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Scopus

Base de Dados



O que é?

É a maior base de referência do Mundo
Resumos e citações

Literatura revisada por pares



Como acessar?

O acesso sempre deve ser feito via Portal de Periódicos CAPES, caso contrário você 
não terá acesso ao conteúdo completo da base, apenas ao conteúdo gratuito



Opções de Busca

A Scopus permite quatro tipos de busca:  por documento, por autor, por instituição e a busca 
avançada.



Busca por documento

Permite que o usuário localize os documentos indexados na base por meio da busca no resumo, 
título, assunto, etc.



• Uso de termos simples e compostos:
• O uso de aspas no “termo composto”  recupera os registros 

que contenham as palavras juntas. “Engenharia de Petróleo”
• O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros 

que contenham as palavras, não importando a posição.

• Uso de operadores booleanos:
• Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, 

caso contrário será considerado como parte da expressão de 
busca.
• AND – restringe a busca
• OR – abrange a busca
• NOT – restringe a busca

• Se nenhum operador for incluído a busca é realizada 
procurando todas as palavras.

Busca por documento



• Uso de caracteres especiais:

• Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a 
ferramenta de busca encontre as variações na grafia da 
palavra.

WOM?N para recuperar WOMAN e WOMEN

• Use o asterisco no final da palavra para recuperar as 
variações dos sufixos.

Petrol*         para recuperar petróleo, petrology

Busca por documento
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• Exemplos:

Oil
Oil AND Boltzmann
Oil AND Boltzmann AND Hegele

Enhanced oil recovery
“Enhanced oil recovery” 
“Enhanced oil recovery” AND Polymers
“Enhanced oil recovery” AND (Polymers OR CO2)
"Enhanced oil recovery" AND "gas-lift" NOT Polymers NOT CO2

Busca por documento



Busca por documento

Na página dos RESULTADOS: 
1. Edite, salve ou crie um alerta da sua pesquisa
2. Refine os resultados da sua pesquisa com as opções do menu lateral esquerdo
3. Caso o documento seja assinado pelo Portal CAPES este link estará ativo, clique no ícone para 

acessar o texto completo
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Busca por documento

Ainda na página dos RESULTADOS: clique no ícone “Analyze Search Results” para consultar a 
análise estatística dos documentos recuperados.



Análise dos resultados

Na Análise dos Resultados, confira as estatísticas relacionadas aos principais periódicos, autores, 
instituições e países que publicam sobre o assunto da sua pesquisa.



Busca por autor

Permite aos usuários localizar os documentos publicados por um autor específico.
Busque pelo nome ou pelo ORCID.

ORCID é um código alfanumérico não proprietário para identificar exclusivamente cientistas



Busca por autor

Confira o perfil do pesquisador, com o gráfico de publicações realizadas e citações recebidas.
1. Clique aqui para conferir a lista de documento publicados, os documentos que citaram o 

autor e a listagem dos co-autores
2. Clique aqui para acessar a análise estatística das publicações do autor
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Busca por instituição

Faça a busca pelo nome da instituição de interesse:
1. Clique aqui para conferir o perfil da instituição e suas publicações
2. Clique aqui para acessar os dados estatísticos das publicações da instituição
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Busca avançada

A busca avançada permite que o pesquisador construa uma estratégia de busca mais completa:
1. Selecione os campos de busca e inclua o termo de busca entre os parênteses
2. Selecione o operador booleano para unir os termos de busca
3. Neste campo aparecerá a explicação de como utilizar as ferramentas de busca adequadamente
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Busca avançada

Um exemplo de aplicação da busca avançada, é a recuperação dos principais pesquisadores que 
tratam de determinado assunto em uma universidade específica.

Caso você esteja participando de um processo seletivo de mestrado ou doutorado, esta é uma 
informação muito importante.



Obrigado

Biblioteca Universitária CESFI

biblioteca.cesfi@udesc.br

https://www.udesc.br/cesfi
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