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Physical sciences 
8,529

Cobertura de conteúdo Scopus (Agosto 2021) 

Journals Conferences Books
24,971** active peer-reviewed 
journals

244 trade journals

5,656 Gold OA Journals 
(DOAJ/ROAD) 

15.8M fully-indexed funding 
acknowledgements 

925K preprints  

• Full metadata, abstracts and cited 
references (refs post-1970 only)

• Citations back to 1970

101K conference 
events

10.75M conference 
papers

Mainly Engineering and 
Computer Sciences

Number of journals by 
subject area**

Global representation means global discovery across all subjects and content types
83.9M records from 26.0K serials, 101K+ conferences and 243K books

from more than 7,000 publishers in 105 countries
• Updated daily—approximately 11,000 articles per day indexed
• 17.53M open access documents
• “Articles in Press” from >8,075 titles
• 925K preprints from multiple preprint servers
• 5,656 active Gold Open Access journals indexed

*Journals may be classified in multiple subject areas: this count includes current actively indexed titles only
**Total number of Scopus journals in database including inactive titles is 40,804

Patents
46.7M patents

5 major patent offices:

• WIPO
• EPO
• USPTO
• JPO
• UK IPO

63.3K individual book 
series volumes

243K stand-alone 
books

2.03M total book items

Focus on Social 
Sciences and A&H

Health sciences 
7,136

Social sciences 
10,574

Life sciences 4,915
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Cobertura por Editora
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Quão rigorosos são os nossos padrões?

Todos os anos, aproximadamente
3.500 novos títulos são sugeridos
para inclusão no Scopus, mas apenas
33% desses títulos atendem aos
nossos critérios mínimos. E desses
cerca de 1.200 títulos, apenas 50%
são aceitos após a revisão do CSAB.
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Scopus Content Selection and Advisory Board - CSAB

• CSAB é um grupo internacional de 
cientistas, pesquisadores e 

bibliotecários que representam as 
principais disciplinas científicas. 

Durante todo o ano, os membros do 
conselho são responsáveis por revisar 

todos os títulos sugeridos à base 
Scopus.

• É composto por 17 Subject Chairs, 
cada uma representando um campo de 

assunto específico. 

v Elsevier não tem nenhuma 
ingerência no processo
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5 principais critérios de seleção de periódicos

1 - Política da Revista

Política editorial convincente
Tipo de revisão por pares
Diversidade na distribuição geográfica dos editores
Diversidade na distribuição geográfica dos autores

2- Conteúdo

Contribuição acadêmica para o campo
Clareza de resumos
Qualidade e conformidade com os objetivos e escopo declarados da revista
Legibilidade dos artigos

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
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5 principais critérios de seleção de periódicos

3 - Consistência do periódico

Citações dos artigos da revista na base Scopus
Permanência do Editor

4 - Regularidade na publicação

Sem atrasos ou interrupções no cronograma de publicação

5 - Disponibilidade on-line

Conteúdo completo da revista disponível on-line
Homepage disponível em inglês 
Qualidade da homepage

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
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Diferentes tipos de revisão por pares

Main editor peer review: apenas um (ou dois) editor (es) principal (s) revisam e selecionam 
todos os artigos enviados para cada edição.

Open peer review: os revisores estão cientes da identidade dos autores e os autores são
também cientes da identidade dos revisores. Existem pelo menos três ou mais revisores para
o número total de artigos em cada edição.

Single-blind peer-review: os revisores estão cientes da identidade dos autores, mas os autores
desconhecem a identidade dos revisores. Existem pelo menos três ou mais revisores para
o número total de artigos em cada edição.

Double-blind peer-review: os revisores desconhecem a identidade dos autores e
os autores também desconhecem a identidade dos revisores. São pelo menos dois
revisores para o número total de artigos em cada edição.
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Como o conselho editorial pode verificar se a revista está sendo 
citada por outras revistas no Scopus?

1. Pesquise o título do periódico em “advanced search” usando REFSRCTITLE ( ). 

2. Em seguida, selecione "Exibir referências" e reduza apenas as referências ao título do 
periódico que você está interessado usando SRCTITLE ( ). 

3. Isso fornecerá uma lista de artigos citados e o número total de citações encontradas.

4. Verifique se os resultados são realmente citações para o título que você está procurando.
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Scopus Content Selection and Advisory Board - CSAB

O que significa a data de re-submissão?

• Em caso de rejeição, será sugerida uma data
condicional de embargo, após a qual a revista pode
ser sugerida para a revisão Scopus novamente. O
período do embargo pode variar de 1 ano, 18 meses,
2 anos, 3 anos a 5 anos.
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www.readyforscopus.com
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Re-Avaliação anual – RADAR 
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Re-Avaliação anual – 6 métricas
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Onde posso encontrar recursos adicionais para editores?

Elsevier Editors’ home page: 
www.elsevier.com/editors

Comitê de Ética em Publicações (COPE): 
http://publicationethics.org/

COPE é um fórum
para editores discutirem todos os aspectos 
da publicação ética. Também aconselha os 
editores sobre como gerenciar casos de má 
conduta, bem como uma série de diretrizes 
de melhores práticas

http://www.elsevier.com/editors
http://publicationethics.org/
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Journal Metrics
Use métricas para identificar a reputação dos periódicos
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• CiteScore: a média de citações por documento que um título recebe em um período de 
4 anos

• SNIP (Source-normalized impact per paper): mede o impacto da citação por publicação 
ponderando as citações por campo de assunto 

• SJR (SCImago Journal Rank): As citações são ponderadas dependendo de onde elas 
vêm

Journal metrics

Impacto por
Publicação (IPP) + + +
Potencial de citação
no seu campo de assunto

Arts & Humanities 
journal

Baixo impacto, baixo em citações
Uma citação = alto valor

Life Sciences 
journal

Alto impacto, muitas citações
Uma citação = baixo valor
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SciVal para apoio no trabalho do corpo editorial
Acesso rápido e fácil ao desempenho de pesquisas científicas em 230 nações e mais de 20.300 
instituições de pesquisa em todo o mundo, bem como grupos de pesquisadores, publicações e áreas 
específicas de pesquisa.

Overview Benchmarking Collaboration

Panorama da 
situação atual de 
qualquer entidade 

selecionada

Compare 
instituições, grupos 

de pesquisa e 
pesquisadores 

Identifique e analise 
oportunidades de 

colaboração 
existentes e potenciais

Trends

Descubra tendências 
em áreas específicas 

de pesquisa
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Para editores - Scopus & Scival DEMO
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www.elsevier.com/research-intelligencewww.elsevier.com/research-intelligence

Muito obrigada

Thais Vick, PhD
Research Intelligence Consultant
t.vick@elsevier.com

mailto:t.vick@elsevier.com

