
                                                                                                                                                                   
           

    

Agenda de capacitações, de interesse da comunidade acadêmica Unesp SJBV, em competência informacional
(oferecidas de maneira online, pela Capes e parceiros, com fornecimento de certificado): 

abril/2019

Portal Capes: oferecida em todos os dias da semana, nos três períodos do dia 
– à exceção do sábado, em que é oferecida em um período, e do domingo, em que não é oferecida – 

(utilização geral: recursos, elaboração de estratégias de busca para levantamento/pesquisa bibliográfica);
também oferecida em conjunto com os treinamentos relativos a recursos específicos

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de
ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 38 mil títulos com texto completo, 134 bases

referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Academic Search Premier (+ Portal Capes): 04/04



                                                                                                                                                                   

A base de dados Academic Search Premier da EBSCO oferece acesso à referências, resumos e artigos em textos completos de periódicos em diversas áreas
do conhecimento. A base indexa mais de 17.000 títulos, sendo que o acesso ao texto completo está disponível para mais de 4.500 periódicos, abrangendo

desde artigos de 1975 até o presente. Além de referências, resumos e artigos em 
texto completo, a ASP engloba também livros ou monografias, anais de congresso, relatórios, discursos, documentos de governo, leis, panfletos, jornais,

magazines, enciclopédias e biografias. Destacam- se os títulos Utopian Studies, que trata de estudos utópicos; Publishers Weekly, sobre o mercado editorial;
History: Review of New Books, sobre revisões de livros da história recente; Booklist e Kirkus Reviews sobre resenhas literárias e Philosophical Books, sobre
textos analíticos em filosofia. Além disso, oferece documentos governamentais, leis, relatórios industriais, panfletos, relatórios, jornais, livros, conferências,

biografias, discursos e enciclopédias. O acesso ao conteúdo da ASP pode ser feito a partir do menu "Buscar Base", ou de forma individual aos títulos em
texto completo, no menu "Buscar Periódico".

Advanced Technologies Database with Aerospace (+ Portal Capes): 25/04

O Portal de Periódicos da Capes pelo contrato Proquest disponibiliza a base de dados referencial Advanced Technologies Database with Aerospace. É uma
base de dados de referências e resumos nas áreas de tecnologias emergentes e suas aplicações nas ciências espaciais, aeronáutica, astronomia, informática e
tecnologia da informação, eletrônica, comunicações. Advanced Technologies Database with Aerospace está contida na base de dados Technology Research

Database. Advanced Technologies Database with Aerospace permite o acesso a outras bases: Aerospace Database; Computer and Information Systems
Abstracts (engloba a ProQuest Deep Indexing: Computer Science); Electronics & Communications Abstracts; ProQuest Deep Indexing: Advanced

Technologies; Solid State and Superconductivity Abstracts. Além disso, indexa mais de 5.000 títulos de periódicos, livros, relatórios, anais de congressos,
traduções e documentos de circulação restrita. A disponibilidade de acesso varia desde 1890 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser realizado pelo

menu "Buscar Base".



                                                                                                                                                                   

American Chemical Society - ACS (+ Portal Capes): 17/04

Disponibilizada pelo contrato American Chemical Society, a coleção ACS oferece acesso 48 periódicos, American Chemical Society (ACS), nas áreas de Química,
Bioquímica e Biofísica, Farmacologia e Toxicologia, Engenharia Química, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Sanitária, Ciências Ambientais e

Ciência e Tecnologia de Alimentos. O período disponível varia de 1879 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção "Buscar Base" ou
individualmente, por cada periódico, por meio do menu "Buscar Periódico". 

  

American Institute of Physics - AIP (+ Portal Capes): 08/04

Disponibilizada pelo contrato American Institute of Physics (AIP), a base de dados AIP oferece textos completos nas áreas da Física, Astronomia, Fotônica,
Biofísica, Computação Científica e Física em suas aplicações industriais, nas Engenharias e em pesquisas médicas. Disponibiliza 18 publicações com acesso

que varia desde 1929 até o presente e ainda o AIP Thesaurus, que lista os mais relevantes assuntos e os associa ao conteúdo dos artigos. O acesso a esse
conteúdo pode ser feito a partir da opção "Buscar Base". 

Annual Reviews (+ Portal Capes): 05/04, 08/04

Disponibilizada pelo contrato Annual Reviews, a base de dados Annual Reviews contém uma coleção de 41 títulos de periódicos que apresentam
sínteses de pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. O período disponível de acesso varia desde 1932 até o presente e o conteúdo

pode ser acessado na opção "Buscar Base" ou individualmente na opção "Buscar Periódico".



                                                                                                                                                                   

ASME (+ Portal Capes): 23/04

O Portal de Periódicos da CAPES disponibiliza 31 títulos de periódicos revisados por pares da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (American
Society of Mechanical Engineers - ASME). Os periódicos tratam de diversos temas relacionados às áreas de Engenharias e Ciências Exatas como Ciência da
Computação, Física, Química e Materiais. Os artigos de periódicos ASME são escritos e revisados por profissionais e acadêmicos de diversos países de todos

os continentes, mas principalmente da América do Norte, Europa e Ásia. Os conteúdos publicados pela Sociedade estão disponíveis na plataforma ASME
Digital Collection.

Association for the Computing Machinery - ACM (+ Portal Capes): 26/04

Por meio do contrato Association for the Computing Machinery, o Portal de Periódicos oferece acesso a ACM Digital Library. O conteúdo disponibilizado
inclui periódicos científicos, revistas (no formato magazine), transactions e anais (proceedings) de conferências e congressos com artigos de pesquisa nas

áreas de Ciência da Computação, Matemática, Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações e áreas relacionadas como Estatística e Probabilidade. O
período de acesso varia de 1951 até o presente. Por meio do mesmo contrato também é possível acessar a ACM Computing Reviews, que contém revisões da
literatura em Ciência da Computação. Apresenta cerca de 30.000 revisões e comentários a artigos de periódicos, livros, trabalhos de conferências produzidos

na área. Possui conteúdo a partir de 1985 e apresenta novas resenhas publicadas diariamente. O acesso a estes conteúdos pode ser feito individualmente a
partir da opção "Buscar Periódico", no caso da coleção em texto completo ou na opção "Buscar Base". 

Begell House (+ Portal Capes): 18/04, 23/04



                                                                                                                                                                   

O Portal de Periódicos da CAPES pelo contrato Begell House disponibiliza a coleção Begell Digital Library Plus. As principais áreas de cobertura incluem:
engenharia de fluidos, transferência de calor e massa térmica, sistemas multifásicos, dinâmica de fluidos, mecânica computacional, nuclear, química,

nanotecnologia, ciências dos materiais, telecomunicações, pesquisa biomédica em câncer, imunologia, drogas terapêuticas, implantes, entre outras. Permite o
acesso a 43 títulos de periódicos, peer-reviewed; 13 e-books; 3 bases de dados (THERMOPEDIA, Worldwide Directory of Specialists in Thermal & Fluids

Science and Engineering, The Catalog of Worldwide Nuclear Testing); 3 obras de referência (Heat Exhchanger Design Handbook Online, Annual Review of
Heat Transfer, Electrospinning of Micro-and Nano-Fibers: Fundamentals and Applications) e 2 eventos da área (ICHMT Digital Library e Annals of the 

Assembly for International Heat Transfer Conference 13). A disponibilidade de acesso varia desde 1987 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser
realizado pela opção Buscar Base.

Cambridge University Press (+ Portal Capes): 01/04

Oferece acesso à plataforma Cambridge Core que reúne o conteúdo Cambridge Journals, editado pela Cambridge University Press. Esta assinatura reúne
mais de 300 periódicos em texto completo com período de acesso variando deste 1887 até o presente nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde,

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes.

Compendex – Engineering Village (+ Portal Capes): 18/04, 22/04

Oferece acesso a base referencial, Compendex Engineering Index, que publica mais de 10 milhões de registros e referências de mais de 5.600 periódicos e
anais de conferências com disponibilidade desde 1969 até o presente. As publicações cobrem as áreas de Engenharia, Energia, Ciência da Computação,

Robótica e Controle.



                                                                                                                                                                   

Derwent Innovations Index (DII) (+ Portal Capes): 16/04

Integrada à plataforma ISI Web of Kowledge, da Thomson Reuters, a Derwent Innovations Index (DII) é uma base de dados que possui referências e resumos
de patentes com links para documentos em texto completo, se disponíveis, além de referências relacionadas nas áreas de: engenharia química, elétrica,

eletrônica e mecânica. O período disponível para acesso é de 1966 até o presente.

Emerald (+ Portal Capes): 05/04

Disponibilizada por meio do contrato EMERALD Group Publishing, o conteúdo compreende as coleções Emerald Management Plus e Emerald
Engineering /Journals. Além disso, oferece os Backfiles de 122 títulos desde 1898. Abrange as áreas de economia, finanças, educação, ciência da informação,

biblioteconomia, marketing, logística e administração através de 262 periódicos. Dentre os títulos disponibilizados, destaca-se no Portal, o Reference
Reviews que fornece descrição e análise de obras de referência. O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base. 

EndNote (+ Portal Capes): 02/04

Gerenciador de referências/buscas; permite importar registros de referências de bases de dados, organizá-los em grupos, compartilhá-los com outros usuários
do sistema, entre outras funcionalidades (acesso via Portal Capes - Buscar base > Web of Science. Após o acesso à Web of Science, clicar na aba EndNote,

situada na parte superior do site, e efetuar registro/login como usuário).



                                                                                                                                                                   

European Mathematical Society (EMS) (+ Portal Capes): 26/04

Oferece acesso a European Mathematical Society que disponibiliza 16 títulos de periódicos, peer-reviewed, em texto completo na área de matemática pura e
aplicada. Disponibilidade de acesso que varia desde 1965 até o presente. A European Mathematical Society (EMS) promove o desenvolvimento de todos os

aspectos da Matemática na Europa, especialmente pesquisa em Matemática, relações da Matemática com a sociedade e educação em Matemática. Busca
estabelecer um senso de identidade entre matemáticos europeus e atua como uma intermediária entre matemáticos e aqueles encarregados de políticas e

financiamentos. Em relação à pesquisa, a EMS contribui com a publicação de periódicos, que se comprometem a seguir o código de conduta EMS, tratando
de aspectos éticos na publicação, disseminação e avaliação de Matemática.

Materials Science & Engineering Database (+ Portal Capes):  24/04

O Portal de Periódicos da Capes pelo contrato Proquest disponibiliza a base de dados referencial Materials Research Database. É uma base de dados
de referências e resumos sobre ciência dos materiais, com conteúdo especializado em metalurgia, cerâmica, polímeros e materiais compostos

utilizados na engenharia, bem como as matérias-primas utilizadas no processamento e refinação, soldagem e fabricação, corrosão, testes de controle
de qualidade, reciclagem dos metais e ligas. Materials Research Database está contida na base de dados Technology Research Database. Materials

Research Database permite o acesso a outras 8 bases de dados: Aluminium Industry Abstracts; Ceramic Abstracts; Copper Technical Reference
Library; Corrosion Abstracts; Engineered Materials Abstracts; Materials Business File; METADEX; ProQuest Deep Indexing: Materials Science.

Indexa mais de 4.810 títulos de periódicos, além de anais de congressos, relatórios técnicos, boletins informativos, patentes, livros e comunicados à
imprensa. A disponibilidade de acesso varia desde 1865 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser realizado pela opção Buscar Base.



                                                                                                                                                                   

Mendeley (+ Portal Capes): 11/04

Software gratuito de gerenciamento de referências e citações disponibilizado pela Elsevier. Permite, entre outras funcionalidades, gerar, armazenar,
organizar, compartilhar referências recuperadas em portais como Capes, Web of Science, Scopus, Google Acadêmico.

Nature (+ Portal Capes): 02/04, 23/04

O Portal de Periódicos oferece acesso a 35 publicações em texto completo Nature Publishing Group, com disponibilidade que varia de 1997 até o presente. O
acesso a esse conteúdo pode ser feito a partir da opção "buscar base" ou por cada título na opção "buscar periódico". 

Optical InfoBase (+ Portal Capes): 22/04

Oferece acesso a periódicos, em texto completo, na área de Ótica e Fotônica, bem como trabalhos de congressos e conferências com disponibilidade
desde 1946 até o presente, com exceção do periódico Virtual Journal for Biomedical Optics que tem cobertura de 2006 até 2010. Algumas publicações

como a Biomedical Optics Express e Energy Express também tem como foco as áreas de ciências biológicas e energia sustentável.



                                                                                                                                                                   

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (+ Portal Capes): 09/04

Disponibilizada por meio do contrato Organization For Economic Cooperation and development (OECD), a OECD iLibrary - biblioteca on-line da
OCDE - Organization for Economic Cooperation and Development - substitui a SourceOECD. Constituída de uma coleção multidisciplinar, a OECD
iLibrary possui estatísticas, livros, periódicos e obras de referência com um período de cobertura que varia de de 1961 até o presente. O acesso a esse

conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base, onde constam as diversas bases da OECD iLibrary. Também é possível localizar e-books e
periódicos individualmente pela opção buscar livro e buscar periódico.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (+ Portal Capes): 01/04

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) A coleção Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - publicação oficial da
National Academy of Sciences - publica relatórios de pesquisas de ponta, comentários, opiniões, perspectivas e papéis colóquio com foco em ciências

biomédicas e também ciências físicas, sociais e de matemática. PNAS Online contém o texto integral de todos os artigos no PNAS desde 1915 até o
presente. O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base ou via Highwire Press National Academy of Sciences na opção buscar

periódico.

Project Euclid (+ Portal Capes): 23/04

O projeto Euclid oferece quatro coleções de conteúdo, que são: coleção de 7 periódicos da Mathematical Sciences Publishers (MSP), que estará disponível
em 2018; coleção de 26 títulos em acesso aberto; títulos que são hospedados pela plataforma, mas adquiridos diretamente com suas editoras (15 periódicos de

7 editoras); e Euclid Prime. Euclid Prime é uma coleção crescente de periódicos revisados por pares em Matemática e Estatística aplicadas ou teóricas.
Apresenta 42 títulos de periódicos como disponíveis para consulta em sua base de dados, sendo que 15 deles são de periódicos não correntes ou com coleções 



                                                                                                                                                                   

incompletas. Os títulos International Journal of Differential Equations e Topological Methods in Nonlinear Analysis foram incluídos na base em 2017. 
Ressalta-se que os títulos da Euclid Prime: Abstract and Applied Analysis e Journal of Applied Mathematics são inteiramente publicados em Acesso Aberto. O acesso

a este conteúdo pode ser feito a partir da opção "Buscar Base" ou "Buscar Título" diretamente pelo título ou ISSN.

Reaxys (+ Portal Capes): 09/04

Disponibilizada pelo contrato Elsevier B. V/Reaxys, a base de dados Reaxys oferece acesso a patentes e ao conteúdo referencial com resumos da Elsevier.
Dispõe de informações sobre química orgânica, inorgânica e organometálica de revistas científicas desde 1771 e literatura das principais patentes

relacionadas desde 1889. A ferramenta de busca permite simular reações químicas, comparando rendimentos e custos e a disponibilidade comercial dos
compostos. O acesso a esse conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base. 

Scopus (+ Portal Capes): 03/04

Base referencial da Editora Elsevier, a base Scopus é disponibilizada pelo Portal de Periódicos por meio do contrato Elsevier B. V/Scopus. Essa base indexa
títulos acadêmicos revisados por pares, títulos de acesso livre, anais de conferências, publicações comerciais, séries de livros, páginas web de conteúdo
científico (reunidos no Scirus) e patentes de escritórios. Dispõe de funcionalidades de apoio à análise de resultados(bibliometria) como identificação de
autores e filiações, análise de citações, análise de publicações e índice H. Cobre as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Físicas e

Ciências Sociais. Período de acesso desde 1823 até o presente. O acesso a esse conteúdo pode ser feito pela opção buscar base.



                                                                                                                                                                   

SpringerLink (+ Portal Capes): 10/04, 29/04

O Portal de Periódicos da Capes pelo contrato SpringerLink Journals disponibiliza o acesso a SpringerLink, uma base de dados de texto completo nas áreas
Multidisciplinar, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais

Aplicadas, Ciências Humanas, Lingüística, Letras e Artes. Oferece acesso a documentos científicos que podem ser pesquisados por disciplinas, além de
indexar 1.961 títulos de periódicos. A disponibilidade de acesso varia desde 1847 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser realizado pela opção

Buscar Base.

Taylor & Francis (+ Portal Capes): 03/04* 
(*Treinamento extra)

Technology Collection Proquest (+ Portal Capes): 10/04

O Portal de Periódicos da CAPES pelo contrato Proquest disponibiliza a base de dados de referências e resumos Technology Research Database. As
principais áreas de cobertura desta base de dados incluem: ciência dos materiais; materiais de engenharia; engenharia mecânica; engenharia civil;

engenharia ambiental; engenharia sísmica; novas tecnologias em engenharia; aeroespacial; sistemas computacionais e de informação;
telecomunicações; eletrônica; física. Technology Research Database permite o acesso a outras bases: Advanced Technologies Database with Aerospace
(engloba mais 5 bases); Engineering Research Database (engloba mais 8 bases); Materials Research Database (engloba mais 8 bases); ProQuest Deep

Indexing: Technology. Indexa mais de 10.750 títulos de periódicos, além de anais de congressos, relatórios técnicos, itens de periódicos comerciais,
boletins informativos, patentes, livros e comunicados à imprensa. A disponibilidade de acesso varia desde 1654 até o presente. O acesso a este

conteúdo pode ser realizado pela opção Buscar Base.



                                                                                                                                                                   

Web of Science (+ Portal Capes): 02/04, 09/04, 11/04, 17/04, 25/04

O Portal de Periódicos por meio de assinatura junto à Thomson Reuters Scientific oferece acesso à coleção principal da base de dados Web of Science,
permitindo acesso a referências e resumos em todas as áreas do conhecimento. Por meio da Web of Science estão disponíveis ferramentas para análise de

citações, referências, índice h, permitindo análises bibliométricas. Cobre aproximadamente 12.000 periódicos. A assinatura deste conteúdo, oferece a
possibilidade de consulta a 5 coleções: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - com disponibilidade de acesso desde 1945 até o presente;

Social Sciences Citation Index (SSCI) - com disponibilidade de acesso desde 1956 até o presente; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - com
disponibilidade de acesso desde 1975 até o presente; Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - com disponibilidade de acesso desde 1991

até o presente e Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - com disponibilidade de acesso desde 1991 até o
presente. Este conteúdo pode ser localizado pela opção Buscar Base.

Wiley Online Library (+ Portal Capes): 04/04, 25/04

Disponibilizada pelo contrato Wiley, a Wiley Online Library oferece acesso a 1.542 periódicos em texto completo nas áreas das Ciências Biológicas, Saúde,
Exatas e da Terra, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas, Linguística, Letras e Artes. A disponibilidade varia de 1997 

até o presente. O acesso a esse conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base ou individualmente por cada publicação, através da opção buscar
periódico.

Mais informações podem ser obtidas junto ao bibliotecário, por meio de acesso à página
bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2017/10/05/webtreinamentos ou pelo e-mail:

treinamento.periodicos@capes.gov.br
*dados dos recursos oriundos do Portal

./..%2F..%2Fjoao.cardoso%2FDocuments%2Fbibliotecaunespsjbv.wordpress.com%2F2017%2F10%2F05%2Fwebtreinamentos

	American Chemical Society - ACS (+ Portal Capes): 17/04

