Roteiro para uso do portal ISI Web of Science
1 – A ISI Web of Science não abre em residências, apenas em Universidades e Institutos
de Pesquisa com IPs devidamente reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (ex: UEG);
2 – Assim, em primeiro lugar, deve-se abrir o site da universidade (http://www.ueg.br/);
3 – Ir no canto inferior direito da página da Universidade e clicar no ícone colorido
“Periódicos”;
4 – Abrir-se-á uma nova aba, contendo o portal de periódicos da CAPES;
5 – Na primeira coluna à direita, em “Busca”, clicar em “Buscar Base”;
6 – Aparecerá no campo central da página, em “Busca por título”, diversas letras de A
até Z;
7 – Dentre estas letras, clicar em W;
8 - Aparecerá no campo central da página, em “Buscar Base”, muitas bases de busca,
onde deve-se clicar em “Web of Science – Coleção principal (Thomson Reuters
Scientific)”;
9 - Abrir-se-á uma nova aba, contendo o portal “Web of Science”, da Thomson
Reuters;
10 – Digitar no campo “Pesquisa básica” o termo de busca (ex: nome científico do
patógeno ou da planta ou do objeto de estudo em questão) e clicar em pesquisar;
11 – Aparecerá uma lista com os artigos disponíveis (em ordem cronológica), em que
maioria disponibiliza o texto integral (PDF do artigo);
12 – No artigo de interesse, clicar em cima de “Texto integral do editor”, que em
seguida, abrirá uma nova aba, diretamente no site da revista que contém o artigo
científico. Normalmente, a revista disponibiliza um ícone para obter o PDF do artigo
(clicar em Get PDF).
13 – Artigos que não tem o ícone “Texto integral do editor”, e que caso possua grande
interesse por este, recomenda-se entrar no site da revista, encontrar o volume, número e
páginas e fazer o download do artigo, diretamente do site da revista em questão.

