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O que é a Web of Science? 
Base referencial global com mais de 166 milhões de registros* dos principais periódicos, atas de congressos, livros, e 

outros documentos multidisciplinares para identificar as melhores pesquisas relevantes em sua área de interesse. 

Com a rede de citações, explore as conexões temáticas entre artigos considerados mais importantes por especialistas 

em sua área de atuação. Guiado pelo legado do Dr. Eugene Garfield, inventor do primeiro índice de citação do 

mundo, o Web of Science é o mecanismo de pesquisa mais poderoso, fornecendo à sua biblioteca os melhores dados 

de publicação e citação do mercado para descoberta, acesso e avaliações confiáveis. (*Atualização Fevereiro 2020) 
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NOME DO AUTOR 

Digite o último sobrenome seguido 
de um espaço e até cinco iniciais. 

Use a truncagem e busca de variantes 
ortográficas para localizar variantes 
de um nome: 

Driscoll C localiza Driscoll C, Driscoll 
CM, Driscoll Charles, e assim por diante. 

Driscoll localiza todos os autores com 
sobrenome Driscoll 

De la Cruz f* OR Delacruz f* localiza 
Delacruz FM, De La Cruz FM, e assim 
por diante. 

CARACTERES CURINGA 

Use a truncagem para ajustar 
a identificação de plurais 
e variantes ortográficas 

* = zero a vários caracteres 

? = um caractere 

$ = zero ou um caractere 

Pesquisa de frases 

Para buscar frases exatas em buscas 
de Assunto ou Título, coloque a frase 
entre aspas. Por exemplo, a busca 
“energy conservation” identifica registros 
contendo exatamente esta frase. 

OPERADORES DE BUSCA 

Use AND para pesquisar registros 
contendo todos os termos 

Use OR para pesquisar registros 
contendo qualquer um dos termos 

Use NOT para excluir registros contendo 
determinadas palavras da busca 

Use NEAR/n para encontrar registros 
contendo todos os termos com um 
determinado número máximo de 
palavras (n) entre eles (stress NEAR/3 
sleep) 

Use SAME na busca de Endereço para 
identificar termos na mesma linha 
de endereço (Tulane SAME Chem) 
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Use a caixa de seleção para buscar outra 
opção de conteúdo na Web of Science. O 
acesso depende do tipo de assinatura. 

 

 

Escolha sua opção 
de busca:  
- Básica 
- Busca por autor 
- Pesquisa de 
referência 
citada 
- Pesquisa 
avançada 
- Pesquisa de 
estrutura 

 

Adicione outro campo de busca. 
Pesquise os registros 
usando palavras e 
frases de acordo com 
o campo de busca 
selecionado. 

Limite a busca: ajuste os limites de busca ou limite os 
índices a serem pesquisados. Clique em “Mais 
configurações” para ver uma lista de todos os índices de 
sua assinatura da Coleção principal Web of Science. 

Selecione outro campo de busca: Utilize a 
caixa de seleção para escolher o campo de 
busca Busque por Assunto, Autor, Nome 
da publicação, Agência financiadora, ou o 
Número de identificação do autor.  
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Resultados de busca 
Exporte para 
ferramentas de gestão 
de referências como o 
EndNote, salve em 
diversos formatos 
como texto, HTML, e 
outras opções de 
exportação, envie por 
e-mail ou salve até 
5.000 registros na 
opção Fast 5K. 
Também é possível 
adicionar os itens em 
uma Lista marcada e 
salvá-la. 

Clique em Analisar Resultados 
para agrupar os resultados 
encontrados e classificar 
registros de acordo com o 
campo de pesquisa que deixar 
em evidência. Obtenha os 
resultados em forma de 
gráficos e tabelas. 
Clique em Criar relatório de 
citações para ter uma visão 
geral das citações de qualquer 
conjunto de resultados com 
menos de 10.000 registros. 

Clique no título do artigo 
para passar para o próximo 
registro completo. Pode 
haver links para os textos 
completos e é possível 
habilitar o plug-in Kopernio 
para busca e 
armazenamento de PDFs.  

Clique em Texto integral 
para ver algumas das 
opções de texto 
completo. 
Clique em Visualizar 
resumo para abrir 
o resumo nesta página. 

Refinar resultados 
Filtrar os 
resultados obtidos 
em diversos 
filtros, como: Ano 
de Publicação, 
Categorias de 
assunto, Títulos da 
Revista, Autores e 
Agências de 
financiamento, 
Países/Regiões, 
dentre outros. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Clique em “Mais” para 
ver a busca completa. 
Clique em “Criar Alerta” 
para salvar a busca 
como alerta. 

Ordenar resultados por 
Data de publicação, 
Número de citações, Total 
de Uso, Relevância, dentre 
outras opções. 



Web of Science  Core Collection – Resultado de Busca 

 

Guia de Referência 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Rede de Citações 
Todas as citações 
recebidas e referências 
citadas (bibliografia do 
artigo) são opções 
navegáveis. 
Clique no número para 
visualizar. 

Links para informações de texto completo ou conteúdo 
do site do editor, bibliotecas e repositórios. Título do Documento 

Todos os títulos são 
indexados conforme 
publicados. 
 
Fonte 
Informação da origem 
do documento (ex. 
título do periódico) e 
quando disponível, 
informação sobre 
impacto. 
 
Resumo 
Todos os resumos são 
indexados conforme 
fornecidos pelo 
periódico (de 1991 até 
agora). 
 
Palavras-chave do 
autor e KeyWords Plus 
As Palavras-chave do 
autor são indexadas e 
podem ser 
pesquisadas. KeyWords 
Plus são palavras e 
frases identificadas nos 
títulos de artigos.  

Nomes dos autores 
Todos os autores são indexados. Busque usando o último 
nome e iniciais (ex. garfield e*), pelo índice dos autores ou 
pela aba Busca Por Autor na tela inicial da plataforma. Os 
identificadores dos autores, como ResearcherIDs e ORCID 
IDs podem ser buscados e são exibidos quando 
disponíveis. 

Endereços e 
Organizações 
Todos os endereços de 
associação dos autores 
são indexados e podem 
ser pesquisados. Os 
endereços de e-mail 
disponíveis são exibidos. 
Os Nomes de 
organizações 
consolidadas ajudam a 
identificar instituições 
com nomes complexos 
ou endereços escritos de 
várias formas diferentes. 

Informações sobre 
financiamento 
A Agência financiadora, 
os números de verbas e 
textos de 
reconhecimento de 
financiamento podem 
ser buscados (2008 até 
o presente). 
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COMO OBTER AJUDA 

Encontre a informação que precisa em nossos canais 

Portal de Treinamentos: http://clarivate.libguides.com/home 

Materiais Didáticos: http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform 

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/WoSTraining  

E-mail de suporte ao usuário: WoSG.support@clarivate.com 

Solicite treinamentos online ou presencial para sua instituição com uma de 
nossas especialistas 

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

Contato comercial – ariane.fernandez@clarivate.com +55 11 98212-7233 

   

 

DICAS SOBRE COMO BUSCAR 
REFERÊNCIAS CITADAS 

 
• Use caracteres curinga em Autores 
Citados e Publicações Citadas. 
• Procure variações antes de terminar a 
busca. Alguns artigos são citados 
incorretamente. 
• O total de “Citação de Artigos” mostra 
a lista de citações de todos os anos e 
todas as edições na Web of Science Core 
Collection, incluindo anos e edições que 
não são cobertos por sua assinatura. 
• Todas as referências citadas são 
indexadas e pesquisáveis, incluindo 
livros, patentes e outros documentos. 
Os autores secundários citados, títulos 
completos das fontes e abreviaturas não 
padronizadas nas fontes são buscados 
automaticamente em todos os registros 
fonte na Web of Science. As buscas 
podem retornar resultados apenas 
parciais. 
• Desde 2012, todas as referências a 
itens “não fonte” (livros, revistas, etc.) 
são totalmente indexadas (lista completa 
de autores, título completo, etc.) 
conforme publicadas. Clique em “Exibir 
Títulos expandidos” para visualizar todas 
as referências. 

Primeira etapa 
• Escolha a aba de Pesquisa de Referência 
Citada. 
• Busque por Autor Citado, Publicação, DOI, 
Ano da Citação, Volume, Fascículo, Página ou 
Título Citado. 
• Se precisar de ajuda consulte nosso tutorial. 
 

COM O LOGIN NA WEB OF SCIENCE É 
POSSÍVEL: 
 
• Salvar históricos de pesquisas 
• Criar Alertas de busca 
• Criar alertas de buscas, alertas de citação e 
alertas de periódicos 
• Integração com Endnote 
• Salvar configurações personalizadas de busca 
como a lista Marcada 
• Exportar até 5000 registros ao mesmo tempo 
• E mais... 

Segunda etapa 
• Selecione as referências a serem incluídas na 
busca (incluindo variantes) e clique em 
“Encerrar Pesquisa” para exibir os resultados. 

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

