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Sobre BioOne Complete

• Organização sem fins lucrativos fundada em 1999 para 

defender os interesses de bibliotecas e editoras para 

abordar as iniquidades levantadas pela publicação de 

revistas comerciais.

• Foco em Ciências Biológicas, Ecologia e Meio

Ambiente

• Fonte confiável para pesquisa científica

• Temas como ornitologia, herpetologia, entomologia, 

e conservação da biodiversidade



BioOne apoia os cientistas 

Como organização sem fins lucrativos, BioOne se orgulha
de: 

• Apoiar editoras de sociedades independentes: 50% do 

lucro líquido da assinatura é revertido para as editoras 

parceiroas da BioOne todos os anos, ajudando as 

sociedades a se manterem sustentáveis e independentes.

Desde sua Fundação em 1999, BioOne já devolveu US$ 50 

milhões para editoras parceiras.

• Apoiar cientistas durante sua carreira: através do prêmio 

do Embaixador BioOne e outros prêmios e serviços.

• Apoiar na busca de emprego : através do BioOne Career

Center, um ponto de encontro para pesquisa de emprego.



Dados & Estatísticas

155 Publicações de 24 Países

▪ Argentina

▪ Austrália

▪ Brasil

▪ Canadá

▪ China

▪ República Tcheca

▪ Dinamarca

▪ Finlândia

▪ França

▪ Alemanha

▪ Internacional (varios países)

▪ Japão

▪ Quênia

▪ Holanda

▪ Polônia

▪ África do Sul



Dados & Estatísticas

▪ Agricultura & 

Agronomia

▪ Conservação da 

Biodiversidade

▪ Ecologia

▪ Entomologia

▪ Meio Ambiente

▪ Biologia Evolutiva

▪ Geologia & 

Paleontologia

▪ Biologia Marinha e 

Limnologia

▪ Ornitologia

▪ Botânica

▪ Veterinária

▪ Zoologia

Principais Temas



Concentração por categoria

Dados do Journal Citation Report*

▪ Ornitologia : de 28 títulos com fator de impacto, 10 estão na BioOne Complete (36%)

▪ Entomologia : de 101 títulos com fator de impacto, 24 estão na BioOne Complete (24%)

▪ Conservação da Biodiversidade : de 59 títulos, estão na BioOne Complete (22%)

▪ Paleontologia : de 55 títulos, 12 estão na BioOne Complete (22%)

▪ Zoologia : de 168 títulos, 33 estão na BioOne Complete (20%)

▪ Ecologia : de 168 títulos, 26 estão na BioOne Complete (15%)

▪ Botânica : de 234 títulos, 30 estão na BioOne Complete (13%)

* 2019 Journal Citation Report Data (Clarivate, 2020) 



Desenvolvimento de Coleção

• A Inclusão no BioOne Complete é competitiva

• Critérios mínimos de seleção:

• Afinidade com o escopo e identificação de lacunas no 
conteúdo BioOne Complete

• Revisão por pares

• Calendário editorial previsível

• Escopo editorial internacional e estrutura

• Métricas, indicadores de citação e impacto na disciplina e 
uso comprovado

• Candidatos são avaliados em abril/maio

• Novos títulos começam em janeiro

• Modesto crescimento anual



Novo título em 2021

A Aquatic Ecosystem Health & Management é 

uma revista internacional revisada por pares 

focada em práticas integradas, 

multidisciplinares, multitróficas e sustentáveis 

para a gestão, remediação e restauração de 

ecossistemas aquáticos. 



A quem se destina a BioOne Complete?

Pesquisadores, professores e alunos de:

• Biologia & Zoologia

• Ciências Ambientais

• Veterinária

• Agricultura, Agronomia & Botânica

• Biologia Marinha e de Água Doce

• Geologia

• Entomologia

• ….e mais



Pesquisa em questões críticas



Tudo em uma poderosa plataforma

Hospedada pela SPIE - Parceria com 
outra empresa sem fins lucrativos

• Google Translate 

• Impacto de artigos via Altmetrics

• Biblioteca pessoal disponível para 
qualquer usuário

• Alertas de TOC  e pesquisas

• Download



Por que BioOne Complete?

• Um recurso confiável de uma editora reconhecida sem fins lucrativos

• Acesso a pesquisas em biociências de alto impacto e revisadas por pares

• Menos tempo procurando obter melhores resultados

• Mantenha-se atualizado e informado com as últimas pesquisas

• Identifique rapidamente conhecimentos essenciais em áreas mais abrangentes

• Ferramentas úteis para encontrar artigos relacionados



Demonstração

http://www.bioone.org/


Navegue na nova página

1. Faça o login na sua página 
pessoal

2. Navegue por coleção, título, 
editora ou assunto

3. Pesquise: a busca básica pesquisa 
em toda a plataforma, enquanto a 
avançada permite diferentes 
opções de filtro e uso de termos



Crie uma Conta Pessoal

1. Conta pessoal – atualize seu email e senha

2. Acesso e download – veja a que você tem acesso

3. Salve suas buscas

4. Alertas por email

5. My Library – salve sua seleção de artigos



My Library

1. Pastas – crie pastas 
baseadas em Tema, Projeto 
ou outros critérios

2. Filter por data, data da 
publicação ou título

3. Baixe o PDF, mova artigos 
entre pastas e adicione 
notas e observações aos 
artigos salvos

Organize e gerencie artigos de acordo com seu trabalho de pesquisa e interesses



Realize buscas na BioOne Complete

Busca simples e avançada com critérios à sua escolha



1. Busque nos resultados ao adicionar novos termos

2. Refine por data, título, palavra-chave, autor e outros

3. Remova filtros criados

4. Salve suas buscas para depois, ative alertas por email

5. My Library – adicione o artigo aos seus favoritos

Refine seus resultados



Navegue no artigo

1. TOC, edições anteriores e a página do 
periódico

2. Google Translate traduza a versão html
ao português

3. Navegue pelas sessões do artigo

4. Salve o artigo em My Library

5. Compartilhe em redes sociais ou por email

6. Exporte a citação

7. Veja artigos relacionados e palavras-chave

8. Saiba o impacto do artigo em Altmetrics



Obrigado!

Perguntas e contato:

Julia Rebuzzi
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