
Acompanhe o impacto 
da sua pesquisa 

Perfil de Pesquisador no Publons 
 



“No ambiente de pesquisa altamente competitivo de 
hoje, frequentemente me pedem para demonstrar o 
impacto de meu trabalho.  Mas manter controle de 
todas as minhas contribuições é trabalhoso, 
frustrante e consome muito tempo. Fico exausto de 
ter que manter todos os diferentes registros e 
plataformas atualizados.” 
Feedback de pesquisadores 
 
 Researcher feedback 
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Acompanhe o impacto da sua pesquisa e possua uma 
identidade de pesquisador online 
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Acompanhe suas publicações, métricas de citações, 
peer reviews, e trabalhos como editor em um único 
perfil, fácil de manter.  
 

 
● Todas suas publicações importadas da Web of Science, ORCiD, 

ou do seu gerenciador de bibliografias (ex. EndNote, Zotero, 
ou Mendeley) 

● Métricas de citações confiáveis, automaticamente importadas 
da Web of Science Core Collection 

● Gerencie seus registros de publicações na Web of Science 
● Seus trabalhos de revisão e editor verificados através de 

parcerias com milhares de periódicos científicos. 
● Baixe os dados que mostram seu impacto academico como 

autor, editor e revisor. 
 



Autenticação Unificada 
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Fácil utilização 
 
 
 
Faça login ao Publons, EndNote e Web of Science 
(dependendo de sua assinatura) usando o mesmo 
endereço de email e senha . 
 



Perfil mais detalhado 
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Sumário das métricas de publicação e 
revisão.  

Áreas do conhecimento, curriculum, 
afiliações institucionais, e premios de 
altamente citados e peer review.  

Publicações mais citadas e contagens de 
citações.  

Navegue para as métricas detalhadas, 
publicações, e trabalhos de revisão e 
editoria.  

Journals para os quais foram feitas 
revisões e contagem das revisões 
verificadas.  

Interface simples e intuitiva com clara 
hierarquia de informação que torna mais 
fácil a criação, manutenção e a navegação 
pelo perfil. 



Facilmente adicione publicações ao seu perfil 
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• Importe publicações diretamente da  Web of 
Science através do seu  Dashboard. 

 
• Importe publicações do ORCiD, busca por 

DOI/titulo, ou por upload de arquivo 
 
• Valide quais publicações são suas, e as adicione 

ao seu perfil. 
 
Sempre que uma publicação é adicionada ao seu 
perfil, nós automaticamente buscamos na Web of 
Science e CrossRef  para metadados adicionais que 
melhorem os seus registros e encontre quaisquer 
citações perdidas.  



Adicione suas publicações a partir da Web of Science 
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Adicione suas publicações diretamente da Web of 
Science e exporte ao seu perfil do Publons. 
 
Nota: Se seu browser está com o bloqueador de popup ativo, você 
terá que desabilita-lo para poder acessar essa opção na Web of 
Science. 
 
 



Importe as citações e Indice H da Web of Science 
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Publons automaticamente calcula sua contagem de 
citações e Indice H na Web of Science Core Collection 
para qualquer das publicações que tenham sido 
importadas para o seu perfil, independentemente de 
como essas publicações foram adicionadas. 
 
Porque as citações da  Web of Science Core Collection? 
 
Publons usa a Web of Science Core Collection — 21.000 journals 
selecionados de forma criteriosa e reavaliado por editores  expert — 
para calcular as contagens de citações e Indice H. Isso assegura que 
cada citação que consideramos vem de metadados de publicações 
de qualidade, com cobertura balanceada através das disciplinas e 
países, e considerada por editores especializados  como estando em 
consonancia aos critérios de qualidade necessários para ser 
indexado na Web of Science Core Collection. 
 
 
 



Gerencie sua presença na Web of Science 
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Publons automaticamente atualiza os agrupamentos de Distinct Author Sets na Web of Science, como tambem adiciona 
os identificadores na base (e cria links aos perfis no  Publons) para os registros das publicações nas coleções dentro da 
plataforma Web of Science. 

 

 



Facilmente mantenha registro verificado de sua atividade de peer review 

Automaticamente adicione a partir dos periódicos 
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Revisor é 
convidado 

Decisão do 
editor 

Publicação 
Convite 
aceito 

Revisão 
submetida 

Revisão 
completa 

No 

Publons opt-in 

Publons  verifica se há uma conta.  
Se não existir, convida o revisor a cria-la. 

 

Publons 
automaticamente 

recupera e transfere os 
detalhes da revisão 

verificada.  

Perfil atualizado com o registro da revisão verificada 
(Nenhuma informação confidencial é mostrada ) 

Add this 
review to 
Publons? 

Yes 



Adicione reviews e registro de trabalho como editor das 
revistas que não estão como parceiras   

Verificamos esses registros e adicionamos ao seu perfil.  
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● Envie os emails de revisões feitas (‘Thank you 
for reviewing emails) para 
reviews@publons.com 
 
 

● Manualmente faça o input de detalhes da 
revisão a partir do seu dashboard privado.  

mailto:reviews@publons.com


Mostre o seu histórico como editor e revisor 
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Participação em corpos editoriais 
 
Número de manuscritos trabalhado como editor para 
diferentes periódicos.   
 
Contagem de revisões verificadas feitas para 
diferentes periódicos. 
 
Nota: Publons trabalha totalmente de acordo com as políticas de 
revisão das revistas e somente mostra a informação sobre os 
manuscritos revisados, permitida pelo editor e revisor.   



Acompanhe o seu impacto ao longo do tempo 
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Acompanhe e compare sua produção científica, 
editoria em journals e  contribuições em peer review 
ao longo do tempo. 
 
Compare suas métricas de revisões em relação a 
todos no Publons ou a pesquisadores em áreas 
selecionadas usando os filtros disponíveis.  



Possui um conjunto completo de métricas 

14 

● h-index 
● Média de citações por artigo 
● Média de citações por ano 
● Total de citações ao longo do tempo 
● Contagem de citações por artigo e agregado  
● Métricas de Peer review 
● Participação em corpo editorial de revistas  
● Citações aos trabalhos que você revisou 

 
Nota. Métricas de citações são originadas na Web of Science Core 
Collection 



Faça download do seu Registro Verificado 
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Ganhe tempo no preparo de informações para 
avaliações e pedidos de financiamentos com os 
relatórios que sumarizam o seu trabalho como autor, 
editor e revisor.   
 
 
Esta versão já está disponível.   
 
Novo layout incluirá : 
 
● Métricas de citações 
● h-index 
● Novo formato 
● Maior customização 

 
 



Link com ORCiD 
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● Faça interação do Publons com o ORCiD 
● Com um click importe publicações do ORCiD  

para o perfil do Publons 
● Com um click exporte publicações e reviews do 

Publons para ORCiD 
 

 
 
 
 



Recupere e insira premiações 
Download  certificados oficiais diretamente a partir de seu perfil .  
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Insira essas premiações no seu perfil público.  

Highly Cited Researchers Publons Academy 
Mentors or Graduates 

 

Top peer reviewers 



“Não é mais suficiente somente fazer grandes pesquisas; você tambem tem que 
demonstrar que está contribuindo para a sua área de maneira abrangente. Peer review é 
uma importante forma que os pesquisadores tem para contribuir com o crescimento de 
suas áreas, e demonstrar que você tem feito essa atividade (através de meios verificáveis 
como o Publons) prova que você sem dúvida, está contribuindo para a melhoria e 
evolução da pesquisa. É uma excelente mudança na cultura da pesquisa e para os 
critérios pelos quais os pesquisadores são avaliados, porque encoraja para que cada vez 
mais pesquisadores contribuam de maneira mais abrangente. Isto é necessário para que 
asseguremos a alta qualidade da pesquisa no mundo todo.” 

Prof. Amanda Salis 

NHMRC Senior Research Fellow 
The Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise & Eating 
Disorders, University of Sydney 
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“Publons é a maneira perfeita de manter um 
registro validado de suas contribuições. É 
uma excelente forma de manter minhas 
atividades organizadas e documentadas 
para documentos academicos, como CV ou 
requerimentos.” 

Timothy R. Angeli 

Research Fellow 
Auckland Bioengineering Institute, The University of Auckland 
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“Meu Coordenador de Departamento me deu um feedback 
específico em dois aspectos para a minha promoção. Uma foi 
minha atividade de docencia, e outra foi o meu perfil no Publons. É 
realmente importante que possa ser verificado o que eu fiz em 
termos de peer review. Não é necessário dizer que meu 
Coordenador sendo físico, gosta de evidencias!” 

Matthias Lein 

Senior Lecturer 
School of Chemical and Physical Sciences, Victoria University  
of Wellington 

20 



Torne-se um mestre em Peer Review 



The Publons Academy 
Um curso  online, prático, sobre peer review. 
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● Aprenda as competencias principais para  peer review em 10 
módulos — desenvolvido juntamente com renomados 
pesquisadores e ganhadores do Premio Nobel;  

● Pratique a escrita de revisões e melhore suas habilidades para 
impressionar os editores; 

● Beneficie-se de um guia exclusivo, recursos e exemplos; 
● Conte com o suporte de seu supervisor do Publons Academy; 
● Receba um certificado de  graduação oficial, como master of 

peer review em sua área do conhecimento; 
● Expresse interesse em revisar manuscritos para revistas de 

sua área, e candidate-se a fazer parte do corpo editorial das 
revistas; 

● Gratuito para pesquisadores. 



Publons Março 2019 
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90+ 
Publisher parceiros 

3,000+ 
Journals parceiros 

3.9M+ 
Reviews 

690k+ 
Pesquisadores 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms. 

Obrigada ! 

deborah.dias@clarivate.com 


