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Objetivo

• Este tutorial tem a finalidade de passar
orientações objetivas e diretas sobre o uso das
ferramentas básicas disponíveis nesta base de
dados.

• Maiores informações poderão ser obtidas
diretamente no Setor de Biblioteca Virtual,
pessoalmente ou através dos telefones e e-mail
indicados no último slide deste tutorial



Índice H ou Índice Hirsch

Um pesquisador recebe o número h quando
tem publicado h trabalhos que têm sido
citados pelo menos h vezes. Exemplo h=10,
indica que há 10 trabalhos que têm sido
citados pelo menos 10 vezes. Mas não
existem 11 trabalhos que tenham 11 ou mais
citações.

Fonte:
Hirsch, J E. 2005. Na Index to quantify na individual’s scientific research output.Proceedings 
of the National Academy of Science USA 102:16569-16572.



Acessar o site www.pucpr.br
Em seguida clicar em:

- BIBLIOTECA
- BIBLIOTECA VIRTUAL



Clicar em: no ícone Periódicos



Realize suas pesquisas no Portal CAPES, em Busca Base
digite o nome da base: WEB OF SCIENCE e clique em
Enviar



Clique no nome da base



Digite o nome do autor a ser pesquisado como mostra o
exemplo, se o nome possuir variações, usar o termo OR
entre as mesmas e clique em Search



O resultado mostra que o autor tem 39 artigos
publicados.



Na margem superior a direita clicar em Análize Results para v isualizar os
ranks dos registros por autor, país, tipo de documento, inst ituição,
linguagem e etc., baseando-se nesta lista dos artigos do aut or.



Visualização dos ranks dos registros por autor, país, tipo
de documento, instituição, linguagem e etc., baseando-se
nesta lista dos artigos do autor.



Na margem superior direita clicar em Create Citation
Report para visualizar o relatório de citações



O gráfico à esquerda mostra os artigos publicados pelo
pesquisador ano a ano, o da direita as citações recebidas
para qualquer um dos seus artigos, ano a ano



À direita dos gráficos aparecem os resultados encontrados, somatório
das citações recebidas até o momento; artigos que fizeram es se
somatório das citações recebidas até o momento; um subconju nto da
lista anterior, excluindo os artigos do próprio autor, auto -citações; a
média, divide a quantidade de citações pela quantidade de ar tigos e o
índice h.



A tabela à direita mostra os detalhes da quantidade de
citações ano a ano para cada um dos artigos publicados
pelo autor



O resultado do relatório de citação e os artigos podem ser
enviados por e-mail direto da base ou salvo em arquivos.



Para pesquisa de autor com possíveis nomes homônimos (João S antos,
ou Joana Santos, ou José Santos), todos são Santos, J e assim p odem
ter seus artigos misturados, nesse caso, valide a lista de ar tigos,
certificando-se que são todos de autoria do mesmo.



Autor com possíveis nomes homônimos
Visualizando os resultados: 6.471 artigos, nesse cas o é possível 
filtrar pela categoria da área de conhecimento e co nfirmar a 
autoria clicando no título.



Autor com possíveis nomes homônimos
Clique no nome do autor



Autor com possíveis nomes homônimos
Refina os resultados selecionando a área  e o tipo de 
documento procurado e clique em refinar.



Autor com possíveis nomes homônimos
Ao refinar os dados o resultado de 6.471 cai para 
138 facilitando a seleção dos artigos. 



Clique em view distinct author sets for o nome do
autor para acessar uma lista de prováveis artigos
escritos pelo autor indicado.



Resultado dos 85 prováveis artigos de Santos, J. 



Caso durante sua pesquisa ocorra algum erro, solicitar login e 
senha ou aparecer a mensagem de acesso negado, favor entrar 
em contato com os telefones acima.

Dúvidas entre em contato:
Biblioteca Virtual de Bases de Dados

Bibliotecária:
Teresinha Teterycz

CRB9/9-1171

(41) 3271-1666
inter.bib@pucpr.br



Sistema Integrado de Bibliotecas

Coordenação Geral: Heloisa Helena Anzolin
Coordenação Técnica: Sandra Helena Schiavon

Elaborado por: Cristian Mara Santiago Klechowicz

Atualizado por: Teresinha Teterycz
Josilaine Oliveira Cezar
Teresinha Teterycz (2014)

Créditos


