encontrar registros contendo todos os termos dentro de um determinado

número de palavras (n) de intervalo (stress NEAR/3 sleep)

Use SAME  em uma pesquisa de endereço para encontrar termos na mesma linha do endereço (Tulane SAME Chem)

radicais, palavras funcionais e variantes ortográficas

Todas as palavras são pesquisadas (sem palavras funcionais)

a ortografia do inglês dos eUa e do reino Unido é pesquisada automaticamente (ao se pesquisar behavior, são retornados 
os valores behavior e behaviour)

O recurso lemmatization ajuda a encontrar automaticamente as variações fazendo a radicalização de plurais (até mesmo 
formas complexas do plural, como tooth/teeth) e pesquisando diferentes tempos verbais (como run/running) e graus 
de comparação (big encontra bigger e biggest). O recurso Lemmatization pode ser desativado ao se colocar os termos 
pesquisados entre aspas.

caracteres curinga
Use o truncamento para obter mais controle sobre a recuperação de plurais e variantes ortográficas com o recurso 
Lemmatization desativado.

*   
=  de zero a muitos caracteres

?
  

=  1 caracter

$
  

=  zero ou 1 caracter

Pesquisa de frases

Para pesquisar frases exatas em pesquisas de Topic ou Title, coloque a frase entre aspas.

Por exemplo, a consulta por  “energy conservation” encontra registros contendo essa frase exata.

Parênteses
Use parênteses para agrupar instruções Boolean compostas. Por exemplo:

(river or stream or pond) and (“waste water” or pollution)

nome do autor
Insira primeiro o sobrenome, seguido de um espaço e de até cinco iniciais.  

Use truncamento e pesquise ortografias alternativas para encontrar variantes do nome:

Driscoll c* encontra  Driscoll c, Driscoll cM, Driscoll charles, e assim por diante.

Driscoll encontra todos os autores que tenham o sobrenome Driscoll

De la cruz f* Or Delacruz f* encontra  Delacruz FM, De la cruz FM, e assim por diante.
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reGISTrO cOMPleTO

Titles (Títulos)

Os títulos completos são 
indexados e pesquisáveis.

authors (autores)

Todos os autores são indexados. 
Pesquise usando o sobrenome e as 
iniciais (por exemplo, garfield e*)

cited reference 
(referência citada)

Clique no número da referência 
citada para ir para o modo 
de exibição Cited Reference 
deste registro.

abstract (resumo)

Todos os resumos são 
indexados conforme fornecido 
pelo periódico (de 1991 até 
a data atual).

author Keywords (Palavras-
chave do autor) e KeyWords Plus

As palavras-chave do autor 
são indexadas e pesquisáveis. 
KeyWords Plus são palavras e 
frases obtidas dos títulos dos 
artigos citados.

Funding Information 
(Informações de financiamento)

A agência de financiamento, os 
números de concessões e o texto 
da confirmação de financiamento 
são pesquisáveis (de 2008 até a 
data atual).

ResearcherID

Os ResearcherIDs são 
pesquisáveis e exibidos quando 
disponíveis. Os ResearcherIDs 
são obtidos dos perfis públicos 
em www.researcherid.com.

Link para o texto completo 
e/ou informações sobre o acervo 
da biblioteca.

addresses (endereços)

Todos os endereços de autores 
são indexados e pesquisáveis. Os 
endereços de e-mail de autores 
para reimpressão são listados 
quando disponíveis. Termos 
comuns de endereços serão 
truncados (Univ, Coll, Hosp, etc.).

contagens de citações

As contagens de citações do Web of ScienceSM (todas as 
edições) e do Web of KnowledgeSM (incluindo o Web of 
Science, o Biosis Citation Index e o Chinese Science Citation 
Database) são exibidas em cada registro. As contagens 
refletem todas as citações corretas e não estão limitadas 
à sua assinatura.
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reSUMO DOS reSUlTaDOS De PeSQUISa

cITeD reFerenceS (reFerÊncIaS cITaDaS)

as referências citadas exibirão 
a contagem atual de citações no 
Web of Science e links para o texto 
completo quando disponível.

Todas as referências citadas são 
indexadas e pesquisáveis por meio 
da pesquisa de referências citadas. 
Clique no link “References” no 
registro completo para ir para o modo 
de exibição de referência citada.

related records (registros 
relacionados)

Clique em Related Records para 
encontrar outros artigos que 
citaram os mesmos trabalhos.

clique no título do artigo para ir 
para um registro completo.

referências não vinculadas

As referências não vinculadas a registros 
completos serão exibidas em texto sem 
formatação e incluirão:

Citações a documentos não indexados 
no  Web of Science

Citações a artigos de periódicos que 
estão fora das variantes de citação do 
ano de sua assinatura

refine seus resultados

Use o recurso Refine para extrair do seu conjunto 
completo de resultados as 100 principais Subject 
Categories, Source Titles, Publication Years, 
Authors ou Funding Agencies.

clique no título do artigo  

para ir para o registro completo. Os links para o 
texto completo também podem estar disponíveis 
(mediante assinatura).

classifique os resultados 

por data de publicação (padrão), número de citações, 
fonte ou nome do primeiro autor.

resultados de saída da pesquisa

Exporte para ferramentas de gerenciamento bibliográfico como 
o EndNote®, o EndNote® Web ou o Reference Manager®. Também 
é possível salvar como texto, e-mail ou adicionar até 5.000 
registros à sua Marked List temporária.
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• Todas as referências citadas são indexadas e pesquisáveis, 
incluindo referências a livros, patentes, documentos do 
governo, etc.

• Autores secundários citados, títulos de fontes completas e 
abreviações de fontes não padronizadas são pesquisados 
automaticamente em todos os registros de fontes do Web of 
Knowledge. Tenha em mente que pesquisas desse tipo poderão 
retornar apenas resultados parciais.

PeSQUISa De reFerÊncIaS cITaDaS

etapa 1

Pesquise por Cited Author, 
Cited Work, Cited Year, 
Volume, Issue ou Page

Use a Journal Abbreviations 
List (Lista de abreviações 
do periódico) para obter 
ajuda com as abreviações

etapa 2

Selecione as referências, 
inclusive as variantes, a 
serem incluídas em sua 
pesquisa e, em seguida, 
clique em “Finish Search” 
para exibir os resultados 
da pesquisa.

Visualize o registro completo

Dicas de pesquisa:
• Use truncamento para o autor e o trabalho citados.

• Procure por variantes (às vezes, os artigos são citados 
incorretamente) antes de concluir sua pesquisa

• A contagem de “Citing Articles” reflete as citações de todos 
os anos e todas as edições do Web of Science – até mesmo daquelas 
das quais você não possui assinatura 
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cITaTIOn MaPPInG (MaPeaMenTO De cITaÇÕeS)

citation map (Mapa de citações)

Clique no botão para criar um 
mapa de citações. Um mapa de 
citações lhe permitirá explorar 
até duas gerações de citações e 
referencias.

altere a aparência 

do seu mapa ajustando a cor, 
a ordem e o texto exibido em 
cada nó.

navegue pelo mapa

Clique e arraste um nó para mover 
seu mapa. Passe o mouse sobre um 
nó para exibir informações adicionais 
sobre a publicação. Os painéis na 
parte inferior do mapa exibem uma 
visão geral do nó selecionado e uma 
lista de todos os registros no mapa.

cITaTIOn rePOrTS (relaTÓrIOS De cITaÇÕeS)

crie um relatório de citações

para conjuntos de resultados de 
pesquisa contendo menos de 10.000 
resultados. Clique no link na parte 
superior direita de uma página de 
resumo de resultados ou crie um 
relatório de citações a partir da 
Marked List.

Os relatórios de citações podem 
fornecer métricas úteis de 
produtividade e desempenho para 
um conjunto de resultados

• publicações por ano

• citações por ano

• H-index (N registros com 
pelo menos N citações)

• Total de citações em 
todos os documentos

• Média de citações por item

• Número de artigos 
exclusivos citados
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PerSOnalIZe

crie um perfil do 
Web of Knowledge para 

• Salvar as pesquisas

• Criar Search Alerts

• Criar Citation Alerts

• Formar uma biblioteca 
do Endnote Web

• •Criar um perfil 
do ResearcherID

Clique em “Sign In” para 
registrar um Web of
Knowledge Profile

Clique em “Search History” 
para exibir seu histórico de 
pesquisa inteiro.

Clique em “My Citation Alerts” ou em 
“My Saved Searches” para gerenciar suas 
pesquisas e seus alertas*

Execute qualquer pesquisa salva

Renove os alertas (24 semanas para Search 
Alerts, 1 ano para Citation Alerts) 

Altere suas configurações de alertas

Defina um RSS feed

*Os Search Alerts serão baseados na última consulta do 
seu histórico de pesquisa e permanecerão ativos por 24 
semanas. Você será notificado duas semanas antes de um 
alerta expirar. Os alertas expirados permanecerão em seu 
perfil como pesquisas salvas até que você os exclua.

GerencIe reSUlTaDOS

endnote Web

Salve até 10.000 referências 
em sua biblioteca pessoal do 
EndNote Web. Com o EndNote 
Web, você pode coletar 
referências de bancos de 
dados online e de catálogos de 
bibliotecas em todo o mundo.  
As referências importadas do 
Web of Knowledge permanecerão 
marcadas com um ícone do 
EndNote Web enquanto o registro 
permanecer em sua biblioteca.

Use as poderosas ferramentas de 
Cite While You Write do EndNote 
Web para adicionar referências 
e formatar bibliografias em 
documentos sendo escritos. 
Depois de criar uma biblioteca 
do EndNote Web, você pode 
acessá-la a qualquer momento, 
seja do seu perfil do Web of 
Knowledge ou acessando 
www.myendnoteweb.com 
e inserindo seu ID do usuárioe 
sua senha do Web of Knowledge. 
O EndNote Web pode também
ser totalmente integrado ao 
recurso EndNote.

colete

Vá até o recurso “Collect” 
para iniciar a pesquisa nos 
catálogos de bibliotecas de 
todo o mundo.

Organize

Use o recurso “Groups” 
para organizar sua 
biblioteca. 

compartilhe

Compartilhe seus 
grupos de referência 
com qualquer usuário 
do EndNote Web.
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QUIcK reFerence carD - Web of scIence

OBTenDO aJUDa 
Clique no botão Help em qualquer página para obter ajuda
detalhada sobre os recursos, bem como exemplos e dicas 
de pesquisa explicativas. 

Mantenha-se informado sobre o Web of Knowledge em: wokinfo.com

Entre em contato com o Suporte Técnico em sua região, em: 
science.thomsonreuters.com/support/

Entre em contato com a equipe de treinamento em: 
science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Para treinamentos contínuos gravados e ao vivo baseados na Web, visite: 
thomsonreuters.com/products_services/science/training/

researcherID

O ResearcherID é seu espaço 
online público e gratuito onde 
você pode obter um número do 
ResearcherID exclusivo e criar 
um perfil público. Seu perfil 
do ResearcherID pode incluir 
informações sobre suas afiliações 
institucionais, interesses em 
pesquisa e uma lista de suas 
publicações. As informações 
sobre publicações do Web of 
Science terão informações 
de citações em tempo real 
(atualizadas semanalmente) 
e incluirão links diretos para 
o registro de fonte. Depois de 
adicionar suas publicações, 
ao seu perfil do ResearcherID, 
seu número do ResearcherID 
exclusivo será associado 
automaticamente a suas 
publicações no Web of Science, 
criando um link direto entre o 
registro do Web of Science e
seu perfil do ResearcherID.

Clique no link “Citation Metrics” para exibir as métricas de 
citações, como o H-index e a média de citações por registro 
para os registros incluídos no perfil do ResearcherID.


