
Utilizando ferramentas de análise da 
Web of Science e JCR para a 
bibliometria, avaliação e qualidade da 
produção científica



- Análise e ranking de resultados 
- Identificação de parceirias e colaborações
- Maiores produções
- Níveis de interdisciplinaridade
- Relatório de citações para a análise da produção cientifica
- Utilização e aplicabilidade do índice H
- Análise da qualidade da publicação científica dos periódicos indo 

muito além do fator de impacto.
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Clarivate Analytics

Em 1955, Dr. Eugene Garfield, 
grande cientista da computação, 
empreendeu o desenvolvimento de 
um índice de citações para mostrar 
a propagação do pensamento 
científico, visibilidade, utilização e 
relacionamento entre os artigos.
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É líder global no fornecimento de informações e análises 
confiáveis para acelerar o ritmo da inovação.

Clarivate Analytics (antes Institute for Scientific
Information, Thomson Reuters) tem sido 
autoridade em citações e avaliação científica há 
mais de meio século.



Web of Science

• Índice de abstracts e 
citações na Web: 
metadados

• Rede de citações: evolução
da linha temática da 
pesquisa

• A plataforma WOS possui
16 bases multidisciplinares
com mais de 34 mil 
periódicos científicos, além
de conferências, livros, 
revisões, dentre outros 
documentos, com dados 
desde 1864
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Coleção Principal 

Possui mais de 22 mil 
revistas, além de 
conferências e livros, 
desde 1900

Atualização diária

A assinatura da CAPES  
contempla conteúdo de 
revistas e conferências 
desde 1945

Outras bases WoS
assinadas pela CAPES: 
Derwent Innovation 
Index, Base de dados de 
periódicos Coreanos, 
Russian Citation Index, 
SciELO Citation Index.



JCR – Journal 
Citation Reports

Relatório de avaliação das 
revistas científicas mais 

influentes do mundo
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• Avalia as revistas mais importantes por área do
conhecimento que foram publicadas no ano
referência, avaliadas por influência, citações
recebidas, e vários indicadores são calculados,
incluindo-se o fator de impacto (JIF).

• Uma edição anual que sai no meio do ano
subsequente ao analisado.

• Todas as revistas que estão no JCR, estão
indexadas na Web of Science Coleção Principal 
(Science & Social Science). 



• Começaremos por uma 
pesquisa na Web of Science 
para identificar a produção 
científica de pesquisadores de 
instituições Brasileiras
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7Insert footer

Faço uma pesquisa pelo 
campo Endereço
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9Insert footer

Parametros 
de Filtragem 
e 
Refinamento, 
na coluna da 
esquerda



• Agora, vamos analisar a 
produção científica de uma 
instituição específica
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Para isso, usaremos o campo organização-
consolidada.
E para identificar a instituição, 
consultaremos o indice.
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Para buscar a instituição, sempre coloque uma palavra que 
ajude a encontra-la.



13Insert footer

Vou procurar a Universidade Federal do Ceará, busco pela palavra Ceará.



14Insert footer

Encontro todas as instituições que possuem algum 
artigo com alguém, com afiliação com aquela 
palavra buscada.

Escolhendo a instituição desejada, posso clicar 
no D que está ao lado, para ver todas as 
variações do nome da instituição que serão 
buscadas.



15Insert footer

Observe que ao buscar pelo nome agregado 
da Instituição (Universidade Federal do 
Ceará) no campo organização consolidada, 
todas as variações aqui listadas, serão 
buscadas.



16Insert footer

Clico em adicionar no nome 
agregado da Instituição, e esse 
nome já estará adicionado no 
campo ao final da tela.



17Insert footer

Agora, farei a pesquisa para identificar 
a produção científica dessa instituição 
indexada na base.



18Insert footer

Com os 
resultados 
obtidos, 
quero fazer 
várias 
análises, e 
para isso, 
usarei a 
ferramenta de 
ranking de 
Analisar 
Resultados.

Análise será feita baseada no 
conjunto desses resultados
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Primeiro, analise as áreas do conhecimento que a Instituição mais publica



20Insert footer

As colaborações 
com outras 
Instituições



21Insert footer

Os orgãos de 
fomento que 
mais 
financiam as 
suas pesquisas



22Insert footer

As revistas onde 
mais seus autores 
publicam



23Insert footer

Os países com 
quem a 
Instituição mais 
colabora



24Insert footer

Em que idioma 
os seus artigos 
são mais 
publicados
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Esses gráficos e as 
listas 
correspondentes que 
ficam abaixo na tela, 
podem ser baixados.
Ou filtrados de 
acordo com os 
quadrados ao lado da 
informação que for 
escolhido, e depois 
clicando em exibir 
selecionados.



26Insert footer

Voltando 
para os 
resultados 
da 
produção 
da 
Instituição
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Quero agora, identificar o autor da 
Instituição que mais artigos 
publicou, indexados na base.
Marco o nome dele, e clico em 
Refinar. 



28Insert footer

Com sua produção científica 
identificada, quero fazer uma 
análise dessa produção desse 
pesquisador. Usarei a ferramenta 
Criar Relatório de Citações



29Insert footer

Aqui, podemos 
analisar a 
produção 
cientifica, sua 
produtividade, 
Indice H, 
citações 
recebidas, 
incidencia de 
auto-citações, 
média de 
citações, artigos 
que fizeram as 
citações.



30Insert footer

Também, 
um gráfico 
com a 
visibilidade 
de seu 
trabalho, as 
citações 
recebidas 
ao longo do 
tempo.
Todos esses 
recursos 
podem ser 
baixados.



31Insert footer

Mais abaixo na 
tela, 
encontramos o 
detalhamento 
por artigo, para 
analisarmos se 
sua produção 
tem uma 
visibilidade mais 
constante, ou 
diferentemente, 
alguns artigos 
ou linhas de 
pesquisa tem 
mais visibilidade 
que outros. 



• Retornaremos agora à análise 
da produção científica da 
Instituição, mas, com mais 
especificidades.
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Vou definir 
um 
determinado 
período de 
tempo
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No parametro 
Anos de 
Publicação, 
clico em mais 
opções/valores
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E escolho os anos que me 
interessam; nesse caso, a 
produção científica da 
Instituição de 2015 a 2019. 
Clico em Refinar.



36Insert footer

Com os 
resultados 
obtidos, 
posso 
colocar em 
ordem de 
quantidade 
de citações, 
para saber 
qual é o 
artigo mais 
citado. E 
agora, vou 
analisar toda 
a produção 
do período, 
pela 
ferramenta 
Criar 
Relatório de 
Citações



37Insert footer

Começo 
analisando a 
produtividade : 
a quantidade de 
artigos 
publicados ao 
longo do 
período.



38Insert footer

As citações 
recebidas, ano a 
ano, e os artigos 
individualmente 
com suas 
contribuições 
por citações 
recebidas, ano a 
ano, total e 
média.



39Insert footer

Volto para o 
conjunto de 
resultados do 
período, pois 
agora quero 
combinar 2 
pesquisas que 
havia feito, para 
limitar os 
resultados pelos 
2 parametros. 
Verificarei no 
Histórico de 
pesquisa, essas 
pesquisas já 
feitas.



40Insert footer

No Histórico, estão as pesquisas que fiz durante essa sessão, e 
agora quero combinar a pesquisa da produção científica da 
Instituição do período com a pesquisa da produção do autor 
que mais publicou.



41Insert footer

Criei uma nova 
pesquisa, com 
essa intersecção.

Clicando no 
valor da 
quantidade 
de 
resultados, 
verei a lista



42Insert footer

Esses são os 
resultados da 
pesquisa que 
combinou os 
outros 2 
critérios de 
busca criados 
anteriormente.



43Insert footer

Volto ao 
histórico da 
pesquisa para 
retomar a 
análise para a 
produção 
cientifica 
Brasileira.



44Insert footer

Tenho a lista de 
resultados 
primeiramente 
por ordem dos 
artigos mais 
recentes.



45Insert footer

Agora, 
ordenados 
pelos artigos 
mais citados
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Ordenados por 
Relevancia : 
quanto mais o 
termo buscado 
aparecer, mais 
relevante o artigo 
será considerado.
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Agora, 
ordenamos por 
Total de Uso, 
que considera 
esse artigo 
tendo sido 
buscado o texto 
completo ou 
baixado como 
referencia 
bibliométrica 
para o Endnote, 
pelos usuários 
da Web of 
Science, desde 
2013.

É um parametro bem interessante para medir 
interesse potencial, principalmente para 
artigos relativamente recentes, mas, não 
substitui o parametro de contagem de 
citações recebidas.



48Insert footer

Voltaremos 
mais uma vez ao 
Histórico de 
Pesquisa, para 
recuperar a 
pesquisa da 
produção 
científica da 
Instituição.



49Insert footer

Voltando para os 
resultados, 
verifico na coluna 
da esquerda o 
parametro da 
revista em que os 
pesquisadores da 
Universidade 
Federal do Ceará 
mais publicaram.  
Vou fazer uma 
análise sobre esse 
periódico.
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Estou vendo os 
artigos 
publicados na 
Revista Ciencia 
Agronomica 
que são de 
autores da 
Universidade 
Federal do 
Ceará. Vou 
clicar no título 
de um dos 
artigos.
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Esses são os 
dados detalhados 
do artigo, 
incluindo as 
informações do 
periódico.
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Aqui mesmo, já 
consigo obter 
informações 
sobre o 
periódico. 
Informações 
vindas do JCR.



• Mas, quero fazer uma análise 
mais completa sobre esse 
periódico.

• Então, vou abrir o JCR Journal 
Citation Reports.
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Vou procurar a 
revista que quero 
analisar.
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Informações gerais do periódico
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Tendencia do Fator de Impacto e Distribuição das citações por tipo de 
documento no periódico



57Insert footer

Contribuição dos artigos 
nas citações recebidas
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Contribuição das revistas que 
fizeram as citações, 
possibilitando a medição de 
endogenia, auto-citação.
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Distribuição por tipo de documento da publicação na revista

Fator de Impacto, Indice de Repercussão, Eigenfactor, Vida Média das Citações 
Recebidas e das Citações Feitas (Bibliografia) 
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Gráfico da tendencia das citações recebidas 
nos últimos 5 anos
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Contribuição da publicação em open access,  por país e instituição de 
associação dos autores



62Insert footer

Agora quero analisar não a 
revista especificamente, mas as 
revistas que são mais influentes 
da área à qual a revista 
pertence. Voltando à tela inicial 
do JCR e clico em Browse by 
Journal.



63Insert footer

Vamos escolher a 
área de 
Agricultura, 
Multidisciplinar
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Vou para o final da tela, e clico em Submit 
para que seja atualizado com minha 
parametrização



65Insert footer

Obtenho a lista das 
revistas 
consideradas mais 
influentes na área. 
Observe o fator de 
impacto da revista 
que está na primeira 
posição
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Localizo a revista que 
quero analisar –
Revista Ciencia 
Agronomica, e clico 
no seu título.
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Volto àquela tela da análise da revista, mas o 
que quero ver agora é o ranking da revista no 
grupo da área, e há quanto tempo essa revista 
está indexada nas edições anuais do JCR
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Descendo na tela, localize a 
opção de Rank e clique
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Ano da edição do JCR, Ranking da revista no 
grupo, quartil a qual pertence e o percentil do 
fator de impacto.
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Indo mais para baixo no quadro, pela barra à direita, você verá durante 
quantos anos a revista está presente entre as mais influentes da área 
no JCR : quanto mais tempo a revista estiver presente, mais denota 
qualidade e continuidade, principalmente da sua linha editorial.



Assim, fizemos várias análises
bibliométricas utilizando os recursos
da WEB OF SCIENCE e JCR



- Análise e ranking de resultados 
- Identificação de parceirias e colaborações
- Maiores produções
- Níveis de interdisciplinaridade
- Relatório de citações para a análise da produção cientifica
- Utilização e aplicabilidade do indice H
- Análise da qualidade da publicação cientifica dos periodicos indo 

muito além do fator de impacto.



Lembre-se
que :
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Cada análise bibliométrica é específica, e é necessário
definir o que estamos buscando, o que queremos medir
e analisar, com que objetivo estamos fazendo e qual os
resultados queremos atingir a partir dessas análises,
para definir ações a serem priorizadas a partir dela.

E também, que não há uma definição pré-concebida
para os estudos bibliométricos, e que quanto mais
parametros para análise considerarmos, melhor e mais
adequada será esta análise que estamos fazendo.
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Email de suporte ao usuário

WoSG.support@clarivate.com

Solicite treinamentos online ou presencial para sua instituição com uma especialista

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

Encontre a informação que precisa em nosso portal de treinamentos e canal do YouTube

Precisando de ajuda?

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


Obrigada!

webofsciencegroup.com
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