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Benvindos ! 
- A sessão começará em breve. Por favor, 

aguarde. 
- Por favor, ative o seu AUDIO 
- Os microfones dos participantes estão em 

MUDO 
- Para qualquer pergunta durante a sessão, 

teremos paradas ao longo da sessão e nessa 
hora, envie sua pergunta pelo CHAT 

- Esses slides serão enviados aos participantes 
após a sessão 

  



Nova Web of Science 
& Author Impact Beamplots 
Uma nova maneira de analisar o impacto de citações  

da produção científica de um autor 

 

Deborah Dias 
Solutions Specialist 
 

Março 2021 



O que 
vamos ver ! 
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1. Visão Geral: 

• Acesso duplo disponível enquanto a nova 
plataforma é desenvolvida 

• Nova Função Beamplot - conceito 

  
2. Demonstração 

 
3. Recursos Adicionais – links na apresentação 

(que será enviada depois da 
sessão) 

 
 

Deborah Dias 
Solutions Specialist  

deborah.dias@clarivate.com 

mailto:deborah.dias@clarivate.com
mailto:deborah.dias@clarivate.com


A Nova Web of Science 
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A Nova Web of Science 
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Ganhe tempo e facilite 
seu trabalho de 
pesquisa 

• Interface inclusivo 

• Carregamento de 
páginas mais rápido  

• Melhor design 

• Interação permanente 
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Implementando a Nova Web of Science em Etapas 

© 2020 Clarivate Analytics 



MyRA 
My Research Assistant 
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Instale o MyRA 

  

• Acesso à WOS e MJL, 
em qualquer lugar, 
pelo seu celular 

 

• Use o seu login da 
WOS 

 

• Disponível na Apple 
App  Store e Google  

    Play Store 

 

• Para mais 
informações: clique 
aqui 

Deborah Dias
Deborah Dias
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/myra
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/myra
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Como analisar adequadamente a 
 produção científica de um autor? 



    Absoluta 
  
  

Formas mais usuais de análise do impacto – Bibliometria 

 Medidas de produtividade 
 

Número de Documentos 
Citações Recebidas 
Percentual Citado 

Coloca os dados em contexto e permite 
comparações 

 
Impacto de Citação Normalizado 

Indicadores de Percentil 
Highly Cited Papers do ESI 

Permite comparações 
limitadas 
Indice H 

Impacto de Citações 
Fator de Impacto do 

periódico 

    Comparação entre iguais
     

    Normalização
   
  



Métricas no Nível da Publicação 

Detalhes são Estáticos Métricas são Dinamicas 



11 

Cálculo do 
Percentil 

Percentile Calculation 
for each Document 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 50 100 150 200
Numero de Citações 

Número médio de citações= 29 

> 227 Citações = Top 1 % 

Todos os documentos que foram globalmente publicados em  
2009 na área de Psicologia.Em 2009, um total de  20.004 
publicações foram produzidas em Psicologia  com um número 
médio de 29,3 citações recebidas.   

Percentile # of Citations 

1  227 

5  96 

10  64 

25  34 

50  16 

> 96 Citações = Top 5 % 

> 64 Citações = Top 10 % 

> 34 Citações = Top 25 % 

> 16 Citações = Top 50 % 
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Cada documento é 
comparado a publicações 
de seu mesmo ANO e 
CATEGORIA. Usando essa 
comparação, eles recebem 
um conjunto de métricas 
normalizadas. 
 
O Beamplot permite que 
visualizemos em uma 
única representação o 
percentil normalizado de 
cada documento que o 
autor tenha produzido ao 
longo da sua carreira.  



Perfis de Autores 

Cada documento é 
comparado a publicações 
de seu mesmo ANO e 
CATEGORIA. Usando essa 
comparação, eles recebem 
um conjunto de métricas 
normalizadas. 
 
O Beamplot permite que 
visualizemos em uma 
única representação o 
percentil normalizado de 
cada documento que o 
autor tenha produzido ao 
longo da sua carreira.  



Perfis de Autores 

Cada documento é 
comparado a publicações 
de seu mesmo ANO e 
CATEGORIA. Usando essa 
comparação, eles recebem 
um conjunto de métricas 
normalizadas. 
 
O Beamplot permite que 
visualizemos em uma 
única representação o 
percentil normalizado de 
cada documento que o 
autor tenha produzido ao 
longo da sua carreira.  

Percentil de um registro 

Percentil mediano do ano 

Percentil mediano da carreira 
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Beamplots do Impacto dos Autores 

Vá muito além do Indice H, 
com as novas visualizações 
na Web of Science que lhe 
ajudam  a ver todo o 
contexto da influencia 
academica de cada 
pesquisador ao longo do 
tempo.  

 
Rapidamente obtenha dados 

multidimensionais para 
suportar decisões de 
promoção, financiamentos, 
e auxilia seus 
pesquisadores a mostrar 
toda a visibilidade de suas 
carreiras.   

O primeiro passo para uma avaliação da pesquisa de forma mais adequada 

Saiba mais ISI whitepaper, video and guide 

https://discover.clarivate.com/beamplots-whitepaper
https://videos.webofsciencegroup.com/watch/6JXtExi8hRiTgJHSyGi6Vm
https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=60206116


Como o seu feedback nos ajuda...  
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Como estamos implementando a nova Web of Science: 

 
• Use a nova versão! Estamos analisando os acessos, e sua 

utilização da Nova  Web of Science  nos ajuda a melhorar 
a interface e fluxos de navegação 

 

• Nos envie feedback através da plataforma 
 

• Acesse com frequencia!  Veja o que tem sido adicionado 
na nova versão e novas funcionalidades 
 

• “Acesso Duplo” será disponibilizado para todos os 
usuários até o final de 2020 

 

• Join the New Web of Science Google Group 

Help e Feedback:  
Canto inferior 
direito de cada 
página 

https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1
https://groups.google.com/g/newwos?pli=1


Live Demo 
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Recursos Adicionais  



Recursos para informação e treinamento  
Mantenha-se informado com o desenvolvimento das soluções, e ofereça suporte à sua comunidade de usuários 

Web of Science Learning Page LibGuides Librarian Toolkit 

View Toolkit clarivate.libguides.com/home 

Ganhe tempo preparando seus 
materiais, baseando-se no que 
está disponível em nosso site. 

Direcione alunos, professores e 
pesquisadores ao conteúdo 

online de materiais de 
treinamento. 

Links rápidos para os recursos, 
materiais de apoio, e muito 
mais.  

Learning Page 

http://discover.clarivate.com/WOSG_Librarian_Toolkit
http://discover.clarivate.com/WOSG_Librarian_Toolkit
http://discover.clarivate.com/WOSG_Librarian_Toolkit
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/


Fique em contato 

Twitter  

LinkedIn  

Facebook  

Instagram 

Web of Science Blog 

Faça hoje a inscrição para receber a Newsletter  
da Web of Science Group ! 

https://twitter.com/webofscience?lang=en
https://www.linkedin.com/company/clarivate-analytics/?_ga=1.191386218.1115848109.1486741410
https://www.facebook.com/webofscience/
https://www.instagram.com/clarivateanalytics/?hl=en
https://www.instagram.com/clarivateanalytics/?hl=en
https://www.instagram.com/clarivateanalytics/?hl=en
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/
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