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Bem-vindo à nova plataforma da AIP Publishing!
Desenvolvido para oferecer uma experiência do usuário aprimorada, o novo Scitation oferece 
uma maneira mais eficiente de pesquisar e recuperar a literatura da física.

Sobre o Scitation
O Scitation hospeda um vasto conjunto de literatura da física. Desde 1996, o Scitation fornece aos 
pesquisadores, estudantes e educadores acesso às informações mais atuais para apoiar a pesquisa 
e o estudo da física e de disciplinas relacionadas. O Scitation hospeda quase um milhão de artigos 
publicados pela AIP Publishing e Sociedades Integrantes do AIP em áreas como a física, química, 
geociências, engenharia, acústica e inclui periódicos, procedimentos, padrões e revistas. 

Quais são as novidades?
O Novo Scitation inclui:
• novo AIP Thesaurus com mais de 7.500 termos para aprimorar a capacidade de descoberta

• desambiguação de autor ou instituição para ajudar a identificar potenciais colaboradores

• layout aprimorado de artigos para ajudar a determinar a relevância de cada um

• métrica no nível de artigo para avaliar o impacto da pesquisa

• recursos de personalização aprimorados, incluindo alertas de citação no nível do artigo, alertas de 
tópicos e de índice para manter-se atualizado nas ciências físicas

Guia do Usuário
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Recursos de pesquisa e navegação simples, mas poderosos

Pesquise pelo conteúdo diretamente 
na página inicial:

1. Pesquisa rápida de palavra-chave em todo o conteúdo.

2. Pesquisa por volume/página para recuperar um artigo específico.

3. Pesquisa avançada para criar pesquisas mais complexas, usando parâmetros  
como autor, ISSN/ISBN, DOI, editora, publicação ou intervalo de datas.

1. Visualizar os resultados da 
sua pesquisa nas Publicações, 
Physics Today (revista própria 
do AIP) ou bancos de dados 
relacionados (ArXiv e Pubmed).

2. Refinar os resultados da sua pesquisa 
por Tópico, Editora, Publicação,  
Tipo de conteúdo ou Autor.

3. Ler o resumo clicando no link 
“Visualizar descrição” ou o texto 
completo clicando no título do artigo.

4. Exportar citações, salvar sua  
pesquisa ou criar um alerta de 
pesquisa.

 Escolher entre várias opções de 
alerta, como Alertas de pesquisa, 
tópico ou citação.

Na página de resultados 
da pesquisa, é possível:

Também é possível navegar pelo conteúdo:
2. Clicando na aba “Publicações” para visualizar uma lista completa de títulos e 

navegar pelo Índice dos seus periódicos favoritos.
1. Clicando na aba “Editora” para visualizar o conteúdo de uma 

editora específica.
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Assistência: help@scitation.org   |   1.516.576.2664

Layout aprimorado de artigos e opções de navegação

1. Clique no nome de um autor para localizar outros artigos 
escritos por esse autor na plataforma Scitation,  
Google Scholar ou Pubmed.

2. O layout conveniente e tabular permite que você se mova 
perfeitamente entre o resumo do artigo, o texto completo,  
as imagens e as referências do artigo.

 -  use a aba “Relacionados” para exibir outros conteúdos 
relacionados à sua consulta de pesquisa.

 -  use a aba “Citado por” para avaliar a influência da pesquisa 
do artigo.

3. A marcação do novo thesaurus do AIP lista os tópicos mais 
relevantes associados ao artigo. Clique em qualquer tópico 
para iniciar uma nova pesquisa de outros artigos sobre esse 
tópico.

4. Digitalize imagens, gráficos, tabelas e mídia incluídos no artigo. 
É possível fazer download dos gráficos em alta resolução ou 
exportá-los para o PowerPoint™ para fácil integração com seu 
trabalho.

5. A pesquisa em linha permite que você pesquise de 
maneira eficiente tópicos relacionados dentro dessa 
publicação. Destaque um tópico ou expressão para 
encontrar os principais artigos relacionados.
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NOVO! AIP Thesaurus  
– facilita a recuperação precisa

1. Para encontrar os artigos mais relevantes 
para seu tópico de pesquisa, clique no menu 
Tópicos para abrir o thesaurus.

Aprimore a capacidade de descoberta pesquisando o novo AIP Thesaurus, que contém mais de 7.500 termos.

2. Expanda a hierarquia do assunto para 
encontrar tópicos mais restritos,  
por exemplo Anatomia, Bioacústica etc.

3. Clique em “Ir para tópico” para encontrar artigos 
publicados sobre esse tópico. Também é possível 
criar alertas de tópico para se manter informado 
sobre a pesquisa mais atual.

O novo AIP Thesaurus atribui assuntos a cada conteúdo publicado na plataforma Scitation, facilitando para os usuários encontrar a 
literatura que precisam. Basta clicar no tópico de escolha e detalhar a hierarquia usando os botões + / - para expandir e recolher cada 
lista e pesquisar rapidamente o conteúdo relevante.
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NOVO! Recursos de personalização 
 - para configurar o Índice e os Alertas de tópico

Crie um novo perfil com três 
etapas simples.

1. Clique em “Registrar” no menu do lado 
direito. 

2. Preencha o formulário de registro  
(N.B. lembre-se de marcar a caixa 
“Concordo com os termos de uso”).

3. Clique no botão “Registrar”.

Mantenha-se atualizado com a 
pesquisa mais atual em sua área 
com os Alertas de índice

1. Após criar seu perfil, é possível configurar 
seus Alertas de índice. Clique em 
“Adicionar” para abrir a lista de periódicos. 
Selecione seus periódicos favoritos 
marcando a caixa Assinar. Clique em 
“Adicionar” para criar seu alerta de índice.

2. Selecione seus periódicos favoritos 
marcando as caixas Assinar. 
Clique no botão “Adicionar”. 

Os novos recursos de personalização do Scitation agilizam e simplificam o gerenciamento da sua conta pessoal. Em um único 
local é possível atualizar seus detalhes pessoais, alterar configurações de favoritos, manter registro do histórico de pesquisa, 

visualizar o conteúdo comprado e configurar alertas para se manter atualizado sobre as informações mais atuais da sua área.
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NOVO! Desambiguação de autor e instituição 
- identifica precisamente os trabalhos científicos publicados por um autor ou instituição

Identifique facilmente publicações de um 
autor ou instituição no Scitation. 

1. Para encontrar trabalhos científicos por autor, clique 
no nome do autor.

2. Clique na página do autor no Scitation para visualizar 
todos os trabalhos científicos publicados por esse 
autor. 
O novo recurso de desambiguação de autor mapeia 
todas as variações de nome de um autor em uma 
única página do autor. 

3. Clique no Google Scholar ou Pubmed para encontrar 
outros trabalhos científicos publicados por esse autor.

Página do autor no Scitation.

O novo recurso de desambiguação de autor ou instituição é o resultado de um projeto que mapeou múltiplas variações de nome 
de mais de 850.000 autores e 23.000 instituições. Agora, cada um recebeu um identificador exclusivo, facilitando a localização de 
publicações de um autor ou instituição. 

1

 2

 3

MM-2995 userguide-PRT-BRZ.indd   6 07/10/2013   20:05



Assistência: help@scitation.org   |   1.516.576.2664

NOVO! Métrica de artigo 
- agora disponível em todos os periódicos

1.  Clique aqui para ver as Visualizações 

de resumo e Texto completo.

A métrica no nível de artigo fornece a medida da influência de um artigo ao longo do tempo à medida que o uso aumenta. 
Agora disponível para todos os periódicos, esta ferramenta compatível com COUNTER 3 mede as visualizações 

de resumos e textos completos e oferece um instantâneo gráfico do uso acumulado de ambos.
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Suite 1NO1 
2 Huntington Quadrangle 
Melville, Nova York 11747

help@scitation.org

1.800.874.6383 (EUA e Canadá) 
1.516.576.2664 (outros locais) 
dias úteis 08h00-23h00 (EST/EDT)
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