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5000+
Publishers

23,000+

Serial titles

165,000+

Books

78 million
Items

16 million
Author profiles

~70,000
Affiliation Profiles

1.4 billion cited references

dating back to 1970

Identify and analyze which journals 

to read/submit to

Help researchers manage career-

citation counts and h-index

Decide what, where and with whom 

to collaborate

Track impact of research; monitor 

global research trends

Find out what already exists in the 

global world of research

Determine how to differentiate research 

topics, find ideas and relevant content for 

academic programs

Fundamentos de Scopus - https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


|     3

3

10%

8%

5%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Other 60%
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Scopus Coverage Summary (May 2020) 

24,039** active peer-reviewed journals

294 trade journals

5,527 Gold OA Journals (DOAJ/ROAD) 

11.2M fully-indexed funding

acknowledgements  

• Full metadata, abstracts and cited 

references (refs post-1970 only)

• Citations back to 1970

Physical 

Sciences

7,441

Health 

Sciences

7,133

Social

Sciences

8,698

Life

Sciences

4,601

101K conference 

events

9.87M conference 

papers

Mainly Engineering 

and Computer 

Sciences

59.7K individual

book series volumes

224.9K stand-alone 

books

1.86M total book 

items

Focus on Social 

Sciences and A&H

World’s largest Abstract and Citations Database

78.9M records from 24.0K serials, 101K+ conferences and 225K books

from more than 5000 publishers and 105 countries

• Updated daily—approximately 10,000 articles per day indexed

• 9.58M open access documents

• “Articles in Press” from >8,075 titles

• 40 different languages covered

• 5,527 active Gold Open Access journals indexed

BOOKSCONFERENCESJOURNALS

44.3M patents

From 5 major 

patent offices

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

PATENTS*

Number of 

Journals by 

subject area*

*Journals may be classified in multiple subject areas: this count includes current actively indexed titles only

**Total number of Scopus journals in database including inactive titles is 39,743



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor

Revise e atualize as 

informações de seu perfil

Conecte-se a ORCID 

para importar seu 

Scopus ID e suas 

publicações



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
1. Acesse Scopus: www.scopus.com com seu usuário e senha;

2. Faça uma busca pelo seu perfil de autor;

3. Entre em seu perfil e clique na opção “Edit Author Profile”

http://www.scopus.com/


Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
4. Selecione a opção “Proceed to make changes” para acessar o Author Feedback 

Wizard;

5. Selecione o nome de preferência para o seu perfil



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
6. Responda se este perfil é seu

a) Sim, este é o meu perfil de autor;

b) Não, eu estou submetendo a solicitação em nome de outra pessoa



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
7. Revise a lista de documentos publicados vinculados ao seu perfil. 



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
8. Busque e agregue também outros documentos que não estejam no seu perfil



Veja como revisar e atualizar seu perfil de autor
9. Revise e selecione sua instituição de afiliação;

10. Confirme e submeta sua atualização de perfil



Veja como encontrar e unir perfis similares
1. Entre em seu perfil de autor e clique na opção “View potential author matches”;



Veja como encontrar e unir perfis similares
2. Selecione os perfis similares desejados e clique na opção “Request to merge with 

author”

Visualize a lista dos 

possíveis perfis similares 

no formato de resultado 

de buscas



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID
Ao acessar seu perfil, clique na opção “Connect to ORCID”

Ao conectar o ORCID ao seu perfil Scopus:

• Ficará visível em Scopus o link para seu perfil 

ORCID;

• Você importará seu Scopus ID e publicações 

para ORCID;

• Enviar seu detalhes de autor para ORCID



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

1. Ao clicar na opção “Connect to

ORCID”, você será direcionado

para o site de ORCID;

2. Se você já tem uma conta ORCID,

clique em “Sign into ORCID” para

fazer login na sua conta existente.

3. Em seguida, clique em “Authorize”

para permitir que o Scopus adicione

publicações ao seu perfil ORCID.



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

Agora é só seguir as próximas 6 etapas para concluir o processo de integração:

1. Select profiles - Selecione o perfil ou os perfis que contém publicações de sua autoria e clique em “Start”. Se você não

encontrar nenhum perfil relacionado a você, deixe os perfis desmarcados e clique em “Start”;

2. Select profile name - selecione um nome preferido no menu. É importante selecionar o nome que você usa em suas

publicações

3. Review publications - Revise a lista de publicações e clique em “X” para remover as que não lhe pertencem. Clique

em “Procurar documentos ausentes” para procurar publicações que não estão na lista. A pesquisa por título lhe

fornecerá resultados mais precisos.



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

Agora é só seguir as próximas 6 etapas para concluir o processo de integração.

4. Review profile - Verifique se todas as suas publicações estão incluídas no seu perfil.

5. Send author ID - Digite seu endereço de e-mail duas vezes e clique em “Send Author ID”; para que o seu Scopus ID

seja exibido no seu perfil ORCID

6. Send publications - Por fim, clique em “Send my publication list” para adicionar suas publicações ao ORCID; depois

disso, suas publicações no Scopus serão adicionadas ao seu perfil ORCID.



Como escolher o melhor periódico 

para publicar seu artigo



1 - Journal Finder

O localizador de periódicos utiliza
processamento de linguagem natural e foi
feito para o idioma inglês.

A ferramenta faz recomendações dos mais
de 2.500 periódicos publicados pela
Elsevier.

60.000 usuários por mês

Trabalhos interdisciplinares – você pode
escolher duas ou mais áreas de busca
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2 - Scopus - https://www.scopus.com

➢ Em Scopus você pode selecionar até 10 revistas para analisar e comparar

➢ 7 métricas diferentes para comparar revistas

https://www.scopus.com/


Quão rigorosos são os nossos padrões?

Todos os anos, aproximadamente 3.500
novos títulos são sugeridos para inclusão
no Scopus, mas apenas 33% desses
títulos atendem aos nossos critérios
mínimos. E desses cerca de 1.200 títulos,
apenas 50% são aceitos após a revisão do
CSAB.



Re-Avaliação anual – RADAR 



3 - Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito



Researcher Academy – conteúdo virtual gratuito

A guide to journal citation metrics. Online learning module

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/guide-

journal-citation-metrics

How to identify the right journal to publish in. Online learning module. 

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/identify-right-

journal-publish

Essential Tips for Publishing in High-Impact Journals

https://www.elsevier.com/events/webinars/publishing-high-impact-journals

https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/guide-journal-citation-metrics
https://researcheracademy.elsevier.com/publication-process/finding-right-journal/identify-right-journal-publish
https://www.elsevier.com/events/webinars/publishing-high-impact-journals


Journal Metrics
Use métricas em nível de periódico para identificar a reputação dos 

mesmos e selecione o periódico certo para publicar sua pesquisa
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• CiteScore: a média de citações por documento que um título recebe em um período de 
quatro anos

• SNIP (Source-normalized impact per paper): mede o impacto da citação por publicação 
ponderando as citações por campo de assunto 

• SJR (SCImago Journal Rank): As citações são ponderadas dependendo de onde elas 
vêm

Journal metrics

Impacto por

Publicação (IPP) + + +

Potencial de citação

no seu campo de assunto

Arts & Humanities 

journal

Baixo impacto, baixo em citações

Uma citação = alto valor

Life Sciences 

journal

Alto impacto, muitas citações

Uma citação = baixo valor



www.elsevier.com/research-intelligence
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