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WEB OF SCIENCETM 
NOTAS DA VERSÃO v5.16  
 

 
   
 
 
 
Os seguintes recursos devem ser lançados para a Web of Science em 13 de dezembro de 2014.  Este 
documento fornece informações sobre cada um dos recursos inclusos na nova versão. Caso tenha alguma 
dúvida, entre em contato com:  
Nina Chang, gerente de produtos, plataforma Web of Science: nina.chang@thomsonreuters.com. 
 
Esta versão inclui melhorias ou alterações que impactam toda a Web of Science. Informe seus usuários antes do 
lançamento da versão para prepará-los para as alterações que podem vir a afetá-los. 

 
RESUMO DA VERSÃO 

Recurso Resumo 

Mais opções de pesquisa em todos os 
bancos de dados 

 Nova pesquisa avançada em todos os bancos de 
dados 

 Nova pesquisa de referências citadas em todos os 
bancos de dados 

 

SUPORTE A NAVEGADORES 

Sistemas operacionais: 

 WIN 7 – Recomendado  Mac 10.7 – Recomendado 

 WIN XP – Suporte básico  Mac 10.6 – Suporte básico 

Navegadores para WIN: 

 IE 8 – Básico  Firefox 31 – Suporte integral 

 IE 11 – Suporte integral  Google Chrome 36 – Suporte integral 

Navegadores para Mac: 

 Safari 6 - Recomendado  Firefox 31 – Suporte integral 
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MAIS OPÇÕES DE PESQUISA EM TODOS OS BANCOS DE DADOS 
 
Agora a pesquisa avançada e a de referências citadas estão disponíveis em todos os bancos de dados. Ao invés 
de precisar escolher uma coleção específica, os usuários podem realizar buscas mais amplas em todos os 
bancos de dados da Web of Science.  Assim, os usuários poderão obter resultados de pesquisa mais robustos, 
assim como visualizar mais rapidamente quais informações são relevantes aos seus objetivos de pesquisa. 

 

 
*Propósitos meramente ilustrativos 

 
Pesquisa de referência citada em todos os bancos de dados 
 
A pesquisa de referências citadas em todos os bancos de dados permite localizar todos os artigos que 
apresentam determinada citação em todas as indexações de citação da plataforma Web of Science, incluindo: 
Web of Science Core Collection, Indexação de Citações BIOSIS, Base de Dados Chinesa de Citações 
Científicas, Indexação de Citação de Dados e Indexação de Citações SciELO. 
 
Dessa forma, os usuários podem visualizar uma lista abrangente de artigos que apresentam determinada citação 
para medir o impacto acadêmico da mesma. 
 
Observação: os registros de artigos apresentados são condicionados aos direitos de assinatura de cada cliente. 
 

 
*Propósitos meramente ilustrativos 



NOTAS DE VERSÃO, DEZEMBRO DE 2014 
 

 
 
 

© 2014 Thomson Reuters. Todos os direitos reservados. 

 
*Propósitos meramente ilustrativos 

                                                                                                              
                                                                                                            *Propósitos meramente ilustrativos 

A Pesquisa de referências citadas em todos 
os bancos de dados identifica os artigos que 
foram publicados nas indexações de citações 
aos quais o usuário tem acesso em apenas uma 
pesquisa 
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Pesquisa avançada em todos os bancos de dados 
 
Similar à pesquisa básica, as 10 tags de campo listadas a seguir foram escolhidas por estarem presentes em 
todos os bancos de dados da Web of Science. 
 

 
*Propósitos meramente ilustrativos 

 

 
*Propósitos meramente ilustrativos 
 


