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Apresentação geral das seguintes plataformas: ResearcherID; ORCID; 

Google Scholar; Linkedin; ResearchGate; Scolix e Bepress;  
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Benefícios para o pesquisador e para a UnB do uso dessas ferramentas; 

Principais funcionalidades de cada ferramenta; 

Demonstração de cadastro em cada ferramenta. 



BENEFÍCIOS PARA A UNIVERSIDADE  
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● Otimizar a visibilidade e o impacto da produção científica 

dos programas de pós graduação da Universidade de 

Brasília; 

 

● Melhoria das classificações da universidade em rankings; 

 

● Processo de internacionalização; 

 

● Melhor organização das produções da Universidade. 



BENEFÍCIOS PARA O PESQUISADOR  
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● Controle de autoria, evitando homônimos e erros de escrita; 

 

● Aprimoração das citações, aumento na quantidade de citações e 

maior controle dos materiais citados; 

 

● Cumprimento de exigências das editoras de revistas científicas 

(Scielo); 

 

● Criar redes de compartilhamento com outros pesquisadores; 

 

● Atualização automática das publicações recentes, vinculadas a 

outros perfis (Consórcio Brasileiro ORCID - Lattes; Sucupira; 

BDTD; ORCID; Editais…). 
 



CONTEXTUALIZAÇÃO 
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Necessidade da capacitação surgiu como consequência de 

levantamento realizado em janeiro e junho de 2018. 

Levantamento de: 

 

▪ Total de publicações internacionais; 

▪ Total de citações internacionais; 

▪ Total de HiCi (Highly Cited Authors). 

Mais detalhes sobre a metodologia podem ser 

consultados: 

■ Primeiro levantamento (jan. 2018); 

■ Segundo levantamento (maio/jun. 2018). 

https://drive.google.com/file/d/1rQeEdcYkYcBSez4FGq4FXUDjNIYuTx1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XhicY60zzS7m5Z9p4JprXCqlmGN_0e1e/view?usp=sharing


METODOLOGIA 

▪ Pesquisa no documento de avaliação da 
CAPES de 27 áreas; 

▪ Identificação das bases de dados de citação 
indicada por cada área; 

▪ Três bases selecionadas 

– Scopus; 

– Web of Science e Scielo (Integradas) 

▪ Pesquisa nominal de autor (1455 registros) 
em cada base. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Mais detalhes sobre a metodologia 

podem ser consultados: 

■ Primeiro levantamento (jan. 

2018); 

■ Segundo levantamento 

(maio/jun. 2018). 

https://drive.google.com/file/d/1rQeEdcYkYcBSez4FGq4FXUDjNIYuTx1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQeEdcYkYcBSez4FGq4FXUDjNIYuTx1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XhicY60zzS7m5Z9p4JprXCqlmGN_0e1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XhicY60zzS7m5Z9p4JprXCqlmGN_0e1e/view?usp=sharing


EXEMPLOS DE INCONSISTÊNCIAS 

Sobrenomes precedidos de preposição 

Figura 1. A busca não recupera registros se pesquisarmos o nome do 

autor pela forma tradicional de citação (Sobrenome, Nome). Dessa forma, 

é necessário testar várias formas pelas quais o nome pode ser 

citado/registrado. O ORCID minimizaria esse problema. 

Figura 2. Autor com sobrenome precedido de preposição (Dermeval Aparecido DO 

CARMO). Seu registro na Web of Science não corresponde à forma tradicional de 

citação (Sobrenome, Nome), que, nesse caso, corresponderia a Carmo, Dermeval 

Aparecido do. 

Carmo, Dermeval Aparecido do Do Carmo, Dermeval Aparecido 

CONTEXTUALIZAÇÃO 



Necessário pesquisar por outras as formas possíveis pela qual cada 
autor é citado, por exemplo: 

▪ Carmo, Dermeval Aparecido do; 
▪ Carmo, Dermeval A; 
▪ Carmo, DA; 
▪ Carmo, D; 
▪ Do Carmo, Dermeval Aparecido; 
▪ Do Carmo, Dermeval A; 
▪ Do Carmo, DA. 

... 

 

EXEMPLOS DE INCONSISTÊNCIAS 

Sobrenomes precedidos de preposição 

CONTEXTUALIZAÇÃO 



Figura 3. A busca pela forma tradicional de citação para o 

nome da autora (Souza, Renata Aquino da Silva de) não 

retorna resultados na Scopus. 

Figura 4. Autora citada como “Aquino, Renata”. 

Souza, Renata Aquino da Silva de Aquino, Renata 

EXEMPLOS DE INCONSISTÊNCIAS 

Autor citado por outro nome mais conhecido 

CONTEXTUALIZAÇÃO 



Mudança de nome 

Figura 5. A busca por “Barros, Ana Flavia Granja e” e “Granja e Barros, Ana Flavia” 

não retorna resultados na Web of Science. 

Figura 6. A busca por “Barros, Ana Flavia” na Scopus recuperou o registro da pesquisadora 

conforme a forma do nome pela qual ela é mais citada. 

Barros, Ana Flávia Granja e Barros-Platiau, Ana Flávia 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

EXEMPLOS DE INCONSISTÊNCIAS 



Petrogradskiy, Victor 

Forma predominante de citação nas bases como: Petrogradsky, VM 

 

Петроградский, Виктор Михайлович 

Petrogradskiy, Viktor Mikhaylovich (sistema BNG/PCGN) 

Petrogradskij, Viktor Mihajlovič  (ISO 9:1995) 

Petrogradskiĭ, Viktor Mikhaĭlovich (ALA-LC) 

 

 

Terminação ий pode ser simplificada para y segundo o British Standard (utilizado 

pela Oxford University Press e pela British Library) (PROSHINA; EDDY, 2016). 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Diferenças na transliteração 

EXEMPLOS DE INCONSISTÊNCIAS 



ResearcherID 
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O ResearcherID fornece um código que identifica o autor dentro da 

plataforma Web of Science, de forma a diferenciá-lo dos demais (um ORCID 

específico para a Web of Science).   

 

Agora o código está atrelado ao Publons e permite que o autor gerencie seu 

registro na Web of Science, adicionando suas publicações e rastreando as 

citações de suas publicações (mesmo cadastro para o EndNote, Publons e 

ResearchID). 

 

Para efetuar o cadastro acesse: http://www.researcherid.com 

 

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


ResearcherID  
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Formas de acesso: o que mudou com Publons? 

Se NÃO era usuário de outros produtos da Clarivate  

(p. ex. EndNote online, Web of Science, InCites): 

 

Criar novo 

cadastro 

Acessar com conta 

do LinkedIn, 

Google ou ORCID 

OU 

 

1 

https://publons.com/account/login/ 

https://publons.com/account/login/


ResearcherID  

14 

Formas de acesso: o que mudou com Publons? 

Se era usuário de algum 

produto da Clarivate 
2 Conta nesses serviços foi criada  

com um e-mail verificado no Publons 

NÃO acessa com 

senha antiga do 

Publons 

Acessar com e-

mail e senha dos 

outros serviços 

Acessar com conta 

do LinkedIn, 

Google ou ORCID 

EndNote online 

Web of Science 

InCites 

OU 

 

https://publons.com/account/login/ 

https://publons.com/account/login/


ResearcherID 
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Formas de acesso: o que mudou com Publons? 

Se era usuário de algum 

produto da Clarivate 

Contas 

duplicadas 

3 E-mail nesses serviços NÃO foi 

verificado no Publons 

Acessar com 

credenciais do 

Publons 

Acessar com 

credenciais dos 

outros serviços 

Unificar contas: 

solicitar via e-mail 

info@publons.com 

EndNote Online, Web 

of Science, InCites 

E 

 

mailto:info@publons.com


ResearcherID 
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Suas publicações; 

Suas métricas de citações; 

Revisões por pares que você realizou (peer review); 

Com o Publons, em um único perfil, você pode acompanhar: 

Seus trabalhos como editor. 

Fonte: WEB OF SCIENCE GROUP, 2019. 

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons


ResearcherID  

17 Confira: perfil de Elisabeth M. Bink no Publons. 

Resumo das 

métricas de 

publicação, 

citação e 

revisão. 

Veja o 

detalhamento 

das métricas. 

https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/
https://publons.com/researcher/250457/elisabeth-m-bik/


ResearcherID  
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Importe suas publicações a partir da Web of Science, do ORCiD, ou 

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

Mendeley); 

Métricas de citações confiáveis, automaticamente importadas da 

Web of Science Core Collection; 

Seus trabalhos de revisão e editor verificados através de parcerias com 

milhares de periódicos científicos (confira aqui a lista de parceiros). 

Facilidades: 

Baixe os dados que mostram seu impacto acadêmico como autor, 

editor e revisor. 

Fonte: WEB OF SCIENCE GROUP, 2019. 

https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
https://publons.com/community/our-partners/
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/publons


ResearcherID  

19 

Acesse sua conta. 

Importe suas publicações de diferentes fontes: 

1 

No menu lateral, acesse: 

My records > Publications 
2 

Fonte: Web of Science ResearcherID, 2019 

 



ResearcherID  
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Importe suas publicações. 3 

Diretamente da  

Web of Science. 

Do ORCiD. 

Por busca por 

DOI/título. 

Por upload 

de arquivo. 



ResearcherID  
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Acesse sua conta. 

Adicione automaticamente suas revisões para periódicos parceiros: 

 

 1 

No menu lateral, acesse: 

Settings > Permissions 
2 

Selecione a opção para permitir a 

inclusão automática de revisões 
3 

Clique em Save Changes no 

final da página. 
4 



ResearcherID  
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Acesse sua conta. 

Relacione sua conta Publons com seu ORCID: 

1 

No menu lateral, acesse: 

Settings > Permissions 
2 



ResearcherID  
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Permita acesso do Publons ao seu ORCID 3 

Permita que o 

Publons adicione 

as publicações ao 

seu ORCID 

Permita que o 

Publons mantenha 

seu ResearcherID 

atualizado no seu 

registro ORCID 



ResearcherID 
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Acesse sua conta ORCID para autorizar 4 

Clique em Autorizar 

para permite que o 

Publons acesse seu 

registro ORCID. 

Fonte: horcid.org, 2019 

https://orcid.org/signin


ResearcherID  
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Exporte documentos e revisões para seu ORCID 5 

Exporte 

revisões 

Exporte 

publicações 



ResearcherID  
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Exporte documentos e revisões para seu ORCID 5 

Se você tiver 

publicações e revisões, 

será apresentada a 

opção de exportar para 

o ORCID 



ORCID  
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O ORCID fornece um código que identifica e distingue o pesquisador, de 

forma a diferenciá-lo dos demais.   

 

Interligando o código às suas informações profissionais (como Scopus, 

ResearcherID ou LinkedIn) você pode aumentar o reconhecimento de seu trabalho. 

 

Para efetuar o cadastro acesse: https://orcid.org/ 

Exemplo de um ORCID bem preenchido (clique aqui) 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0001-5109-3700


ORCID  
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É possível conectar suas 

contas do Gmail e Facebook 

para acessar o ORCID com as 

credenciais dessas redes. 

 

Se já tiver ORCID, basta 

informar seu login e senha 

para conectar as contas. 

 

Se não tiver um ORCID ainda, 

será solicitado que crie um. 

https://orcid.org/signin 

https://orcid.org/signin


Google Scholar  
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De onde as informações são recuperadas? Acervos de periódicos 

acadêmicos; organizações profissionais; repositórios de universidades e demais 

entidades acadêmicas. 

Ordem dos resultados são apresentados conforme a quantidade de citações 

de cada publicação. 

 

 

Minha 

Biblioteca 

Citar: 
ABNT 

MLA 

APA 

(TUMELERO, c2019) 

https://scholar.google.com/ 

https://scholar.google.com/


Google Scholar  
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Funcionalidades:  

 

                   

 

 

 

(TUMELERO, c2019) 

1 

2 

3 

Acesso a textos favoritados na busca 

Cria alertas para palavras-chaves pesquisadas e materiais em que fui citado  

Métricas de periódicos dentro da ferramenta. 

 https://scholar.google.com/ 

https://scholar.google.com/


Google Scholar  
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Além de pesquisar conteúdos em formato acadêmico, o Google Scholar 

permite a criação de um perfil para que o pesquisador adicione suas publicações e 

acompanhe as citações de seus trabalhos. 

 

A ferramenta também disponibiliza algumas métricas. como o “índice H” e o 

“índice i10”. 

 

Para efetuar o cadastro acesse: https://scholar.google.com.br/citations 

https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations
https://scholar.google.com.br/citations


Google Scholar  
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Criação do perfil de autor 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_profile&hl=pt-BR 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_profile&hl=pt-BR
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_profile&hl=pt-BR
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_profile&hl=pt-BR


Google Scholar 
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https://scholar.google.com.br/citations?view_op

=new_articles&hl=pt-BR&imq 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_articles&hl=pt-BR&imq
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_articles&hl=pt-BR&imq
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_articles&hl=pt-BR&imq
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=new_articles&hl=pt-BR&imq


Google Scholar  
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Adicionar artigos em que autores parceiros 

te adicionaram 

Adicionar automaticamente conforme 

resultado da pesquisa na ferramenta 

Preencher formulário 

Para atualizar automaticamente ou não 



Google Scholar  
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Índices de citação 

Adicionar coautores 



Linkedin  
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O Linkedin é uma rede social profissional, voltada para o mercado de trabalho 

e não somente à área acadêmica ou científica, com foco em recrutamento e oferta 

de vagas de trabalho. 

 

Há também outros recursos na plataforma que auxiliam no desenvolvimento 

do profissional e auxiliam as empresas na etapa de seleção de candidatos. 

 

Para efetuar o cadastro acesse: https://www.linkedin.com 

 

https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/


Linkedin 

37 Fonte: Linkedin, 2019 



Linkedin  
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https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_home

page-basic_nav-header-join 

 

https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join
https://www.linkedin.com/start/join?trk=guest_homepage-basic_nav-header-join


Linkedin 

39 Fonte: Linkedin, 2019 

 



Linkedin  

40 Fonte: Linkedin, 2019 

 



Linkedin  
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Cursos 

Fonte: Linkedin, 2019 



ResearchGate  

42 

O ResearchGate é uma rede social de pesquisadores criada em 2008, com 

mais de 15 milhões de membros, que permite conexões com outras pessoas de 

suas áreas de interesse, aumenta a visibilidade e auxilia no compartilhamento de 

suas produções.   

 

 

  

Fonte: https://www.researchgate.net/,2019 

https://www.researchgate.net/


Funcionalidades: 

 

Compartilhamento de publicações; 

Conexão, interação e colaboração com colegas, coautores, especialistas; 

Informações de citação e leitura do seu trabalho; 

Busca de oferta de emprego; 

Compartilhar atualizações sobre seu projeto e acompanhar outras pesquisas. 

 

ResearchGate  
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Fonte: researchgate.net,2019 

 

https://www.researchgate.net/


ResearchGate  
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Criação de Perfil                

Cadastro gratuito e rápido 

Login/senha e algumas informações pessoais 

Uso de e-mail institucional 

Fonte: researchgate.net,2019 

 

 

https://www.researchgate.net/


ResearchGate  
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Criando Perfil - https://www.researchgate.net/ 

Clique em Join for free.  

Opção de conexão com 

o Linkedin ou Facebook 

  

                

Escolha o 

seu perfil 

  

                

Se for 

“Academic or 

student”, 

indique a 

Instituição e 

Departamento     

1 
2 

3 

4 
Informe 

primeiro e 

último nome, 

e-mail 

institucional e 

senha 

  

                

5 
Selecione a 

área do 

conhecimento 

  

                

Irá aparecer mais telas para 

inclusão de informações sobre 

as habilidades e experiências. 

 

  

                Confirmar o cadastro por e-mail 

e entrar na plataforma para 

preencher os dados de 

publicações e informações 

adicionais 

 

  

                

6 

7 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/


ResearchGate  

46 

Tela inicial do 

ResearchGate 

  

                

https://www.researchgate.net/scientific-recruitment 

https://www.researchgate.net/scientific-recruitment
https://www.researchgate.net/scientific-recruitment
https://www.researchgate.net/scientific-recruitment


ResearchGate 
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Perfil dividido em 

seis guias:  

1.Overview - visão 

geral)              

4.Stats - 

informações de 

citação e leitura 

dos seus trabalhos  

5.Scores - mede 

impacto de 

pesquisa, 

pontuação RG e 

índice h 

6.Research you 

follow - pesquisas 

e projetos de 

interesse 

2.Research - suas 

publicações, 

questões, 

respostas, projetos 

3.Info - detalhes 

sobre habilidades 

e experiências de 

pesquisa 

 
Fonte: ResearchGate, 2019 

 



Scopus ID  

48 

O Scopus ID é o identificador atribuído ao autor que tem sua publicação indexada na 

Base de Dados SCOPUS (Elsevier) 

Permite reunir publicações do autor na base Scopus 

Atribui número exclusivo para cada autor 

Distingue um autor de outros autores 

e permite o controle de variações de 

nomes e perfis duplicados 

Importante sempre conferir os 

materiais agrupados, pois caso o 

autor mude afiliação ou nome, 

as suas publicações poderão 

estar distribuídas por vários 

perfis diferentes de autores   

Permite integração com o ORCID: 

https://orcid.scopusfeedback.com/#/ 
Vídeo sobre a integração do ORCID 

com o Scopus ID: 

https://youtu.be/UJBq0f0Qnrs  https://www.scopus.com/ 

https://youtu.be/UJBq0f0Qnrs
https://www.scopus.com/


Scopus ID  
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Página com detalhes 

do autor e a ID 

Criando uma 

conta é 

possível 

realizar 

alterações 

em perfil de 

autor, criar 

alertas e 

outros. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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Scholix é a abreviação de Scholarly Link Exchange. O objetivo do Scholix é 

melhorar os vínculos entre a literatura acadêmica e os dados de pesquisa, bem 

como entre dados e dados. 

Scholix é de âmbito global e é uma iniciativa da Research Data Alliance 

(RDA) e do World Data System (WDS). É apoiado por várias organizações 

parceiras, incluindo a ANDS, com muitas pessoas envolvidas no seu 

desenvolvimento. 

Desenvolvido tendo como conceito central as ideias básicas de 

aprendizagem independente, cooperação e vida comunitária, o Scolix trabalha 

com consultoria de professores, pesquisadores e acadêmicos, auxiliando na 

formação destes profissionais. Além de disponibilizar também um banco de 

vagas para trabalhos ligados à área de educação. 
http://www.scholix.org/home 

 

 

 

 

http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
http://www.scholix.org/home
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O objetivo da iniciativa Scholix é estabelecer uma estrutura de 

interoperabilidade de alto nível para o intercâmbio de informações sobre os 

vínculos entre a literatura e os dados acadêmicos. O objetivo é permitir que um 

ecossistema aberto de informações entenda sistematicamente quais dados 

sustentam a literatura e que referência bibliográfica. O Scholexplorer é o 

primeiro serviço exemplar de agregação e consulta alimentado pelo ecossistema 

de informações abertas da Scholix. A estrutura Scholix, juntamente com a 

agregação Scholexplorer, foi projetada para permitir outros serviços de terceiros 

(agregações específicas de domínio, integrações com outros serviços globais, 

ferramentas de descoberta, avaliações de impacto etc.). 

 

   https://www.enago.com/academy/the-scholix-initiative-advancing-data-literature-linking-

technology/  
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O Bepress (Berkeley Eletronic Press) capacita as comunidades acadêmicas 

para mostrar seus conhecimentos e aumentar o impacto de suas produções. 

Conecta comunidades, fornecendo soluções a fim de apoiar missões e objetivos 

institucionais. Também possui o “Digital Commons” que disponibiliza repositório 

institucional de armazenamento em nuvem.  

O Expert Gallery Suíte, é uma galeria especializada que apresenta grupos de 

professores e pesquisadores facilitando a interação entre eles em qualquer site, 

incluindo as páginas do campus. 

O ExpressO é um serviço de envio de manuscritos on-line para revisões de 

leis (law reviews).  

 

 

https://www.bepress.com/ 

https://www.bepress.com/
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A Bepress, anteriormente Berkeley Electronic Press, é uma empresa de 

software acadêmica fundada por acadêmicos em 1999. Ela se dedica à produção 

de produtos e serviços para apoiar a comunicação acadêmica, incluindo 

repositórios institucionais e software de publicação. 

Em 2017, a Elsevier adquiriu a Bepress. 

Para fazer o perfil: https://works.bepress.com/profile/ 

 

Para efetuar o cadastro acesse: https://www.bepress.com/login/ 
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