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Tutorial “Minhas Citações” (Google Acadêmico)
O Google Acadêmico é uma ferramenta de busca que possibilita a pesquisa em artigos
revisados por especialistas (peer-reviewed), teses, livros, resumos e artigos de editoras,
organizações profissionais, universidades e outras entidades acadêmicas.
Ele possui a opção Minhas Citações do Google Acadêmico que permite a criação de
um perfil público (para que ele seja exibido nos resultados do Google Acadêmico) e oferece
aos autores uma forma simples de acompanhar as citações de seus artigos. É possível
verificar quem cita suas publicações, obter o índice H, visualizar gráficos e métricas de
citação.
Para registrar-se siga o passo a passo:
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Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1) Acesse o endereço eletrônico - http://scholar.google.com.br/
1.1) Clique em “Minhas citações”

1.2) Preencha e-mail e senha ou “Inscreva-se”, caso ainda não possua cadastro no Google

Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1.3) Você será direcionado a “Etapa 1: perfil”. Preencha os campos: “Nome”, “Afiliação”, “E-mail
para verificação”, “Áreas de interesse” e clique em “Próxima etapa”.

* = campos obrigatórios

Acrescente seu nome completo ou a forma adotada nas
publicações científicas
ATENÇÃO Utilize o seguinte enunciado em “Afiliação”:
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA),
Universidade de São Paulo (USP)

Use seu e-mail acadêmico

Acrescente as palavras-chave separadas por vírgula

Para uma melhor recuperação das informações preencha todos
os campos do cadastro. Isso qualifica seu perfil para inclusão
nos resultados de pesquisa do Google Acadêmico

Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1.4) Na “Etapa 2: artigos”, automaticamente, é feita a pesquisa pelo nome de autor. Recupera-se
grupos de publicações escritas pelo mesmo pesquisador ou pessoas com nomes semelhantes.
Clique em "Adicionar todos os artigos", ao lado de cada grupo de artigos de sua autoria, ou em
"Visualizar todos os artigos" para abrir e selecionar artigos específicos do grupo em questão.
1.5) É possível pesquisar usando diversas variações do mesmo nome (author: “Stiglitz” ou author:
“Joseph Eugene Stiglitz”), como também, por título, palavras-chave e coautores. Depois de
selecionados as publicações clique em “Próxima etapa”.

Ao clicar em “Visualizar
todos os artigos”, você
é direcionado a tela ao
lado para selecionar os
de sua autoria

Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1.6) É possível que a pesquisa não recupere nenhum artigo, se isso acontecer, pesquise por
diferentes maneiras (coautores, título ou palavras-chave) para testar todas as possibilidades (se
continuar não recuperando conteúdo isso significa que não há artigos citados cadastrados no
Google Acadêmico).
1.7) Clique em “Pular esta etapa”.

Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1.8) Na “Etapa 3: atualizações” as novas publicações e as atualizações podem ser aplicadas ao
seu perfil automaticamente ou você pode analisá-las antes que sejam exibidas. Em qualquer um
dos casos, é possível acessar seu perfil e alterar a opção posteriormente. Recomenda-se
selecionar “Atualizar automaticamente a lista de artigos do meu perfil”.

Como criar seu perfil no Google Acadêmico
1.9) Por fim, você verá seu perfil. Nesse momento, você pode aproveitar para fazer alguns ajustes
finais, como o upload de uma foto (“Alterar foto”), adicionar um link ao seu perfil (“Adicionar
página inicial”), editar qualquer informação do perfil (“Editar”), verificar a lista de publicações e
tornar seu perfil público (“Tornar público o meu perfil”).

Como adicionar publicações no Google Acadêmico
2) Depois do perfil pronto, por meio da opção “Ações”, é possível adicionar as publicações que
não foram recuperadas, automaticamente, pelo Google Acadêmico ao criar o perfil, além de
remover, mesclar e exportar os dados dos artigos. Para adicionar, vá em “Ações” e clique em
“Adicionar”.

Ao clicar em
“Adicionar” você
será direcionado
para a tela
abaixo

É possível adicionar publicações manualmente
(opção “Adicionar artigo manualmente”) ou
tentar recuperá-las de forma automática por 2
maneiras:
Pesquisar grupos de artigos –reúne as
publicações de acordo com a coautoria
Pesquisar artigos – apresenta as publicações
sem um critério de agrupamento

Como adicionar publicações no Google Acadêmico
2.1) Ao escolher a opção “Adicionar artigo manualmente” você poderá escolher o formato,
preencher os campos e cadastrar suas publicações clicando em “Salvar”.

Como excluir publicações no Google Acadêmico
3) Para excluir as publicações, selecione os artigos que deseja remover. Em seguida, escolha a
opção "Excluir" no menu ”Ações”.
3.1) Os artigos excluídos são movidos para a Lixeira. Para visualizar os artigos na Lixeira,
selecione a opção "Visualizar lixeira" no menu ”Ações”. Para restaurar um artigo da Lixeira,
selecione e clique no botão "Restaurar".

Como exportar publicações no Google Acadêmico
4) Para exportar as publicações do seu perfil, selecione e clique em "Exportar" no menu ”Ações”.
É possível exportar as publicações selecionadas ou todas as publicações. Você pode escolher o
formato (BibTex, EndNote, RefMan ou CSV) dos arquivos exportados clicando em “Formato do
arquivo”. O arquivo é salvo em uma pasta no seu computador (“Downloads”).

Depois de exportar os dados, você
poderá importar o arquivo com as
publicações salvas no seu
computador para outros programas,
como por exemplo, o EndNote Web e
o ResearcherID (ver passos a seguir)
Ao clicar em “Exportar” você será
direcionado para a tela abaixo onde
deve escolher o formato e as opções
de exportação

Como exportar publicações para o ResearcherID
4.1) Selecione as publicações e clique em "Exportar" no menu ”Ações” (na tela “Exportar artigos”
é possível optar por exportar todos os artigos ou somente os selecionados) . Escolha o formato
“RefMan” em “Formato do arquivo”. O arquivo é salvo em uma pasta no seu computador
(normalmente na pasta “Downloads”).

ATENÇÃO: Antes de exportar suas
publicações edite as informações
para uma melhor apresentação e
padronização dos dados

Ao clicar em “Exportar” você será
direcionado para a tela abaixo onde
deve escolher o formato e as opções
de exportação

Escolha o formato “RefMan” e depois clique em
exportar os artigos selecionados ou todos os artigos

Como exportar publicações para o ResearcherID
4.2) No ResearcherID, clique em “Add Publications” e acesse a opção “Upload an RIS file”.
4.3) Clique em “Escolher arquivo”, selecione o arquivo (neste caso “citations.ris”) e clique em
“Upload File”. As publicações são adicionadas no ResearcherID.

Ao clicar em “Upload na RIS file (from EndNote,
RefMan or other reference software)” você será
encaminhado para a tela abaixo para fazer o
upload do arquivo RIS salvo em seu computador

Índices de citações do Google Acadêmico
5) Pronto! Agora, quando pesquisarem seu nome, seu perfil pode ser recuperado no Google
Acadêmico. Também é possível verificar os “Índices de citações” do conjunto das suas
publicações (“Citações”, “Índice h” e “Índice i10”). Ao clicar no título de cada publicação você vê
uma descrição de seu conteúdo e índices de citações do trabalho em questão. Já ao clicar no
número do “Citado por” você abre uma lista de artigos que citaram seu trabalho.

Mais informações: http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/citations.html
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