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Opções de Busca 

• Diferentes formas de busca disponíveis, de acordo com a 

experiência e a preferência do usuário: 

• Quick Search – Busca rápida 

• Expert Search – Busca avançada 

• Thesaurus Search – Busca por termos indexados 

•Compendex abrange diversas 

disciplinas das engenharias, 

incluindo: 

• Engenharia Química  

• Engenharia Civil 

• Engenharia Elétrica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia de Minas 

 



Quick Search 

Entre com o termo a ser 

buscado e selecione o 

campo de busca. 

Selecione as opções de 

limite e busca. 



Expert Search 

Use a caixa de entrada 

de termos para 

construir sua 

estratégia de busca. 

Navegue pelos 

índices para 

localizar termos 

precisos. 

Defina os 

campos usando 

os códigos de 

busca. 



Dicas de Pesquisa 

• Pesquise o assunto a partir de um campo específico usando o conector 

"wn"  (within); 

• Exemplo: {test bed} wn ALL AND {atm networks} wn TI (window wn TI AND sapphire wn 

TI) OR Sakamoto, K* wn AU 

• Use o símbolo asterisco (*) para buscar termos com o mesmo radical; 

• Exemplo: a expressão Brasil* recupera Brasil, brasileiro, brasileira, brasileiros, 

brasileiras, Brasília, brasiliense, brasilis, etc.  

• A truncagem pode também ser usada para substituir qualquer caractere 

interno ao termo; 

• Exemplo: sul*ate recupera sulphate ou sulfate 

• Use o coringa (?) para substituir o caractere do termo de busca; 

• wom?n recupera woman ou women 

 



Dicas de Pesquisa 

• Use o símbolo cifrão ($) que permite a truncagem à direita dos 

termos pesquisados; 

• $management recupera manage, managed, manager, managers, managing, 

management 

• Use as aspas (“”) ou as chaves ({}) e combine a sua busca usando 

os operadores  and, or, not, near para encontrar exatamente o 

termo correspondente; 

• {Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy} wn ST "near field 

scanning" wn CV 

• Use os caracteres de proximidade NEAR ou ONEAR. No caso 

ONEAR especifica a ordem exata dos termos. NEAR e ONEAR 

não podem ser usados com truncamento, curingas, parênteses, 

chaves ou aspas. 

• Avalanche ONEAR/0 diodes Solar NEAR energy Wind NEARr/3 power 

$industrial NEAR $management 



Gerenciando os resultados de busca 

Gerenciador de Resultados: 

•Gerencie a visualização dos resultados 

por página (25, 50 ou 100 resultados) 

•Selecione os registros. 

•Escolha o formato de exibição. 

•Envie por email, imprima ou faça o 

download dos registros. 

•Salve numa pasta personalizada ou 

visualize os resultados selecionados 

separadamente. 

•Ordene os resultados por diferentes 

formas. 

Categorias (Facets) incluem: 

• Nome do autor 

• Afiliação do autor 

• Vocabulário controlado 

• Códigos de classificação 

• País  

• Idioma 

• Ano de publicação 

• entre outros. 



Refine os resultados de forma inteligente 

selecionando os termos que deseja incluir ou 

excluir da busca. 

Resultados de busca por categorias (Facets)  

Reordene as categorias clicando e 

arrastando; Feche ou expanda as 

mesmas de acordo com os seus 

interesses. 

Opção para executar uma nova pesquisa 

com os itens das categorias selecionadas. 



Gerenciando os resultados de busca 

Edite ou salve a busca, 

crie alertas, RSS Feeds 

e verifique o histórico de 

busca. 

Link com informações 

de citações recebidas 

no Scopus. 

Link para texto completo 

no site da editora 

(quando disponível). 



Resumo do documento (em Abstract) 



Informação detalhada do documento (em Detailed) 

Encontre outros documentos 

desta revista científica. 

Visualize outras 

publicações do autor. 



Informação detalhada do documento (em Detailed) 

Link ao Texto Completo. 



Informação detalhada do documento (em Detailed) 

Vocabulário controlado – Thesaurus. 

Palavras adicionais e dominantes. 

Grupos de assuntos relacionados. 

Tratamento dado ao documento. 

Resumo do documento. 

Digital Object Identifier. 

Número de referências no documento. 

Tema principal do documento. 



Thesaurus Search 



Thesaurus Search 

Clique no ícone i para 

verificar mais 

informações sobre o 

Termo. 

Todos os termos selecionados 

são inseridos na caixa de 

busca automaticamente. 



Um truque sobre vocabulário controlado 
por Peter Zuber, Brigham Young University 

Como Compendex indexa uma enorme quantidade de conteúdo, ele usa um "vocabulário controlado" para maximizar a 
indexação de assuntos. Isto significa que às áreas temáticas são atribuídas terminologias específicas. Depois de saber o 
vocabulário controlado, você obterá resultados mais relevantes. 
 
Você certamente pode pesquisar Compendex usando quaisquer termos ou assunto que você deseja, mas obterá resultados 
que mais relevantes se usar os termos do vocabulário controlado. Você descobre termos controlados em um determinado 
assunto, usando aThesaurus Search. Nessa opção de pesquisa simples, basta digitar o seu melhor palpite sobre o que 
você sente que é o termo correto para aquele assunto e a base de dados indicará ou levará ao seu termo controlado 
equivalente. 
 
Muitas vezes você verá que o seu termo e o termo Compendex são idênticos, mas, às vezes, eles não serão. Por exemplo, 
vamos dizer que estamos à procura de artigos sobre tecnologias de “smart homes“ (o uso de  computadores para controlar 
a iluminação, temperatura, etc. de sua casa). Se você digitar “smart home" no Thesaurus e clicar em “Submit", você terá 
uma lista de termos, com alguns deles em itálico e alguns em fonte normal. Fonte normal significa que o termo que está 
sendo mostrado é um termo controlado. Se estiver em itálico, o termo não é um termo controlado. 
 
Nem todos os termos de fonte normal podem corresponder com a sua interpretação de “smart home"? Provavelmente não, 
mas alguns termos em itálico, como “smart houses" o fazem. Uma vez que este está em itálico, isso significa que ele não é 
um termo controlado. No entanto, nesta lista, torna-se um ponto de entrada que direciona para o termo controlado.  Então, 
clique em “smart houses." Você vai ver que o termo sugerido por Compendex é “intelligent buildings." Este é o termo 
controlado. (veja exemplo no próximo slide) Isso também indica que talvez você deva usar o termo "intelligent buildings" em 
algum lugar de seu trabalho quando estiver escrevendo para ajudar na descoberta de seus artigos por outros 
pesquisadores! 
 
Portanto, antes de iniciar uma busca, digite um monte de termos relacionados ao assunto e descubra o termo do 
vocabulário controlado. Olhe estes termos para ver se você encontrar um que melhor corresponda a sua intenção. Mais 
uma vez, se eles estão em “itálico", clique nele para descobrir versões controladas. 
 
Peter Zuber - Engenharia, Tecnologia & Bibliotecário de Ciência da Computação - Brigham Young University 



Um truque sobre vocabulário controlado 
por Peter Zuber, Brigham Young University 



Scopus Cited-by na página de resultados 



Scopus Cited-by na página de um documento 

Veja no Scopus documentos que 

citam este documento. 



Interoperabilidade com perfil de autores no Scopus 

Na caixa “Tools in 

Scopus” que aparece 

na página do 

documento no 

Compendex, quando 

existirem autores 

listados sob “Author 

details” isso significa 

que estes possuem 

perfil no Scopus. 

Clique no nome do 

autor para ser levado 

ao seu perfil. 



Scopus Cited-by na página de resultados 



Scopus Cited-by na página de um documento 

Veja no Scopus documentos que 

citam este documento. 



Histórico de Busca 

Crie alertas de 

E-mail ** 

Armazene 

Buscas ** 

** Necessário registro na plataforma 

Combine as buscas. 



Benefícios de registrar-se: 

• Crie alertas e mantenha-se atualizado; 

• Salve suas construções de buscas; 

• Adicione marcadores (Tag) para representar seus documentos 

favoritos; 

• Crie grupos para compartilhar informações e pesquisa. 



Como registrar-se na plataforma Engineering Village 



Área de Registro 

Área de Identificação. 

Email e senha.  

Recebimento de informações Engineering Village; 

Concordância nas regras de uso e registro 



Configuração do Perfil 

Nome do Usuário 



Adicionar tag ao documento 

Nome do Usuário 

Adicione marcador (tag) para 

representar documentos ou grupo de 

documentos de seu interesse. Opções 

para adicionar marcadores de forma 

pública, privada, institucional ou 

compartilhado por grupo. 



Gerenciar Tags e Grupos 

Nome do Usuário 

Visualize os marcadores (tags) 

ordenados alfabeticamente, por 

popularidade ou recém adicionados . 



Nome do Usuário 

Criar Grupos 

Crie grupos para compartilhar 

informações e pesquisa. 



Gerenciar Grupos 

Nome do Usuário 



Nome do Usuário 

Help 



Pergunte ao especialista (Ask an Expert) 

Nome do Usuário 



Obrigado! 


