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Quem somos? 
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Galileo’s  último e mais importante 

trabalho foi publicado em 1638  pela 

Elzevir,Discorsi e  Dimostrazioni 

Matematiche  é considerado o primeiro 

artigo de  análise e discussão da fisica 

moderna. 

Niels  
Bohr Physics  

Louis  
Pasteur 

(Chemistry) 

Alexander 
Fleming 

Medicine  

Albert 
Einstein 
Physics 

George F. 
Smoot     
Physics 

Roger D. 
Kornberg    

Chemistry 

Craig C Mello   
Medicine 

John C. 
Mather     
Physics 

432.132 
Um historial longo e repleto de sucessos  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=7051&_issn=00928674&_targetURL=http://www.cell.com&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=da1c1a99039c471feb2bd41cedb43f74
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=5289&_issn=00404020&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=19f9c8cce07ec6f654e09aab2d62e64e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=4886&_issn=01406736&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=0411951930bf2cbc1608bedcc4ae17bc
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=HomePageURL&_method=userHomePage&_lg=Y&_acct=C000000593&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8303832&md5=f8b58d2aa23495dc8ad9786b2b2f8a54


Elsevier has been working closely with the research 
community for over 125 years 
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Publicação Tradicional Fornecedor de Soluções  

Electrónico 

Impresso  

• 1997 – Launch of 

ScienceDirect, 

the first large-scale 

electronic platform 

to the STM 

communities 

• 2004 – Launch of 

Scopus the largest 

abstract and citation 

database of research 

literature and quality 

web sources 

Pioneira no desenvolvimento de ferramentas electrónicas que 
comprovadamente melhoram a produtividade e o processo de 

decisão  nas  áreas da ciência e da saúde 

• 2009 – Launch of 

SciVal, a suite of 

online tools that 

provide data to 

support informed 

decision-making 

• 1847 – The Lancet 

publishes a report of the 

first caesarian performed 

under anesthesia 

• 1858 – Grey’s Anatomy is 

published 





O problema não é ter informação a mais … 

…é ter acesso à informação certa de uma forma 
eficiente e eficaz  
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A ScienceDirect cobre cerca de 26% 

da produção mundial de artigos em 

texto integral do sector científico, 

técnico e médico (STM) : A informação 

abrange 24 áreas do conhecimento 

científico 

 

ScienceDirect 



 
A ScienceDirect contém cerca de 11 Milhões de 

artigos científicos 

11 milhões de investigadores no mundo inteiro 
têm acesso à ScienceDirect   

Em média, 36 downloads de artigos em texto 
integral, por minuto, num dia útil 

Desde o lançamento , Science Direct adicionou 
em média, cerca de 2 artigos por minuto 

 

ScienceDirect – sabia que… 



10,9 milhões de artigos em texto integral 
provenientes de mais de 2,500 periódicos 
publicados pela Elsevier  

24 Áreas Temáticas   

Backfiles desde 1823 

Acesso a pré-edições via Articles in Press 

90+ Obras de Referência 

141 Coleções de Livros agrupados em 6 
áreas temáticas (63 titulos) 

6 séries de Handbooks (164 volumes) 

5,300 eBooks 

Acesso livre para outros editores de STM  
via CrossRef™ 

Conteúdo  



Todos os periódicos estão disponiveis na ScienceDirect  
desde o volume 1, número 1 

The Lancet – vol 1, no. 1 - 1823.  



 

 

Science Direct poupa tempo aos 

investigadores e aumenta a eficácia da 

pesquisa 

  

 
 

New article page redesign 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30% less time on irrelevant articles  
WWW.ARTICLEOFTHEFUTURE.COM 

 

 

Smart platform features 

and more… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Save 50 seconds in each 

usage instance 

 1.9 years per year for a M-size 

university 

 

 

Apps for ScienceDirect 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 94% time saving on finding certain 

compounds in articles 

 

http://www.articleofthefuture.com/
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Funcionalidades para as “Smart platform” e mais… 

Nova estruturação do Artigo 

Aplicações para a ScienceDirect 



Artigo em 1976 Artigo em 2011 
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Publicações na Web 
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Optimização da divulgação da pesquisa cientifica 

 

Oferece aos autores uma melhoria na exposição da 
investigação 

 

Aumenta a cadeia de valor para os utilizadores 

 

ScienceDirect – Objetivos da nova 

estruturação 
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2. 
Artigo 

1. 
Resumo 

3. 
Extras 

Distribuição no ecrã 



Como cada segmento do ecrã pode ser manipulado individualmente é possivel ter 
disponível  texto e imagem  em simultâneo 

Background: 

É comum , quando o texto e 

a imagem relacionada com o 

texto não cabem no ecrã o 

investigador  ter que 

manipular dois PDFs no 

mesmo ecrã ou abrir uma 

janela adicional para um dos 

PDFs . Na SD é possível ler o 

texto e ver as imagens 

simultaneamente e no 

mesmo ecrã 
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Como a reestruturação do artigo na 

ScienceDirect transforma o problema do 

utilizador em solução (1/3) 
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Read Figure 

Mover texto  
Imagem 

mantêm-se 



Problema de fundo : 

Um dos problemas que nos foi posto 

por  investigadores do sector da 

electroquimica foi a necessidade de 

imprimir gráficos para manualmente 

poderem escalar as medidas verticais 

e horizontais e assim ter informação 

quantitativa de pontos de interesse 

nos gráficos. Com a utilização dos 

“crosshairs” é possível ultrapassar 

aquele problema mas a precisão das 

medidas está dependente da 

resolução do monitor. 
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Como a reestruturação do artigo na 
ScienceDirect transforma o problema do 
utilizador em solução(2/3) 



Psychology flowcharts (no lado direito do monitor ) oferece ao investigador a representação 
do procedimento experimental.É possivel selecionar e comparar varios “flowcharts “ abrindo 

novas janelas 

Problema de fundo: 

Ao observar a leitura de artigos 

cientificos por psicólogos notamos 

que muitas das vezes desenhavam 

um tipo de “flowchart” . Fomos 

informados que os “flowcharts” 

ajudavam o investigador a 

compreenderem o teor do artigo 

especiamente  em procedimentos 

complexos  
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Como a reestruturação do artigo na ScienceDirect 
transforma o problema do utilizador em solução(3/3) 
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Smart platform features and more… 

New Article Page Redesign  

Apps para o SD 



Apps para o  ScienceDirect:  
http://www.info.sciverse.com/appsforsciencedirect/ 

 

 
  eReader Formats : Download artigos do SD para qualquer  

eReader,  

 iSpeech Audio Reader: Ouvir um artigo na ScienceDirect  

 Table Download: Download dados de tabelas em HTML 

provenientes de dados em ficheiros  .csv  

 Altmetric:  Quantifica a divulgação dos artigos nas redes 

sociais  

 Co-Author Network: Visualize a rede social dos seus co-

autores  
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Smart platform features and more… 

New Article Page Redesign 2011 

Apps  para o SD 



 

Funcionalidades como as 

Cited By, Related 

Articles, Top Hottest 

Articles, Volume/Issue 

Alerts, investigadores 

poupam tempo  nas 

pesquisas e avaliações 

iniciais  

 

Aplicações 



Motor de pesquisa de 

imagens no  Search in 

SciVerse ScienceDirect 

Pesquisa de imagens  



Mais interoperabilidade :  

SD criou parcerias com a NextBio 

para referência cruzada de artigos e 

de ligação a bases de dados 

externas como a PubMed, GEO, e a 

ClinicalTrials.gov 



Tabela de Conteudos 
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Galeria de Aplicações 



Galeria de aplicações 



Novas aplicações 
adicionadas diariamente 



Hub results page 1 

Scopus abstract page 2 

ScienceDirect article page 3 

ScienceDirect results page 4 
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Aplicações integradas em vários produtos 
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“Para investigadores invisuais esta app 
(iSpeech Audio Reader App) ajudou-os 
a entrar num mundo totalmente 
novo.” 

Librarian, Middle East 



Disponivel na página de artigos da  SD 
para todos os artigos/capitulos em  XML  
Duas alternativas de download: EPUB or 
MOBI 
Investigadores fazem o download 
directamente para o seu eReaders 

 

         Leitor eReader App no SD 
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Nível 1 
Aplicação na página  

onde a pesquisa 
tem inicio 

 

Anàlise dos 
Dados 

Colaboração Gestão da 
Informação 

Pesquisa 
personalizada  

Pesquisa mais rica e 
gratificante 

Nível 2 
Aplicação na  página 

de resultados 

Nível 3  
Aplicação na página 
do abstrato  ou do 

artigo 

As aplicações possibilitam a personalização  da 
pesquisa e dos resultados a 3 níveis 



Nível1 
 Apps na página de pesquisa 

Nível 3  
Apps na página de 

abstratos  ou  artigo 

Nível 2  
Apps na página 
de resultados 

My Workflow Search 

QuantiFind 

HealthMash 

My Oncology Articles 

OdiSSea 

Expert Search 

Co-Author Visualizer 

Data.gov Dataset Search 

Next Bio Auto-complete 

My Workflow Results 

Section Search 

Top Reviews 

Matching Sentences 

Prolific Authors 

Illinois Catalog Viewer 

Search Translator 

Search Term Timeline 

Methods Search  

Reflect Chemicals 

Reflect Proteins 

Recommend This! 

Table Download 

eReader Formats 

Hazmat Navigator 

iSpeech 

Genome Viewer 

Reflect Network 

More By These Authors 

Mendeley Readers 

ScienceDirect Top 25 

Share 

Co Author Network 

Bilkent Catalog Viewer 

Izmir Catalog Viewer 

O número e utilidade das aplicações continua a 
aumentar 
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HealthMash 

Expert Search 

My Oncology Articles 

NextBio Auto -complete 

OdiSSea 

ScienceDirect Top 25 

Nivel 1: Personalização e enriquecimento da pesquisa 
na página de pesquisa 
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My Workflow Search 

Matching Sentences 

Prolific Authors 

Nivel 2: Personalização e enriquecimento da 
pesquisa na página de resultados 
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Nivel 2: Personalização e enriquecimento da pesquisa 
na página de resultados 
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More By These Authors 

Mendeley Readers 

Genome Viewer 

Reflect Network 

QuantiFind 

Recommend This! 

Nivel 3: Personalização e enriquecimento da pesquisa 
na página do abstrato ou do artigo 



Online tutorials ScienceDirect: 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstarttools 

Online tutorials Scopus: 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/how 
 

User Guide SciVerse Applications: 

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf 
 

Elsevier Training Desk: 

http://trainingdesk.elsevier.com/ 

 

 

 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstarttools
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstarttools
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/applications-user-guide.pdf
http://trainingdesk.elsevier.com/
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Obrigado pela sua presença. 

Mário Silva 
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