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Saber localizar a informação

No final, deverá ser capaz de…





Identificar as bases de dados que compõem a
plataforma Web Of Knowledge;
Demonstrar funcionalidades de pesquisa;
Identificar ferramentas complementares à pesquisa
como, refinar pesquisas, analisar os resultados
obtidos, guardar/exportar registos; guardar
histórico, criar alertas entre outras.
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Bases de Dados de Referência Bibliográfica
O que são?
As bases de referência permitem-nos pesquisar informação sobre um assunto ou autor. Trata-se
de bases que não contêm o texto integral dos documentos (apesar de agora com a B-On ser
possível aceder, em muitos casos, ao texto integral), mas que possuem uma característica especial:
é possível ver quais os artigos citados por determinado autor, ou verificar quantas vezes um artigo
foi citado, por quem e através das referências obter a sua localização.
Esta ferramenta permite, além da pesquisa habitual por ocorrência de palavras no registo,
também a pesquisa de artigos relacionados e o estabelecimento de ligações entre artigos que
citam ou são citados por outros.
Estas bases de dados são actualizadas semanalmente.
Os documentos recuperados encontram-se na B-on?
Nem todas as referências recuperadas permitem aceder ao texto integral do documento, no
entanto é sempre indicada na janela dos serviços B-On a forma de o obter.
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Qualquer pesquisa deve iniciar-se numa base de referência devido a esta ser mais exaustiva.
Quais as vantagens?
Recuperação mais abrangente do que existe publicado sobre determinado assunto.
O que é a Web of Knowledge ?
A Web of Knowledge é uma plataforma de bases de dados de referência bibliográfica,
produzidas pelo ISI (Institute for Scientific Information).
Reúne várias bases de dados referenciais como a: Web of Science, a Current Contents
Connect, a Derwent Innovations Index (Patentes), e outros recursos web como: Journal Citation
Report, Essential Science Indicators, Scientific WebPlus , BiologyBrowser , ResearcherID , entre
outros, cobrindo milhares de Publicações periódicas em todas as áreas disciplinares, desde 1900
(Web of Science).
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As duas bases mais importantes são:

A Web of Science é a designação comum
dada a um conjunto de bases de dados
também conhecidas como «Citation
Indexes» (Science Citation Index, Social
Science Citation Index, Arts and Humanities
Citation Index), compiladas pelo ISI
(Institute for Scientific Information).
Apresenta registos que datam de 1900
até aos nossos dias e desde 2007/8
integra a antiga “ISI Proceedings”.
Indexa mais de 12.000 periódicos
internacionais e 150.000 actas de
conferências

A Current Contents cobre
aproximadamente 6500 publicações
periódicas em todas as áreas disciplinares,
a nível internacional, inclui ainda
documentos e páginas Web considerados
relevantes após avaliação.
É actualizada semanalmente e contém
dados desde 1998.
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Por defeito quando
abrimos o interface
da WoK surge o
écran que permite a
pesquisa em
simultâneo em todas
as bases de dados
da plataforma.
Mas nos separadores
do topo da janela
surge a hipótese de
seleccionarmos a
base em que
queremos lançar a
nossa pesquisa.
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Nesta janela é possível seleccionar uma única base de dados onde pesquisar.
Para iniciar pesquisa convém escolher a Web of Science ( mais abrangente em
termos de periódicos e anos que cobre) ou a Current Contents Connect (mais atual
mas com a cobertura de cerca de 7000 páginas web e o acesso ás tabelas de
conteúdos de todos os periódicos que indexa, cerca de 6.500.)
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A caixa de pesquisa genérica na opção «Topic» permite a introdução de termos
únicos, de expressões ou de vários termos separados por operadores booleanos.
Ex. : Information AND literacy
Operadores Boleanos e Truncaturas



Truncatura: * / $ / ? = substituem caracteres.
O asterisco é mais flexível permitindo pesquisar singular, plural e derivações.
(substitui um número máximo de 5 caracteres)




Boleanos: AND, OR, NOT = criam associações, alternativas ou excluem hipóteses
Boleano de proximidade: SAME (semelhante ao AND mas implica a presença das
palavras na mesma frase). (só aparece na janela de pesquisa avançada)
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Operadores Boleanos
Não esqueça que a pesquisa deve ser sempre feita em inglês !!!
Todos os termos de pesquisa têm que estar presentes, em simultâneo,
para serem recuperados
Assunto: “forest fire*” E prevent*
Recupera documentos que contenham a expressão fogo* florestal e o
termo preven* (o asterisco possibilita-nos recuperar singulares, plurais e
derivações dos termos usados
Alarga a pesquisa, recupera os termos individualmente.
Deve-se usar quando procuramos sinónimos, ou termos escritos com mais
do que uma forma gráfica
Recupera documentos que tenham pelo menos um dos termos.
Assunto: aspartame OU saccharine OU sweetener* E color OU colour
Exclui registos que contenham um determinado termo..
Assunto: aids EXCEPTO hearing
Recupera documentos com o termo aids, excluindo os registos que falarem
da audição.
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Insira a expressão de pesquisa, seleccione o campo em que pretende pesquisar,
de seguida “clique” no “search”.
Para a pesquisa “academic writing” no campo “Topic” surgem 5.337 resultados
… mas, atenção se refinar por ano e quiser ver os artigos publicados em 2012
dá-nos 116 resultados …
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Se associarmos à pesquisa a palavra universit* em “Refine results” “search within
results”, reduzimos a lista de resultados a 28 registos.

Opções da lista
de resultados

Opções de
visualização
dos
resultados.
Serviços B-On
permitem ver se o
artigo se encontra
disponível em “full
text”.
Opções para refinar os
resultados obtidos
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Pesquisa de “academic writing” em “Topic” AND Publication Year = 2012 AND universit* dános 28 resultados.
Podemos organizar a visualização dos resultados de acordo com vários critérios: fonte, autor,
ano de publicação e número de citações.
É possível criar relatórios e mapas de citação a partir da lista de resultados ou do próprio
artigo.…
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Após obtermos a lista de resultados podemos trabalhá-la de modo a optimizar a
informação recolhida. Podemos refinar a pesquisa por categoria de assunto
(referente às revistas e não aos artigos); seleccionar o periódico que mais publicou
sobre o assunto introduzido; ver os autores que mais publicaram, ter uma ideia das
instituições académicas que estão a desenvolver projectos de investigação na nossa
área, etc. … (Coluna da esquerda)
Podemos também organizar os resultados por relevância, vezes citados e outros na
opção “Sort By”
E ainda analisar os resultados (analyse results) segundo vários critérios como: autor;
publicação; instituição; país; ano de publicação; categoria …. Esta função permite
analisar até 100.000 resultados de uma só vez, o que representa uma vantagem
sobre as formas de refinar a pesquisa.
É possível guardar num ficheiro de texto os dados resultantes desta função e depois
puxá-los em Excel para tratar.
Directamente da lista de resultados podemos ver os serviços SFX associados, e
guardar o(s) artigos que nos interessam através da caixa ADD TO MARKED LIST
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Add to marked list

Após seleccionar artigos para a Marked List eles ficam identificados na lista de resultados e
é activado o link no topo da página.
Jun-12
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A Marked list é semelhante a uma “shopping list”, guarda registos
para análise mas dura somente o tempo da sessão.
Se abrirmos a nossa “marked list” surge uma nova janela onde
podemos definir quais os elementos que pretendemos guardar, num
segundo momento podemos definir se queremos imprimir, gravar um
ficheiro com os registos, enviá-los por e-mail ou exportá-los para um
software de gestão bibliográfica.
O ícone «Format the selected records for print» faz abrir uma nova
página, com menos imagens, mais adequada à impressão.
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MARKED LIST
ESTA LISTAGEM DURA SÓ O TEMPO DA SESSÃO.

Elementos do
registo a guardar

Permite, impressão dos
registos, download da
citação para 1 gestor
bib., e enviar por
e-mail.
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Para abrir um artigo directamente da lista de resultados basta “clicar”
sobre o título,
Dentro do registo, acedemos aos dados: identificação do(s) autor (es),
fonte, afiliação, palavras-chave e resumo (abstract).
Neste momento os registos permitem-nos visualizar os artigos mencionados
como referência bibliográfica, as citações, artigos relacionados e outras
informações.
Ainda é possível aos autores sugerirem alterações se encontrarem algum
elemento errado no seu perfil.
Estas informações estão acessíveis na coluna à direita do registo (fundo
azul)
É possível enviar directamente a referência para o End Note Web ou outro
dos softwares de gestão bibliográfica que são reconhecidos pela WoS.
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WEB OF KNOWLEDGE
18


Dentro dos registos, a função “related records” sugere-nos diversos artigos
que podem ser interessantes para a nossa pesquisa. Esta função baseia-se
em artigos comuns citados, ou seja, artigos citados pelo autor pesquisado e
por autores dos artigos que o citam.
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No topo da frame é possível enviar a ref.ª de um determinado artigo para
o software de gestão bibliográfica End Note Web (ferramenta
disponibilizada gratuitamente pelo ISI/Thompson Reuters).
Esta funcionalidade também se encontra disponível directamente na folha
de resultados da pesquisa.
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Cada vez que um artigo é enviado para o nosso End Note
Web surge o ícone deste junto ao registo, desta maneira
evitamos duplicar as referências guardadas.
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As citações funcionam como um instrumento de validação da
informação disponibilizada.
Um autor frequentemente citado dá-nos uma base de
confiança para a utilização da informação por ele
transmitida.
A verificação das citações que certo autor introduziu no seu
artigo dá-nos pistas para pesquisar outros
investigadores/autores dentro da nossa esfera de interesses.
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O relatório de citações a partir da lista de resultados (só funciona com pesquisas que
apresentem menos de 10.000 resultados), compara itens publicados e citações por ano e
organiza os registos pelo número de citações.

A coluna de dados à direita apresenta a “Sum of times cited = número total (bruto) de citações, o “Sum of times
cited without self-citations” = número total (limpo) de citações , a média de citações por artigo e o Factor H da
pesquisa…
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Dentro de cada registo é possível criar o mapa de citações para o fazer basta “clicar” na
função “citation map” … (devemos ter o java atualizado) e dá-nos um mapa semelhante a
este …
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Para ver as citações do artigo escolha
“forward only” e no fundo da janela,
“clique” em “create map”. Se quiser ver
conjuntamente os artigos citados pelo autor
e as citações escolha “back and forward”.
Já no mapa pode ver a indicação
bibliográfica de cada citação ao percorrer
com o rato sobre o “leque”, na base da
janela tem à esquerda as referências de
cada citação e à direita a referência
completa do artigo citado.
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Através da função “Cited Reference Search” podemos localizar artigos que citam o trabalho
de um determinado autor
Podemos fazer a pesquisa só pelo nome do autor ou ainda, caso os tenhamos, pelos elementos
do artigo sobre o qual queremos ver as citações, a saber nome do periódico e ano. Para
pesquisar o autor Michael E. Porter, podemos pesquisar por Porter M E ou para obter o melhor
resultado Porter M E OR Porter Michael E
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Na WoS é possível criar alertas de pesquisa bem
como alertas de citação para artigos.
Para uma pesquisa, vamos a “Search History” e
seleccionamos “Save History/Create Alert”, podemos
guardar até 30 pesquisas.
Para criar um alerta de citação para um artigo é
dentro do próprio artigo que seleccionamos o
“Create citation alert” na coluna azul à direita.
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Já é possível criar 1
alerta exclusivamente
para a última pesquisa
efetuada
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Se fizermos pesquisa por autor, podemos recorrer ao índice de autores para aferir o
nome.
Já dentro da lista de resultados existe uma funcionalidade da WoS, que é o “Distinct
Author Set”, que nos dá uma lista de possibilidades para o nome seleccionado … para o
autor AMOS, B …
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A funcionalidade “Distinct Author Set” é uma ferramenta que nos apresenta
conjuntos de artigos/papers provavelmente escritos pela mesma pessoa. Estes
conjuntos são criados tendo por base os dados de citações.
No presente caso surgem-nos 77 conjuntos para o mesmo nome …
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Pesquise o autor Burt S e localize um artigo seu denominado “ Essencial oils: their antibacterial
properties and potential applications in foods – a review”, publicado em 2004.



Que tipo de documento é?



Em que revista foi publicado?



Tem acesso ao artigo em texto integral?





Fui confrontada um dia com um pedido de pesquisa para um trabalho que pretendia apurar
os efeitos de descargas instantâneas de águas poluídas em peixes.
A utilizadora tinha usado os termos water and organic pollution effects. Tente apurar esta
pesquisa :






Identifique as palavras ou expressões –chave que faltam ou deveriam constar para
apurar ao máximo a pesquisa:

Localize seguinte artigo: Schlacher et al., 2005. Fish track wastewater pollution to estuaries.”


Onde e quando foi publicado



Quantas vezes foi citado

Envie o artigo para o seu e-mail, para o software End Note Web e crie um alerta de citação
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Pesquise o autor Burt S e localize um artigo seu denominado “ Essencial oils: their antibacterial
properties and potential applications in foods – a review”, publicado em 2004.
Que tipo de documento é? É uma Review
Em que revista foi publicado? International Journal of Food Microbiology. Volume 94, Issue 3, 1
August 2004, Pages 223-253
Tem acesso ao artigo em texto integral? SIM



Para a pesquisa “…efeitos de descargas instantâneas de águas poluídas em peixes.”












Faltam os termos: discharges ; toxicity e fish or fishes

Foi publicado na revista : OECOLOGIA Volume: 144 Issue: 4 Pages: 570-584 Published: AUG
2005
Foi citado 19 vezes




Para enviar por e-mail deve adicionar o artigo à “Marked List”. Após o que basta clicar em Marked list e
escolher a opção “e-mail record to”,
Para enviar a para o End Note Web pode usar igualmente a “Marked List” ou seleccioná-lo na lista de
resultados e clicar no botão “Save to End Note web”.
Dentro do artigo seleccionar a opção “Create citation alert” na coluna azul á direita.
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Bom trabalho!
Para mais informações
div.db.helpdesk@fct.unl.pt

O trabalho Tutorial Web of Knowledge
de Maria do Rosário Duarte
foi licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição – Não
Comercial 3.0 Não Adaptada.
Com base no trabalho disponível em www.biblioteca.fct.unl.pt.
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