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Notícias da Physics World 

Últimas notícias e artigos
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Página inicial do IOPscience

Periódicos em destaque

Últimos livros publicados

Anais de palestras
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Página inicial do IOPscience
Teremos sempre disponível, na parte inferior da página, um menu onde encontraremos links 
diretos para: a página inicial, Periódicos, Livros, Sobre IOPscience, Contato, Acesso para países 
em desenvolvimento, Política de Acesso Aberto (e os T&C)

About IOPscience- Sobre IOPscience

Ao clicar no link About IOPscience, veremos um menu à direita (IOP Links) onde 
encontraremos tudo relacionado ao IOPscience, Política de Acesso Aberto, como acessar, etc.



Periódicos assinados

Para ver os periódicos assinados e parte do IOPscience, basta clicar em Journals

Ao clicar em Periódicos (Journals), podemos encontrar os seguintes menus:
• Lista de periódicos
• Acesso aberto

• coleções por áreas
• IOP Conference Series (Anais de Palestras)

• Periódicos por parceiro



Journal List

Ao clicar em Journal List (lista de Periódicos), veremos todos os periódicos publicados pela IOP
e parceiros editoriais. Os títulos são exibidos em ordem alfabética

Nota: os novos 
títulos 
adicionados à 
coleção devem 
ser negociados 
separadamente 
de acordo com 
as condições de 
sua licença

Títulos atuais

Títulos por parceiro editorial

Arquivo, títulos por ano



Open access

Ao clicar em Open access (acesso aberto), encontraremos a política de acesso aberto da IOP e 
tudo o que você deseja saber sobre ela.



Subject collections

Ao clicar em Coleções de assuntos, (Coleções por área) veremos os artigos publicados em 
qualquer periódico que tratem desses tópicos específicos compilados por áreas temáticas.



IOP Conference Series

Ao clicar em IOP Conference Series (Anais de Palestras) iremos ver a página da IOP Conference 
Series, com todos os dados de interesse, desde os volumes publicados, a publicar, para obter 
uma cotação, etc... 



Publishing Partners

Ao clicar em Publishing partners (Periódicos por parceiro) veremos todas as revistas por 
parceiro de publicação.



Books
Link direto para a coleção de e-books (* sujeito a compra)



Books
Nosso acervo de livros eletrônicos em modelo perpétuo com possibilidade de download por 
capítulo ou do livro completo em formato: PDF, ePub ou Kindle.

Links para informações de interesse sobre as coleções e 
séries, informações para autores e bibliotecas (registros 

MARC, lista de títulos), webinars, preços, etc.



Você pode explorar toda a nossa coleção de e-books

Books

Acesso rápido a coleções e séries específicas do 
programa

Veja a lista completa de registros MARC e KBART 
na página de Recursos do Bibliotecário.

Se sua instituição tiver acesso a um livro, você 
terá a opção de solicitar uma cópia impressa a 
um preço reduzido.

!

!



Books

Pesquise livros por título ou data 
de publicação

Filtros por coleção, área e / ou ano



Visite a página individual de cada e-book para:
• Ler o livro em diferentes formatos
• Ver o índice
• Saber mais sobre o autor e livro 
• Ver conteúdo multimídia associado

Books: Título individual

Se você tiver a caixa 
myPrint visível, poderá 
comprar uma cópia 
impressa pessoal do 
livro

Conteúdo Relacionado
Altmetria

Em diferentes formatos

Descrição do livro



Publishing Support

Publishing Support (Suporte de Publicação) fornece orientação e conselhos gratuitos para 
publicação com IOP. Um guia passo a passo, respondendo a perguntas frequentes sobre os 
tópicos de maior interesse, esta seção o guiará em cada etapa de sua jornada como autor, 
revisor ou organizador de conferências.



Publishing support
O menu Autores (Authors) oferece acesso a informações vitais sobre todos 
os aspectos da publicação de um artigo de periódico, livro ou conferência na 
IOP, bem como ferramentas de suporte, políticas e muito mais.

!



Publishing support

Se você for um revisor, poderá visualizar todas as diretrizes e políticas por 
meio do menu Revisores, dependendo da função (revisor de periódico ou 
livro eletrônico).



Publishing support

No menu Organizadores da Conferência (Conference Organisers) você terá uma 
visão geral da série de conferências da IOP e mais informações sobre políticas, 
procedimentos e informações de interesse.



Publishing support

A IOP Publishing trabalha em parceria com a Editage para oferecer uma ampla 
gama de serviços de publicação para nossos autores.



Publishing support
Se você quiser ajuda na tradução de sua pesquisa, suporte para garantir que seu 
manuscrito transmita sua ideia com precisão no idioma inglês, além de receber 
suporte de edição, o IOP Publishing and Editage pode fornecer isso em vários 
idiomas, incluindo Portugues do Brasil.

!



Crie uma conta em IOPscience

Isso nos permitirá gerenciar nossa sessão, salvar pesquisas, criar tags e alertas e recuperar 
downloads

Clique em Login e depois em IOPscience login / Sign up 
para criar uma conta e preencher o formulário com os 

dados necessários



Nossa conta no IOPscience

Assim que o formulário for preenchido e nossa conta criada, podemos administrá-la

Ao clicar em nosso nome de usuário, o menu será exibido 
para gerenciar as sessões:

• Alertas de E-mail
• Pesquisas salvas

• Histórico de download
• Histórico de pedidos (caso a instituição não tenha assinatura e o item 

seja adquirido individualmente)

• Artigos publicados
• Editar conta

• Sair

O nome de usuário aparecerá 
agora



My IOPscience- Disponível apenas ao criar uma conta

Em My IOPscience você pode gerenciar toda sua sessão, pesquisas salvas, alertas de e-mail, 
downloads, compras e artigos publicados por meio de diferentes guias

Guias de administração



Página individual de cada periódico

Todas as páginas individuais de cada uma das revistas são as mesmas e encontraremos as 
mesmas informações

Clique em Periódicos, 
depois em Lista de 
Periódicos (Journal 

List) e escolha o 
periódico de nosso 

interesse



Página individual de cada periódico Parceiro editorial (quando
aplicável)

Fator de impacto

Para enviar um artigo para este periódico

Métricas relevantes para publicação

Informações gerais do 
periódico

Continue



Página individual de cada periódico

Pesquisa rápida de artigos

Lista de volumes, 
retrospectiva e edições 

especiais

Li
n

ks
 d

e
 in

te
re

ss
e

Continue

Envie e acompanhe seu artigo



Página individual de cada periódico

Artigos mais lidos, mais 
citados, os últimos 
publicados, os 
selecionados, os 
manuscritos aceitos e os 
artigos que estão em 
tendência neste 
periódico



Pesquisas

Na parte superior, o campo de pesquisa estará sempre disponível

Insira o termo de pesquisa * quando o menu abrir e clique em 
pesquisar

* Da mesma forma, 
você pode pesquisar 
por autor, afiliação, 
doi, etc.



Refinar Busca Organizar por:
Relevância
Mais recente
Mais antigo

Refine a pesquisa 
por:
Data de publicação
Periódico
Autores 
Tipo de publicação 
(livro ou artigo de 
periódico) 
Artigos em acesso 
aberto



Refinar Busca

Crear alertas y Feeds
RSS

Número de artigos e 
conteúdo em livros com 
nosso termo de 
pesquisa



Todos os dados do 
artigo

Resumo do Artigo

Procurar Resultados

Para ver o resumo do 
artigo

Baixe o artigo em dois formatos: HTML e PDF



Página do artigo - clicando no título

Ao clicar em Ver artigo (View article) ou no título, nos leva à versão HTML do referido 
artigo

Informações do periódico e 
quando o artigo foi publicado

Autores

Resumo do Artigo

Baixe em PDF e ePub* (* Disponível apenas em 
algumas revistas)

Referências e figuras



Página do artigo - clicando no título

Ao clicar em Ver artigo ou no título, nos leva à versão HTML do referido artigo

Compartilhe o artigo

Métricas do artigo

Resumo do vídeo (quando o periódico e o 

autor permitem)

Conteúdo
Relacionado

Links para o conteúdo



Página do artigo - Altmetrics

Quando você passa o 
mouse sobre o 
Almétrica, todas as 
informações são 
exibidas

Ao clicar com o mouse no Almétrica, podemos 
ver a página com todas as informações de 
como aquele artigo foi compartilhado nas 
diferentes redes sociais



Página do artigo - Dimensions / citações

Quando você passa o 
mouse sobre o polígono 
das citações 
(Dimensions), todas as 
informações são 
exibidas

Clicando com o mouse em Dimensions 
poderemos ver a página com todas as 
informações sobre as citações deste artigo



Página do artigo- Publons

Passar o mouse sobre o 
ícone Publons exibe 
todas as informações

Demonstra sua contribuição para a 
comunidade acadêmica além da autoria
• Rastreie, verifique e exiba suas 

contribuições de revisão por pares
• Acompanhe suas resenhas em diferentes 

periódicos e editoras
• Seu perfil é atualizado automaticamente 

assim que você aceitar
• Receba notificações quando os artigos que 

você revisou forem publicados
• Compare seu comportamento de avaliação 

com outros
• Monitore citações e pontuações altmétricas 

de artigos que você revisou
• Sincronize o seu perfil com o seu ORCID ID



Página do artigo- clicando em Informações do artigo

Afiliação do autor

Email dos principais autores

Datas: recepção, revisão, 
aceitação e publicação

DOI, crie um RSS Feed, notificação e 
alertas de compromisso

ORCID ID dos autores

Informações de revisão por 
pares



Página do artigo- em formato HTML

Dentro do texto do artigo, você encontrará um menu disponível na parte superior 
para acesso rápido a: Figuras e Referências. Da mesma forma, o Ícone para baixar o 
PDF e o Índice estará sempre disponível

Índice



Página do artigo- Figuras

Figuras interativas

Acesso rápido a 
todas as figuras do 
artigo, algumas 
interativas ou com 
vídeo

Videos



Página do artigo- Figuras

É possível exportar 
a imagem para o 
nosso 
computador, bem 
como ampliar ou 
reduzir a imagem

Exportar a figura

Amplie ou reduza a imagem

Se a figura for interativa, 
podemos baixar os dados do 
arquivo



Página do artigo- outras guias

Acesso rápido a todas as referências e 
citações do artigo



Fórmulas em MathJax

Fórmulas em MathJax
Permite visualizar as equações 
matemáticas corretamente em 
qualquer navegador sem que sejam 
desconfiguradas.



Baixar em PDF

Home page com todos os dados importantes do artigo. Página 1.



Baixar em PDF

Página 2, artigo em PDF



Operadores booleanos– busca

Operadores booleanos podem ser usados ao fazer nossa pesquisa no IOPscience para 
desambiguar consultas e encontrar resultados mais relevantes



Article Lookup- Busca avançada

Ao clicar em Pesquisa de Artigo, podemos pesquisar por periódico específico

Encontrar artigos por 
periódico específico e se 

sabemos o volume, 
número e / ou página do 

artigo



ALÉM DISSO: Serviços de bibliotecários (Librarians services)

Visitando ioppublishing.org/librarians/, o bibliotecário encontrará todas as informações de 
seu interesse, como o catálogo, recursos de apoio para bibliotecários, etc.



https://www.facebook.com/IOPLatinoAmerica

https://twitter.com/IOPlatinamerica

Siga-nos no

Siga-nos nas redes sociais



• Natasha Diez 

• Gerente Regional, América Latina

natasha.diez@ioppublishing.org

CONTATO

http://latinoamerica.iop.org/

mailto:karla.olivera@ioppublishing.org
http://latinoamerica.iop.org/

