Scopus Journal Analyzer
Acesse o Scopus Journal Analyzer via sources (fontes) ou use a guia analytics (análise) para selecionar
os periódicos que deseja comparar. Refine sua pesquisa usando as opções Journal Title (Título do periódico),
ISSN ou Publisher (Editora) e selecione uma área de interesse.
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Pesquisa de periódicos

Adicione o periódico ao gráfico a partir dos resultados da pesquisa executando um dos procedimentos a seguir:
Clicando nele duas vezes
Selecionando-o e pressionando enter
Ou arrastando-o e soltando-o à direita
Selecione até 10 periódicos para a visão geral.
A funcionalidade fornece cinco representações gráficas dos periódicos.
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Métrica de periódicos SJR
O gráfico de métrica de periódicos SJR (SCImago Journal Rank) mostra o valor SJR do periódico. Com o SJR, a
área de interesse, a qualidade e a reputação do periódico têm um impacto direto sobre o valor de uma citação.

Métrica de periódicos SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)
O gráfico de métrica de periódicos SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) mostra o valor SNIP do periódico.
O SNIP mede o impacto da citação contextual pesando as citações com base no número total de citações em
uma determinada área de interesse.
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Citações
O gráfico citations (citações) exibe o número total de citações recebidas ao longo de cada ano. Os pontos do
gráfico representam o número total de citações recebidas nesse ano, independentemente da data em que o
documento citado foi publicado.

Documentos
O gráfico documents (documentos) mostra quantos artigos foram publicados por cada periódico ao longo do
tempo, como base de comparação.
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ScienceDirect / Scopus

Para encontrar ajuda adicional
Para obter mais informações sobre o uso do Scopus, visite nossos recursos online:
Central dedicada de informações da Elsevier para o Scopus http://www.info.sciverse.com/scopus
Demonstrações e tutoriais do Scopus http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial/
O suporte técnico online do Scopus http://help.scopus.com/flare/
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