
Como	indexar	seu	Periódico	no	
Google	Acadêmico		

Seu	periódico	já	tem	Perfil	no	Google	Acadêmico?	Acompanha	as	citações	de	
todos	os	ar>gos	publicados?	Sabe	o	Índice-H	do	seu	periódico	por	este	

indexador?	Quais	as	vantagens	para	meu	periódico	ser	indexado	no	Google	
Acadêmico?	Venha	conversar	conosco	sobre	este	tema!	Associe-se	à	ABEC	
(Associação	Brasileira	de	Editores	CienNficos)	e	mantenha-se	informado!	

Hangout	>	25/ago	(quinta)	>	10h00-11h00	
hQps://youtu.be/JRYMGLKnryg		

Conselheiros	ABEC	Convidados:	Gildenir	Carolino	Santos	e	David	Matos	Milhomens	
Moderadora	Secretária-Geral	da	ABEC:	Suely	de	Brito	Clemente	Soares	



Conselheiros	ABEC	Convidados	
Gildenir	Carolino	Santos	 David	Matos	Milhomens	

Setor	de	Publicações	CienNficas	
Pró-Reitoria	de	Pesquisa,	Pós-graduação	e	
Inovação	(PROPPI)	
Ins>tuto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	
Tecnologia	do	Rio	Grande	do	Sul	(IFRS)	

hQp://ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=197		

SBU/PPEC	–	Idealizador	e	responsável		
pelo	Portal	de	Periódicos	da	UNICAMP	

hQp://periodicos.sbu.unicamp.br/wp/		



		
Ø  	Criar/uGlizar	conta	Google	para	Cita%on	
Como	Autor	
Como	um	Ntulo	de	Periódico	
	
Ø  Como	incluir	no	Google	Scholar	CitaGon	
Produção	acadêmica	de	Autor	
	Ar>gos	de	um	periódico	cienNfico	
	
Ø  	Como	capturar	citações	em	diversas	normas	
	
Ø  	Como	criar	alertas	
	
Ø Métricas	



O	Google	Acadêmico	é	um	indexador?	
Devo	indicar	no	meu	Periódico?	



Quais	as	vantagens	para	um	periódico		
ser	indexado	no	Google	Acadêmico?	





CitaGons	



	
Criar/uGlizar	conta	Google	para	Cita%on	

	2.1	Como	Autor	



	
	Como	incluir	no	Google	Scholar	Cita>on	

	
Produção	acadêmica	de	Autor	
	
ü 	automa>camente	
ü 	manualmente	
	









	
	Criar/u>lizar	conta	Google	para	Cita=on	

	
Como	um	Ntulo	de	Periódico	

	
Por	Gildenir	Carolino	Santos	

	
	



Prof.	Dr.	Gildenir	Carolino	Santos	
E-mail:	gilldenir@gmail.com	

Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	



	
Como	cria	perfil	no	Google	Acadêmico...	

�  As	 publicações	 periódicas	 de	 acesso	 	 aberto		
disponíveis	 na	 Web	 são	 automaticamente	
indexadas	 no	 	 Google	 	 Acadêmico,	 	 mas	 	 não	
possuem	perfil,	e	sim	do	pesquisador.	

�  O	Google	Acadêmico	é	considerado	um	
indexador.	

�  Abra	um	perfil	de	seu	periódico	e	insira	ele	na	lista	
dos	Indexadores		de	seu	periódico.	

�  Esse	 mecanismo	 promoverá	 a	 visibilidade	 da	
indexações	da	publicação	na	Web.	

Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	



	
Como	cria	perfil	no	Google	Acadêmico...	

�  Procedimentos	que 	pode 	ajudar 	na	visibilidade:	
1.  Abrir	uma	conta	Gmail	para	o	periódico.	
2.  No	 	Google	 	 Acadêmico	 	 criar	 	 perfil	 	 no	 	My	 Citations	 	 para	 o	
periódico.	
3.  Entrando	 na	 conta	 configure	 com	 os	 dados	 da	 sua	 publicação,	
mencionando	 as	 5	 áreas	 de	 interesse	 mais	 em	 evidência	 para	 a	
recuperação	do	periódico	na	Internet.	
4.  Coloque	 uma	 foto,	 como	 sugestão	 a	 capa	 do	 periódico	 para	 ser	
reconhecido.	
5.  Faça	a	 seleção	manual	dos	 trabalhos	publicados	na	 Internet	 referente	
as	edições	publicadas	e	adicione	no	My	Citations.	
6.  Verá	que	ao	 realizar	 esse	etapa,	o	gráfico	apontará	a	visualização	dos	
trabalhos	 citados	 e	mostrará	 o	 Índice	 h	 da	 publicação.	 Veja	 nas	 telas	 a	
seguir.	

Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

2.	Clique	nos	quadrinhos	e	
direcione	 para	 “Outros	
produtos	 do	 Google”	 no	
final	

1.	 Abra	 sua	 conta	 Gmail.	
Observe	que	está	logado.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

3.	 Localize	 o	 Google	
Acadêmico	e	clique	nele.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

4.	Observe	que	permanece	
logado	 no	 e-mail	 para	 a	
realização	 do	 processo	 de	
criação	o	perfil	

5.	Na	sequência,	clique	em	
“Minhas	Citações”.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

6.	 Observe	 que	 em	 3	
etapas	 você	 habilitará	 o	
perfil.	

7.	 Preencha	 o	 formulário	
c o m	 o s 	 d a d o s 	 d a	
publicação,	 destacando	 as	
5	áreas	de		interesse.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

8.	Preencha	as	cinco	
informações	importantes	
do	formulário	na	1ª	Etapa.	

1ª	Etapa	

1º	

2º	

3º	

4º	

5º	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

1ª	Etapa	–	Exemplo	do	formulário	preenchido	

9.	Clique	aqui	para	a		2ª	
Etapa.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

2ª	Etapa	–	Adicionar	grupo	de	artigos	

10.	Deixe	essa	etapa	
sinalizada	em	“Adicionar	
grupos	de	artigos”	e	pule	
para	a	3ª	Etapa.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

3ª	Etapa	–	Enviar	e-mail	para	análise	

11.	Na	última	e	3ª	Etapa,	
deixe	sinalizado	em	“Não	
atualizar	
automaticamente...”,	e	
pule	para	o	Perfil.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

Configurando	o	Perfil	

12.	Altere	a	foto	inserindo	
a	capa	do	periódico.	

13.	Confirme	o	e-mail,	pois	
se	não	ficará	pendente.	

15.	Aqui	vá	adicionando	os	
artigos	confirmados	por	e-
mail.	

14.	Torne	o	perfil	público	
para		proporcionar	a	
visibilidade.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

16.	Ao	clicar	no	
+Adicionar,	surgirão	os	
trabalhos	para	serem	
selecioandos	e	
adicionados	no	perfil.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

17.	Selecione	os	trabalhos	
e	adicione,	em	seguida		
clique	em	Adicionar.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

18.		O	Google	Acad.	
Enviará	e-mail	para	que	
seja	confirmado	o	perfil.	



Esta	obra	está	licenciada	com	uma	Licença	Creative	Commons	Atribuição	4.0	Internacional.	

18.	Identificação		
do	Índice	h.	



	
	Criar/uGlizar	conta	Google	para	Cita%on	

	
Como	um	Ntulo	de	Periódico	

	
Por	David	Matos	Milhomens	

	
	



www.contentmind.com.br	



Cadastro	de	nova	conta	Google	





Cadastro	usando	e-mail	do	periódico	



Cadastro	usando	e-mail	do	periódico	





Cadastro	de	nova	conta	Google	

um_email_existente@hotmail.com 





Insira os dados do periódico como se fosse um autor 



hQps://scholar.google.ca/intl/pt-BR/scholar/inclusion.html		



Criar	perfil	do	autor	



Quais	documentos	são	indexáveis?		



Polí>cas	de	indexação	



Como	incluir	um	periódico	via	publisher	



Selecione	o	Gpo	de	site	–	OJS	por	ex.	











Pronto!	



Confirmação	por	e-mail	



Como	capturar	citações	em	diversas	normas	

www.contentmind.com.br	









	Como	criar	alertas	



www.contentmind.com.br	











Métricas	













Como	indexar	seu	Periódico	no	
Google	Acadêmico		

Hangout	>	25/ago	(quinta)	>	10h00-11h00	
hQps://youtu.be/JRYMGLKnryg		

Conselheiros	ABEC	Convidados:	Gildenir	Carolino	Santos	e	David	Matos	Milhomens	
Moderadora	Secretária-Geral	da	ABEC:	Suely	de	Brito	Clemente	Soares	

Agradecemos	sua	atenção!	
Dúvidas	>	fale.conosco@abecbrasil.org.br		


