
                                                                              

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)

Portal Capes: oferecida em horários noturnos, de 4 a 5 vezes na semana; 
também oferecida em conjunto com os treinamentos relativos a recursos específicos

(utilização geral: recursos, elaboração de estratégias de busca para levantamento/pesquisa bibliográfica)

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): de manhã ou à tarde em  30/09



                                                                              

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".

Compendex – Engineering Village (+ Portal Capes): de manhã em 18/09

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.

EndNote (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 24/09



                                                                              
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).

Oxford Journals (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 25/09

Disponibilizada pelo contrato Oxford Univesity Press, a base Oxford Journals oferece acesso a 279 títulos da Oxford Journals Full Collection. O conteúdo em
texto completo abrange as áreas de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Letras e Artes e Ciências

Biológicas. A cobertura varia de 1905 até o presente. O acesso a esse conteúdo pode ser feito a partir da opção buscar base, ou por cada título, a partir da
opção buscar periódico. 

Royal Society Journals (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 19/09

Oferece acesso a coleção, referencial com resumos e de texto completo, Royal Society Journals que disponibiliza títulos de periódicos, peer-reviewed, que
cobrem o amplo espectro das ciências da vida, ciências físicas e ciências interdisciplinares. Cobertura de acesso desde 1887 até o presente. Inclui a coleção

retrospectiva de alguns títulos com cobertura que varia de 1665 a 1905. 



                                                                              

Science Direct (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 26/09

Oferece acesso a base Science Direct que permite acesso à coleção Freedom Collection. Esta coleção contém cerca de 1.800 periódicos em texto completo
publicados pela Elsevier em todas as áreas do conhecimento, mas com foco nas áreas de ciências, tecnologia e medicina. A cobertura de texto completo dos

periódicos da coleção está disponível desde 1995 até o presente.

Taylor & Francis (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 19/09, 26/09

As publicações da Taylor & Francis correspondem a 1.495 periódicos, disponíveis a partir do ano de 1.997 até o corrente, permitindo o acesso ao texto
completo dos artigos. As publicações fazem parte das coleções Social Science & Humanities Library e a Science & Technology Library. A coleção Social

Science & Humanities Library chamada de Biblioteca de Ciências Sociais e Humanas da Taylor & Francis oferece acesso on-line a mais de 1.400 periódicos
de em 14 áreas, entre elas: Antropologia e Arqueologia; Artes e Humanidades; Negócios, Administração e Economia; Criminologia e Direito; Educação;

Geografia, Planejamento Urbano e Meio Ambiente; Biblioteconomia e Ciência da Informação; Estudos de Mídia, Cultura e Comunicação; Saúde Mental e
Assistência Social; Psicologia; Política, Relações Internacionais e Estudos de Área; Sociologia e Disciplinas Afins; Esporte, Lazer e Turismo; Estratégia,
Defesa e Estudos de Segurança. Muitas das revistas incluídas na Social Science & Humanities Library são publicadas em nome de sociedades científicas,

organizações e associações. A segunda coleção, a Science & Technology Library chamada de Biblioteca de Ciência e Tecnologia, inclui conteúdo atualizado
de mais de 500 periódicos acadêmicos revisados por pares. Esta coleção oferece conteúdo em cinco disciplinas: Ciências Biológicas, da Terra, Ambiental e

Alimentar; Química; Engenharia, Computação e Tecnologia; Matemática e Estatística; e Física. O acesso ao conteúdo pode ser realizado por meio do "Buscar
Base" ou "Buscar Título" 



                                                                              

Web of Science (+ Portal Capes): de manhã ou à tarde em 26/09

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): de manhã ou à tarde em 24/09

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

