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Agenda 

Quais módulos estão disponíveis na USP?

Quais são os 6 tipos de entidades diferentes disponíveis no SciVal?

Os usuários precisam se registrar para usar o SciVal?

Quantas instituições são predefinidas no SciVal? Podem ser adicionadas?

É possível criar grupos de autores, instituições, países?

Quais são os 3 tipos diferentes de exportação das análises?

Quais são os intervalos de datas disponíveis no módulo Overview?

Quais são os intervalos de datas disponíveis no Benchmarking?
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A estrutura da solução SciVal

Usando tecnologia de computação avançada de análise de dados, o SciVal permite processar 

instantaneamente uma enorme quantidade de dados para gerar visualizações de dados 

poderosas sob demanda, em segundos.

Processa mais de 170 
trilhões de valores
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SciVal

Acesso rápido e fácil ao desempenho de pesquisas científicas em 230 nações e mais de 15.800 
instituições de pesquisa em todo o mundo, bem como grupos de pesquisadores, publicações e áreas 
específicas de pesquisa.

Overview Benchmarking Collaboration

Panorama da 

situação atual de 

qualquer entidade 

selecionada

Compare 

instituições, grupos 

de pesquisa e 

pesquisadores 

Identifique e analise 

oportunidades de 

colaboração 

existentes e potenciais

Trends

Descubra tendências 

em áreas específicas 

de pesquisa



Inputs específicos



Métricas



Perspectiva Elsevier

7

Métricas, além da bibliometria, também 
descrevem atividades relacionadas a 

financiamento, colaboração, 
comercialização e impacto

Múltiplas métricas usadas em conjunto  
geram uma análise mais rica



| 8
| |   8

Índice h
Número de artigos X com citações maiores ou iguais a X. 

Um pesquisador com índice h = 5 tem 5 artigos que receberam 5 ou mais citações; um 

departamento com h = 45 tem 45 artigos com 45 ou mais citações
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Limitações do h-index

• Padrões de publicação e citação variam entre disciplinas

• Não é sensível ao tempo - Limita os autores pelo número total de 
publicações, portanto carreiras mais curtas estão em desvantagem

• Artigos altamente citados não são refletidos no índice-h
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Características dos campos de conhecimento

Source: SciVal Metrics guidebook



Mais de 30 conjuntos de métricas à sua disposição

Productivity metrics

Scholarly Output

Outputs in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Citation Impact metrics

Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

Number of Citing Countries

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Citing-Patent Count

Patent-Cited Scholarly Output

Patent-Citations Count

Patent-Citations per Scholarly Output

Disciplinarity metrics

Journal count

Journal category count

Collaboration metrics

Collaboration (geographical) 

Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Academic-Corporate Collaboration Impact

Snowball Metrics: www.snowballmetrics.com/metrics

Mensure e analise seus dados de vários ângulos para identificar seus principais pontos 
fortes e fracos

Usage metrics (Trends module)

Views Count

Views per Publication

Field-Weighted Views Impact

Societal Impact Metrics

Mass Media

Media Exposure

http://www.snowballmetrics.com/metrics


Analisar os

pontos fortes de

pesquisa na

instituição

Determinar

onde a pesquisa 

é um bom 

potencial

investimento

Demonstrar

retorno sobre

investimentos 

feitos

em pesquisa

Identificar 

estrelas na 

carreira

de pesquisador

Fazer uma

narrativa sobre

tudo que

está acontecendo

com a pesquisa

Métricas de pesquisa podem ser usadas para…
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Impacto da citação com ponderação por campo 
Field-Weighted Citation Impact

A proporção de citações recebidas em relação à média mundial esperada para o campo 
de conhecimento, tipo de publicação e ano de publicação

More information: SciVal Metrics Guidebook

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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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 
três 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
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Módulos
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Módulo Overview 
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Módulo Overview 

Quantas 

publicações 

estão no top 

1%, 5%, 10%

ou 25% das 

publicações 

mais citadas no 

mundo?
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Módulo Overview 
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Módulo Benchmarking 
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Módulo Benchmarking 
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Colaboração 
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Módulo Collaboration 
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Tópicos de Proeminência

Quais são os Tópicos com alto “momentum”, 

que provavelmente serão bem financiados?

Quais são os tópicos mais proeminentes em que 

esta instituição está ativa?

Quais são alguns dos tópicos relacionados ao 

meu, com muito ímpeto?

Há algum outro tópico que eu deva ficar de 

olho?

Avanços recentes em clustering e modelagem nos permitem dividir a ciência 

em Tópicos

https://www.elsevier.com/solutions/scival/releases/topic-prominence-in-science

https://www.elsevier.com/solutions/scival/releases/topic-prominence-in-science
https://www.elsevier.com/solutions/scival/releases/topic-prominence-in-science
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Módulo Trends 
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Módulo Trends 
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Módulo Trends 
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Reporting

No Módulo de “Reporting” é possível criar um Relatório de Competências para um 
pesquisador selecionado, descrevendo seu desempenho geral de pesquisa para o 
Período 2013-2018. Inclua as seguintes métricas:

• Scholarly Output 

• FWCI 

• Citation Count 

• Citations per Publication 

• h-index, h5-index

• Top percentiles 

• Cited publications 

• Predominant research field and sub-discipline

• Number of Prominent Topics globally

• Top collaborating institutions

• Top journals
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SciVal DEMO
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www.elsevier.com/research-intelligencewww.elsevier.com/research-intelligence

Obrigada!

Thais Vick, PhD

Customer Consultant

t.vick@elsevier.com
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