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O que é SciVerse ScienceDirect?

• SciVerse ScienceDirect contém um pouco mais de 25% de toda a

informação em texto completo nas áreas de ciência, tecnologia e medicina

publicada mundialmente.

• SciVerse ScienceDirect oferece uma rica coleção de mais de 2.500 títulos

de revistas, sendo aproximadamente 2.300 disponíveis em texto completo

para o Portal Periódicos Capes.
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O que é SciVerse ScienceDirect?

• São revistas publicadas pela Elsevier e sociedades parceiras, como

American Psychological Association (APA) e Anderson Publishing Ltd.
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http://www.elsevierscience.com/wps/find/homepage.cws_home


O que é SciVerse ScienceDirect?

• Usada por mais de 11 milhões de pessoas

• Mais de 6.000 instituições no mundo possuem acesso

• Atualizada diariamente
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Revistas no SciVerse ScienceDirect

• Cobre mais de 2.500 revistas 

• Base multidisciplinar

• Mais de 10 milhões de artigos em texto 

completo

• Programa de retrospectivos, retrocedendo até o 

Volume 1 - Fascículo 1 (Backfiles)

• Acesso eletrônico a artigos aprovados à espera 

de ser publicado na versão impressa (Articles in 

Press)
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http://www.cell.com/
http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736
http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020
http://www.elsevier.com/locate/issn/0006291X
http://www.elsevier.com/locate/issn/00145793


Revistas no SciVerse ScienceDirect

• Coleções hoje disponíveis para a Capes:

• Freedom Collection

• Cell Press (pesquisa top em Ciências da Vida)

• The Clinics of North America (área de saúde)

• Masson Collection (45 títulos de revistas de medicina em Francês)

• Doyma Collection (50 títulos de revistas de medicina em Espanhol)
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http://www.info.sciencedirect.com/content/journals/doyma/images/spanish1_big.gif
http://www.info.sciencedirect.com/content/journals/doyma/images/spanish2_big.gif


Livros no SciVerse ScienceDirect

• Livros Eletrônicos disponíveis para a Capes

• Coleções:

• Agricultural and biological sciences

• Biochemistry, genetics and molecular biology

• Publicados de 1995 a 2008
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• Obras de Referência

• International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences

• Encyclopedia of Social Measurement



Utilização

• Interface fácil e intuitiva

• Fácil navegação peloa títulos disponíveis

• Vários recursos de busca pelo conteúdo

• Refinamento da busca na página de resultados

• Impressão de qualquer artigo no formato PDF

• Exibição do texto completo em formato HTML – com links que facilitam a 

navegação e permitem acesso a mais conteúdo

• Download das citações bibliográficas para programas de gerenciamento de 

referências

• Arquivos multimídia incluídos nos artigos (vídeos,  áudio, planilhas de 

cálculo, arquivos complementares)

• Busca por imagens
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Recursos avançados

• Home page personalizável pelo usuário

• Armazenamento de suas preferências pessoais para uso futuro

• Links rápidos (Quick Links)

• Visualização das ações mais recentes

• Criação de uma lista pessoal de títulos favoritos

• Salvar e re-executar estratégias de busca

• Programação de alertas (busca, novos volumes/números, por tema e 
Artigos Top 25) 

• RSS Feeds

• Histórico de busca para armazenar temporariamente suas estratégias de 
buscas

• Envio por e-mail do link de um artigo em texto completo

9



Obrigado!

www.sciencedirect.com
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Acesso através no Portal de Periódicos 

Capes
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Página Inicial do SciVerse ScienceDirect
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Links Rápidos 



Área de Cadastro
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Área de Identificação

Email e senha

Áreas de interesse e função



Área de Cadastro
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Opções de formato do alerta

Nome da instituição (opcional)

Endereço e telefone

Recebimento de alertas de 

pesquisa 

De acordo com as regras de uso e 

registro



Página personalizada
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Links Rápidos



Função “Browse”
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Lista de títulos – “Browse”
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Acesso ao assunto de interesse
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Acesso ao assunto de interesse
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Acesso aos Títulos Favoritos
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Lista de volumes e edições de um título
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Acesso eletrônico a artigos aprovados que ainda

esperam ser publicados na versão impressa



Artigo no formato HTML
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Figuras e Tabelas
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Referências
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Texto completo: Formato PDF
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Busca avançada: “Search”
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Página de resultados
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Número de documentos 

encontrados



Envio do link dos artigos por email
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Ferramenta para Exportar
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Ferramenta para Exportar
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Artigos Exportados
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Document Dowload Manager
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Busca por imagens
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Resultado da busca por imagem
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Alertas no SciVerse ScienceDirect
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Configure alertas de buscas e receba e-mails com 

novos artigos

Receba uma lista de novos artigos que tratam

sobre um tema específico

Receba os índices de novas edições de 

periódicos



Configuração do Perfil
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Help
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Informações de suporte

• Disponíveis online em: 

• americalatina.elsevier.com

• www.info.sciverse.com/sciencedirect

• Tutoriais Interativos em Português

• Guias de Usuário em Português no formato PDF

• Arquivos de Ajuda

• E um chat online com técnicos de suporte 24 horas (em 
inglês)



Obrigado!


