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O que são
plataformas
de perfis
acadêmicos?

 "As plataformas de perfis acadêmicos são
ferramentas on-line que permitem identificar
um pesquisador e vinculá-lo à sua produção
científica, aumentando a visibilidade dos
resultados de sua pesquisa.  Ou seja, essas
ferramentas tornam a história científica do
pesquisador conhecida de forma agrupada,
sistemática e atualizada.  Consistem em
perfis, onde são apresentados os principais
dados de afiliação atual,  carreira profissional
e méritos acadêmicos, geralmente
destacando artigos de periódicos científicos,
que podem ser classificados por datas, temas,
etc. .  Algumas dessas plataformas permitem
a obtenção de indicadores bibliométricos do
autor". (López-Hermoso et al., 2019)



O que são
redes sociais
acadêmicas?

"São um ponto de encontro para
pesquisadores de todo o mundo, que
se unem em um esforço para  avançar  
seus  estudos  com  base  em  três
princípios  básicos:  comunicação,
colaboração  e  compartilhamento  de 
 seus  conhecimentos  em  um 
 ambiente  virtual democrático que  é
ótimo  para  a  disseminação  desde
que  haja um  compromisso  com a
participação e fidelidade ao rigor
acadêmico". (MARTORELL e  CANET,
2013).



Quais as principais funções?

" P l a t a f o r m a s  d i g i t a i s  a c a d ê m i c a s "

Divulgar trabalhos científicos;

Acessar trabalhos de outros pesquisadores;

Contribuir para o movimento de acesso aberto;

Promover divulgação e popularização científica;

Aumentar a visibilidade de pesquisas

acadêmicas;

Aumentar a probabilidade de ser citado(a);

Acompanhar indicadores de produtividade;

Produzir e acessar publicações relevantes;

Criar redes de relacionamento entre pares;

Se manter atualizado acerca de sua área.

 

(UNIFESP, 2020)



Principais plataformas de perfis 
 acadêmicos?

No Publons você pode
acompanhar suas

publicações, métricas
de citação, revisões de

pares e trabalho de
edição de periódicos

em um só lugar. É
rápido, fácil de manter
e fornece informações

valiosas sobre suas
publicações e revisões. 

Os Perfis do Google
Acadêmico fornecem
uma maneira simples

para os autores
apresentarem suas

publicações acadêmicas.
Pode-se verificar quem

está citando seus
artigos, representar

graficamente as citações
ao longo do tempo e

calcular várias métricas
de citação.



Principais redes sociais acadêmicas? 

Academia é uma
plataforma de

compartilhamento de
pesquisas acadêmicas.

O objetivo da
plataforma é acelerar

a pesquisa em todos os
domínios, mais de 31

milhões de
acadêmicos,

profissionais e
estudantes leem

artigos na Academia
todos os meses.

O ResearchGate foi
lançado em 2008 para
resolver os problemas

na forma como a
ciência é

compartilhada. A
missão da plataforma

é de conectar o
mundo da ciência e
tornar a pesquisa

aberta a todos, seu
objetivo é o de

conectar os
pesquisadores.





Crie seu perfil 



Registro

Inscrição
 na

 plataforma

aninhap08@gmail.com



Dashboard summary
Página de acesso 

ao Publons 
mostra uma visão geral e

as atualizações
relacionadas com o seu

perfil no site

Acesso rápido às
Publications

Acesso rápido ao  
Peer reviews

Acesso rápido ao  
Public profile

Acesso rápido ao  
Export publons CV

Acesso as notificações de
alterações importantes no seu

perfil

Busca na plataforma



Dashboard summary
No diagrama de feixe representa
um artigo. Sua posição mostra seu
ano de publicação (eixo y) e seu
percentil de citação (eixo x).
Passe o mouse sobre uma
publicação para ver as
informações da publicação.
Os artigos publicados no ano
corrente não são plotados no
diagrama de feixe.

A mediana anual mostra o
percentil médio de citação de
todas as publicações do mesmo
ano.

A linha tracejada cinza mostra a
mediana do percentual de citação
geral de todas as publicações no
diagrama de feixe.



Dashboard summary
“Seu impacto ao longo do tempo”  pode
conter dois gráficos, um exibindo suas
publicações e citações ao longo do
tempo e outro exibindo suas análises
pré-publicação verificadas ao longo do
tempo. As contagens de publicações e
revisões devem estar de acordo com os
dados exibidos nessas seções de seu
perfil, e as contagens de citações são
provenientes da Web of Science. 
“Métricas de publicação”  mostram
métricas derivadas de seu histórico de
publicação.
“Revisar métricas”  exibem métricas
relacionadas à sua atividade de revisão
por pares. 

Suas métricas são divididas em três seções: 

1.

2.

3.



Search

Insira um ResearcherID, DOI, PubMed ID, arXiv ID ou ISSN e
tentaremos enviar você diretamente para o registro

correspondente. 
 

Para realizar uma pesquisa mais geral, insira um termo de
pesquisa (por exemplo, nome do autor, título da publicação,

nome do periódico) 

Busca na
plataforma 



Search

A busca recupera os perfis de Pesquisadores,
Instituições, Periódicos e publicações. 



Public
Profile

A págiana Public Profile
mostra seu perfil publico

com os números de
publicações, total de
citações e índice-h.
Mostra as áreas de

pesquisa e as
publicações mais

citadas. 
Possui três link que

corresponde às 
 métricas, às

publicações e às
revisões por pares



Public Profile
Metrics

As mesmas métricas que
constam do dashboard são

mostradas no  perfil
público do Publons



Public Profile
Publication

Título 
Jornal de publicação 
Data de publicação 

Web of Science indexado 
Contagem de citações da Web of

Science 

As publicações serão classificadas por
contagem de citações por padrão, mas

também podem ser ordenadas por data
de publicação. Você pode alterar as

configurações de ordem de publicação
padrão no Configurações de perfil página

do seu painel privado.  
 

Para cada publicação, exibiremos o
máximo possível das seguintes

informações: 

https://publons.com/dashboard/settings/profile/


Public Profile - Peer review

Seu histórico de revisão por pares em
seu perfil Publons é composto de seções

que são exibidas apenas se você tiver
conteúdo para essas seções associadas à

sua conta. Todas  essas seções podem
ser atualizadas em seu painel privado.  

 “ Membros do conselho editorial ”  são divididos em duas
categorias, associações “atuais” e “anteriores”. Estes podem
ser adicionados a partir do seu Configurações de afiliação . 
 Atualmente, as associações ao conselho editorial só podem
ser verificadas por meio do painel de parceiros da Publons.
“ Registros do Editor Verificado" indica o número de artigos
que você tratou como editor e adicionou os detalhes ao seu
perfil. Apenas os registros do editor verificado são incluídos
nessas contagens.  
"Revisões verificadas”  mostra os periódicos aos quais você
adicionou revisões de pré-publicação verificadas e o número
de revisões de pré-publicação verificadas que você adicionou
para esses periódicos.
“ Revisões de  doações verificadas ” mostra os órgãos de
financiamento para os quais você revisou as propostas de
doações. 
“Resenhas de pré-publicação abertas”  é uma lista de todas
as resenhas de pré-publicação assinadas e publicadas que
você adicionou ao seu perfil. Os comentários serão exibidos
nesta lista, independentemente de serem verificados ou não. 
“Resenhas pós-publicação abertas” é uma lista de todas as
resenhas pós-publicação publicadas que você adicionou ao
Publons. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://publons.com/dashboard/settings/affiliations/


Private dashboard - Publons CV
Seu   perfil Publons
permite que você

colete e mostre suas
contribuições de

pesquisa visíveis e
nunca vistas antes.

Ele o ajuda a
demonstrar sua

experiência como
revisor e editor e

relaciona os
manuscritos que você

publicou em
periódicos

acadêmicos ao longo
de sua carreira. 



Private dashboard - Citation map
Seu mapa de citações é uma
representação geográfica de

suas citações em todo o
mundo. Ele demonstra o
alcance internacional de

suas publicações e destaca
áreas onde seu impacto é

mais pronunciado.
 

Pinos vermelhos podem ser
clicados para ver os detalhes
de citações de artigos de um
determinado local. Círculos

azuis podem ser clicados
para ampliar e desfazer o

cluster de um ponto para ver
os pinos vermelhos e

detalhes de artigos citados.
 



Private dashboard - My publications

Ao selecionar Publicações no 
 painel de navegação,  você será 

 levado ao histórico de publicação.
Esta página contém links para os

vários  métodos de importação de
publicações  no  Publons  , bem

como lista  todas  as publicações
que você já importou. 

https://publons.com/dashboard/summary/
https://publons.com/dashboard/summary/
https://publons.com/dashboard/summary/


Private dashboard - My publications
Importar da Web of Science: se você selecionar esta opção,
usaremos seu nome de publicação e endereços de e-mail
para consultar o Web of Science e permitir que você
reivindique as publicações devolvidas. 
 
Importar do ORCID: para realizar esta ação, você deve nos
autorizar a extrair registros de seu registro ORCID.
Coletaremos todos os artigos de periódicos que você
adicionou ao seu registro ORCID e, em seguida,
recuperaremos quaisquer metadados adicionais que
possamos encontrar para eles.
  
Pesquise e importe por DOI ou título: se você selecionar esta
opção, poderá adicionar manualmente as publicações, uma
a uma, inserindo um identificador (DOI, arXiv ou ID PubMed)
ou seu título. 
 
Importar por upload de arquivo (RIS, CSV ou BibTex): se você
já coletou suas publicações em outro lugar e é capaz de
exportá-las em um dos formatos RIS, CSV ou BibTex, você
pode fazer upload desse arquivo diretamente para seu
histórico de publicação usando esta opção. 



Private dashboard - My peer reviews

 Seu histórico de revisão por pares em seu
perfil Publons é composto por seções que são
exibidas apenas se você tiver conteúdo para

essas seções associadas à sua conta.

 “ Membros do conselho editorial ”  são divididos em
duas categorias, associações “atuais” e “anteriores”.
Estes podem ser adicionados a partir do seu
Configurações de afiliação .  Atualmente, as associações
ao conselho editorial só podem ser verificadas por meio
do painel de parceiros da Publons.
“ Registros do Editor Verificado" indica o número de
artigos que você tratou como editor e adicionou os
detalhes ao seu perfil. Apenas os registros do editor
verificado são incluídos nessas contagens.  
"Revisões verificadas”  mostra os periódicos aos quais
você adicionou revisões de pré-publicação verificadas e
o número de revisões de pré-publicação verificadas que
você adicionou para esses periódicos.
“ Revisões de  doações verificadas ” mostra os órgãos de
financiamento para os quais você revisou as propostas
de doações. 
“Resenhas de pré-publicação abertas”  é uma lista de
todas as resenhas de pré-publicação assinadas e
publicadas que você adicionou ao seu perfil. Os
comentários serão exibidos nesta lista,
independentemente de serem verificados ou não. 
“Resenhas pós-publicação abertas” é uma lista de todas
as resenhas pós-publicação publicadas que você
adicionou ao Publons. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://publons.com/dashboard/settings/affiliations/


Private dashboard - My editor records
 É possível encontrar e

gerenciar revisores e contribuir
para a decisão do periódico

quanto à publicação do
manuscrito. O recurso de

reconhecimento editorial é
destinado a editores que

gerenciam o processo editorial
e de revisão por pares para

qualquer manuscrito. Somente
pessoas reconhecidas pela

revista como responsáveis   pela
gestão dos processos editoriais

e de revisão por pares de
manuscritos devem adicionar
registros do editor ao Publons.

Isso significa que você
provavelmente será listado no

site da revista como editor
colaborador. 

 



Private dashboard - Pending records
  A seção de 

 registros
pendentes de seu

painel privado
mostrará uma lista
de todos os e-mails

que você enviou 
 para o publons
que ainda não
concluíram o

processamento. 
 

Nesta página, você
pode rastrear seu
lugar na fila e ver

os erros 
 encontrados .

 

https://publons.com/dashboard/activity/pending-record/
https://publons.com/dashboard/activity/pending-record/
https://publons.com/dashboard/activity/pending-record/
https://publons.com/dashboard/activity/pending-record/
mailto:reviews@publons.com


Private dashboard - Notifications
Publons notificará

sobre diversas
alterações no perfil

e  todas  essas
notificações podem
ser vistas na  página
Notificações  do seu

painel.  
 

Todas as semanas,
são enviados um

resumo das
notificações que

foram criadas para
você no perfil para o
seu endereço de e-

mail principal. 
 

https://publons.com/dashboard/activity/notification/
https://publons.com/dashboard/activity/notification/
https://publons.com/dashboard/activity/notification/


Web of Science Academy
O link levará para a

página Web of Science
Academy, onde estão

disponíveis cursos
direcionados e elaborados

para pesquisadores  em
início de carreira que já
começaram a publicar
suas pesquisas, como
alunos de doutorado e

pós-doutorandos. 
 

Alguns cursos também
podem ser útil para
pesquisadores mais

experientes que
gostariam de aprimorar

suas habilidades de
revisão por pares.

 



Private dashboard - Publication scores
Publons Score oferece uma visão

rápida de como os especialistas (a
comunidade de revisores

especialistas da Publons) avaliam
um manuscrito. Não se destina a

substituir a revisão por pares,
mas é uma avaliação da

submissão final ou do artigo
publicado. Cada conta Publons
pode pontuar um artigo apenas

uma vez. 
 

A pontuação é sempre
completamente anônima e as

pontuações não são exibidas até
que o manuscrito seja publicado. 

 
As pontuações ajudam na

comparação e filtragem de artigos
publicados, fornecendo um

indicador mais significativo da
qualidade de um artigo do que

métricas indiretas, como o fator
de impacto de um periódico.

 



 Journal endorsements
Qualquer usuário Publons pode endossar uma revista. O endosso de um periódico pode indicar que o usuário teve uma

boa experiência publicando ou revisando para o periódico, ou simplesmente que acredita que publica pesquisas
convincentes e de alto impacto. 

 
Para ajudar seus colegas a identificarem os periódicos com publicação de alta qualidade e processos de revisão,

pedimos à comunidade que contribua com endossos para os periódicos com os quais eles recomendariam trabalhar. 
 

Quando você encontrar um periódico que deseja endossar, basta clicar no botão "Endossar este Diário" na página de
detalhes do periódico para adicionar um endosso. 

 



 ResearcherID badge

Selecione o tipo de
crachá que você

prefere nas opções 
Clique em

“Generate Badge
Code” 

Copie o código
gerado no HTML de
sua página da Web

ou blog

Você pode gerar e
compartilhar seu
próprio crachá de

pesquisador
personalizado.

 
1.

2.

3.



Profile settings
Sua Configurações da

conta  para Publons são
compartilhados com

outros produtos
Clarivate Analytics ( por

exemplo,  EndNote
online ou Web of

Science). Essas
configurações permitem

que você gerencie as
várias maneiras de fazer

login no Publons e
outros serviços do

Clarivate Analytics. Eles
também fornecem os
meios para solicitar a
fusão ou exclusão de

contas.

https://apps.clarivate.com/account?app=publons&tab=account&next=https%3A%2F%2Fpublons.com%2F
https://apps.clarivate.com/account?app=publons&tab=account&next=https%3A%2F%2Fpublons.com%2F


Affiliation settings
Publons oferece a você a

opção de exibir suas
participações no

Conselho Editorial em
seu perfil. 

 
Como as universidades e
outras instituições são
afiliações comuns para

revisores no
Publons,você pode

adicionar diversas linhas
de instituições ao qual

possuir vínculo.



Email settings

Com as
preferências de

e-mail, você
pode decidir que

tipo de e-mail
receberá da
plataforma 



Permissions settings
Publons tem parceria com periódicos e financiadores para simplificar o processo de obtenção
de reconhecimento por suas avaliações. Eles podem ser adicionados automaticamente ao seu

perfil e também periodicamente (e com segurança) verificamos os registros de revisões
anteriores dos periódicos e editoras participantes. 

 
 



Permissions settings

As preferências de exibição de revisão disponíveis na página de configurações de permissões de seu
painel privado permitem que você escolha suas preferências de exibição padrão para quaisquer

revisões de pré-publicação que você adicionar à sua conta Publons. A configuração padrão é exibir
apenas o periódico que você revisou e não publicar o conteúdo da revisão.

https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Permissions settings

Mostrar conteúdo de resenhas 
Ocultar conteúdo de resenhas

Você pode selecionar suas preferências de exibição de revisão por meio
de suas configurações de Permissões . As opções são: 

 

 
Basta selecionar a configuração desejada e não se esqueça de clicar em

"salvar alterações" na parte inferior da página. 
 

https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Permissions settings

·Navegue até a   guia Contas conectadas da
página de configurações da sua conta; 
·Selecione “Conectar” ao lado do ORCiD;
·Autentique o seu ORCID.

Para conectar sua conta ORCiD à sua conta Publons: 
 

1.

2.
3.

 
Depois de adicionar o ORCID à sua conta, você verá

a opção “Manter minha lista de publicações
atualizada com meu registro ORCID” na página de 
 configurações de permissão ORCID de seu painel

privado Publons. 
 

Ativar esta opção significa que as alterações feitas
na lista de publicações em seu registro ORCID serão

refletidas nos Publons. 
 

Se a sincronização estiver ativada, essas
atualizações devem ser visíveis no Publons dentro

de dez minutos após ocorrerem em seu registro
ORCID. 

 
Uma vez que seu perfil ORCiD esteja vinculado, você
pode selecionar 'Conceder permissão Publons para

atualizar seus trabalhos ORCID' e confirmar a
solicitação de autorização.

https://access.clarivate.com/account?app=publons&tab=account
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Permissions settings
Peer Views: revisores
compartilham suas histórias,
pensamentos e opiniões sobre a
revisão por pares.
Awards: o prêmio global de
avaliação por pares permite um
nível extra de reconhecimento
para revisores em todo o
mundo.
Advance your career:
pesquisadores compartilham
informações de como usar o
currículo do Publons para ajudar
a garantir promoções , receber
bolsas de estudo de prestígio.
Clarivate blog: blog com artigos
com informações acadêmicas e
científicas.

https://publons.com/static/Publons%20-%20Matthias%20Lein%20promotion%20case%20study.pdf
https://publons.com/s/Shervin_Assari_Print2-1.pdf




Crie 
seu 

perfil 



Inscrição na  
plataforma



Perfil 
No seu perfil é possível  visualizar

suas publicações e métricas 



Há três formas de adicionar suas
publicações ao seu perfil

Adicionar documentos



Selecione grupos de artigos que
você escreveu 

Adicionar documentos



Selecione individualmente os
documentos de sua autoria

Adicionar documentos



Cadastre manualmente seus documentos que não
foram recuperados nas buscas anteriores 

Adicionar documentos



Configurar a forma de atualização de
seu perfil

Atualização do perfil



É possível exportar todos os dados
bibliográficos do  documentos

selecionados em quatro formatos
de arquivos

Agrupar 
duplicatas

Exportar documentos



Seguir perfis 
Seguir um autor fornece

informações sobre
atualizações no perfil



Busca de perfis
Busque perfis de
pesquisadores no
google acadêmico





Crie seu perfil 



Inscrição
 na

 plataforma



Acesso
 ao 

perfil

As atualizações informam
sobre novos seguidores,

novas publicações, dentre
outos

As
mensagens

são onde
você pode
encontrar

mensagens
privadas
enviadas

para você 
ou 

por você. 

As
solicitações 

 contêm
todo o  texto

completo, 
 autor, 

 habilidades  
e outros
tipos de

solicitações. 

Home

Informações sobre a
dinâmica da sua rede 

Sugestões de
publicações de acordo

com o seu perfil de
interesse 

Estatísticas
sobre sua
pesquisa

disponibilizada
no perfil

Sugestões de
pesquisadores

para seguir 

Faça uma pergunta
técnica a especialistas ou

inicie uma discussão
científica com seus

colegas.

Encontre empregos na
sua área 

Adicione
suas

publicações,
projetos e
dados de
pesquisas

Buscas de perfis



Questions

Adicione suas
habilidades para

ver discussões
relevantes em

seu campo.

Inicie u tema para
discussão e debate 

Acompanhe as
perguntas relacionadas

a sua área que você
pode contribuir com

resposta

Sugestões de
pesquisadores

para seguir 

Faça uma pergunta
técnica

Acompanhe as
perguntas respondidas

por você

Acompanhe as perguntas feitas
por você



Jobs

Anuncie uma
vaga 

 Selecione a sua área
de atuação

Obtenha melhores
sugestões de trabalho

Adicione suas
preferências de trabalho,
como localização e nível
de carreira, para obter

melhores sugestões.

Acompanhe
seus anúncios

de emprego

Pesquisar um
emprego

Selecione a região 
de interesse

Vagas disponíveis
relacionadas ao seu

perfil 

Marque vagas para
acompanhar ofertas
interessantes e seja
notificado quando

uma estiver prestes a
expirar. 



Search

Recupere informações
de pesquisadores,

projetos, publicações,
questões, trabalho,

instituição e
departamento

relacionados ao termo
de busca



Your Profile

Visão geral do
seu perfil

Adicione suas
publicações,

projetos e
dados de
pesquisas



Your Profile

 Visualize suas publicações, projetos, confirme a autoria de
publicações já inseridas por coautores e gerencie a

visibilidade do arquivo 



Your profile

 Adicione sua experiência profissional, formação
acadêmica  e seus orientadores



 Adicione sua experiência profissional, formação
acadêmica  e seus orientadores

 Adicione o seu ID do ORCid

Your profile



Mostra estatísticas detalhadas sobre sua pesquisa para
ajudá-lo a medir a atenção que seu trabalho está chamando

online. Você pode ter uma visão geral histórica de suas
estatísticas em gráficos simples e interativos.

Your profile



 Score indica como seu trabalho é recebido
por seus colegas. Acreditamos que os

pesquisadores são os melhores juízes do
trabalho uns dos outros e que todas as

pesquisas de uma pessoa, publicadas ou não,
merecem crédito. Score é calculado com base

em qualquer contribuição que você
compartilha no ResearchGate ou adiciona ao

seu perfil, como artigos publicados,
pesquisas não publicadas, projetos,

perguntas e respostas..

Your profile



Acompanhe todo o conteúdo que
está seguindo

Your profile



Acesse as publicações salvas

Your profile



Informações sobre
a Instituição de

vínculo

Perfis de Instituição



Perfis de Instituição



ADD New Research

Processo para adicionar publicação



ADD New Research

Processo para adicionar publicação



Publicação

Visão geral 
das informações 

da publicação

Estatística da
publicação

Onde a
publicação foi

citada

Referências
utilizadas

Criar DOI para
publicação
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