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Sumário 

 

Neste tutorial você aprenderá a: 
 

 Importar arquivo com nomes de pesquisadores;  

 Desambiguar nomes; 

 Identificar perfis; 

 Estruturar Grupos de Pesquisadores no MySciVal; 

 Acompanhar o desempenho dos Grupos de 
Pesquisadores nos Módulos Overview, Benchmarking 
e Reporting; 

 Os exemplos são ilustrativos. 

 



Acesse a plataforma: http:/scival.com e 
entre no Módulo Overview   

http://scival.com/
http://www.scival.com/


Módulos e Entidades em SciVal 

 
MÓDULOS 

ENTIDADES 



Clique na Entidade “Researchers and 
Groups” 



Clique em “Import Researchers” 



Antes de prosseguir, veja um exemplo 



Exemplo de Arquivo - SciVal 



Exemplo de Planilha .xls para o SciVal 



Exemplo de Planilha utilizada ICB 

Use uma cópia do exemplo 
e crie sua Planilha com os 
nomes completos dos 
autores. Salve em seu 
computador. 

Mantenha o título da 
Coluna: Author 



Importação de arquivos xls 

Abra em paralelo a Pasta 
onde salvou seu arquivo de 
nomes. Clique sobre o 
arquivo e arraste para a 
área do SciVal 



Aguarde o processamento ... 



Após a Importação, poderão surgir três colunas 

 matched authors – coincidência perfeita 

 suggested authors – nomes a verificar 

 not found – nomes não encontrados 

 

 A ideia é chegar ao “matched authors” – 
coincidência perfeita - para todos os autores.  

 



Arquivo importado de autores 
(matched authors) 



Arquivo importado dos autores 
(suggested authors) 



Suggested Authors 

 Clique sobre o nome de cada autor e, com a barra 
de rolagem, verifique cada entrada, selecionando 
os perfis coincidentes para unificá-los e 
desambiguá-los.  

 Essa ação vai gerar uma verificação e confirmação 
da equipe da Base Scopus, e uma mensagem lhe 
será enviada ao seu e-mail.  

 Segundo a equipe da Scopus, o autor é 
comunicado e, caso não se manifeste em uma 
semana, a unificação de perfis é efetivada.  



Exemplo de e-mail que será recebido 



Arquivo importado dos autores  
(not found) 



Not found 

 É possível que os autores dessa coluna nunca tenham 
publicado um artigo ou outro documento indexado na 
Base Scopus. Nesse caso, não será possível incluir esse 
autor. 

 É possível também que o SciVal não tenha conseguido 
identificar corretamente o autor.  
 Nesse caso, pesquise o nome de cada autor e todas as 

variações possíveis na Base Scopus. ODOI ou o título de um 
artigo pode ser utilizado para descobrir como o nome do 
autor foi registrado. 

 Caso prefira, crie uma Tabela excel só para esses casos, 
relacionando o nome completo e o ScopusID encontrado 
de cada autor. Importe esse arquivo para o SciVal. 



Após a verificação de 
todos os autores, 
clique em Organize 
Groups 



Crie os Grupos de Pesquisa 

Clique sobre o nome e 
arraste cada autor para a 
área de Grupos ou 
selecione o Grupo todo 
(Crtl+shift) e arraste 

Retroceda, se necessário 

Ao arrastar o primeiro 
autor, será aberta a opção 
para nomear o Grupo 



Adicione Grupos, se necessário 

Selecione o Grupo todo 
(Crtl+shift) e arraste 

Salve  e finalize 

Adicione Grupos, se 
necessário  



MySciVal - Grupo PPG-ICB foi criado 
(ilustração/exemplo) 

 

Compartilhe o Grupo com 
os Coordenadores, Chefias, 
Diretor ou colegas  

(ilustração/exemplo) 



Overview – Summary - Desempenho 
Geral do Grupo PPG-ICB 

 

(ilustração/exemplo) 

Adicione esse Gráfico ao 
Reporting 



Overview – Collaboration – Desempenho 
do Grupo PPG-ICB 

 

(ilustração/exemplo) 



Overview – Published – By Subject Area 
Desempenho do Grupo PPG-ICB 



Overview – Economic Impact  
Desempenho do Grupo PPG-ICB 

(ilustração/exemplo) 



Overview – Researchers  
Desempenho do Grupo PPG-ICB 

(ilustração/exemplo) 



Verifique as fontes dos dados (Data sources) e 
fique atento(a) ao período de análise 



Benchmarking – Compare o 
desempenho de diversos Grupos 

(ilustração/exemplo) 



Reporting – Selecione a Análise e crie seu 
Relatório de desempenho do Grupo 



Nomeie seu Relatório (Gráfico) e Salve 

(ilustração/exemplo) 



Exporte seus Relatórios  



Sempre que precisar, obtenha seu 
Relatório atualizado 



Dúvidas 

 Para mais informações  

 Consulte os profissionais das Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo.  

 Envie mensagem ao e-mail: atendimento@sibi.usp.br  
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