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Título do evento: Workshop das bases de dados Scopus, Science Direct, 
Engineering Village/Compendex, Knovel e Mendeley 

 
 
Os conteúdos abordados serão: 
 

• Scopus base de dados multidisciplinar referencial, internacionalmente reconhecida que reúne literatura 
técnica e científica revisada por pares, além de índices de citações. Apresenta uma visão abrangente de tudo 
que está sendo publicado cientificamente sobre um tema, tópico ou assunto, instituição ou autor, 
possibilitando a realização de pesquisa bibliográfica eficiente para basear desde a investigação básica, 
aplicada e até mesmo a inovação tecnológica. São mais de 46 milhões de registros, 70% com resumos, e 
aproximadamente 19.500 títulos de 5.000 editoras em todo o mundo.  

• ScienceDirect é uma plataforma online, que permite acesso a artigos e e-books em texto completo de 
diversas áreas de conhecimento.  

• Engineering Village/Compendex é uma base de dados especializada em Engenharia  

• Knovel é uma solução de suporte à decisão de engenharia que permite que engenheiros resolvam 
problemas mais rapidamente.Com ferramentas poderosas de busca e de análise interativas, os engenheiros 
podem encontrar respostas confiáveis para perguntas técnicas por meio de informações de melhores 
práticas, equações validadas e dados de materiais e substâncias de mais de 120 fornecedores.  

• Mendeley é uma ferramenta gratuita de gestão de referências e de redes sociais acadêmicas. 

Público alvo: Pesquisadores, professores, alunos, bibliotecários e demais membros da comunidade 
acadêmica. 

Palestrantes: Luiz Eduardo Baginski – (Consultor – Elsevier) e Aline Silva (Treinadora – Elsevier) 
 
Agenda: 
 

26 de junho de 2019 
(quarta-feira) 

Programação 

14:00 às 18:00 

 
Apresentação, demonstração e instruções de uso das bases de dados 
da Editora Elsevier: Scopus, Science Direct, Engineering 
Village/Compendex e Knovel, assim como o gerenciador de referências 
Mendeley. 

 
 

Local: Laboratório de Informática - Rua Manoel da Nóbrega, 1149 – Centro - Diadema 

Capacidade: 30 lugares 

Data do evento: 26 de junho de 2019 (quarta-feira) 

Inscrição: 03 de junho a 25 de junho de 2019 

Horário: 14:00 às 18:00 

Duração: 04:00 horas 

http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www-engineeringvillage-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/
https://app.knovel.com/web/index.v
https://www.mendeley.com/

