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Definição e funcionalidade 

• O Google Acadêmico (Google Scholar) é uma ferramenta de pesquisa do 

Google, permite a localização  e o armazenamento de trabalhos científicos 

(artigos , teses , livros...); 

 
• Ordena os trabalhos por ordem de relevância (frequência de citação); 

 
• Permite a criação de um perfil de autor; 

 
• Reúne  todos seus trabalhos disponíveis no Google Acadêmico; 

 
• Efetua as métricas (nº de citações, índice h) das publicações. 

 



Como criar um perfil 

• É necessário ter uma conta no  Google (a mesma usada no 
Gmail); 

 

• Preencher o formulário com os  próprios dados; 

 

• Optar por tornar o perfil público ou não; 

 

• Localizar seus trabalhos disponíveis no Google Acadêmico e 
adicioná-los. 



 
Exemplo de criação de perfil  

Acessar: http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR 
 

Preencha os campos 
como no exemplo 

Clique aqui e vá para  
a próxima etapa 

http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
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Exemplo – como adicionar artigos do Google Acadêmico 

Se este artigo for de sua  
autoria, clique neste botão. 

Adicione mais publicações ou  
clique em “Pular esta etapa”,  
para ir a 3ª e útima etapa. 

Etapa 2 



Verificar se é a melhor opção “atualizar automaticamente”, pois 
periodicamente você pode receber um grande volume de referências 
para identificar se tem a sua autoria, caso negativo, não autorize 

Exemplo – como adicionar artigos 

Clique aqui para terminar o processo 



Apesar de sua senha ser a  
mesma do Gmail, é possível  
cadastrar outra conta para  

o perfil do Google Acadêmico. 

Clique aqui caso queira mudar o perfil  
para público 

Exemplo de perfil – página inicial 

Clique aqui 
para carregar 

uma foto 



Utilize o botão Ações para editar os seus registros e atualizar o 
seu perfil  

Para adicionar um artigo, 
clique em “Adicionar” ou 

selecione os itens da lista de 
artigos para exportar, 

mesclar ou excluir. Também 
é possível visualizar a lixeira 

(itens excluídos) ou 
atualizar o perfil 



Coautores que também 
possuem conta no Google 
acadêmico podem ser  
adicionados aqui. 

Métrica com índices 
de citações. 



Adicionando artigo manualmente: para artigos não encontrados 
ou que estejam cadastrados erroneamente 

Clique aqui para adicionar um artigo manualmente ou digite o 
termo de busca para procurar o artigo no Google Acadêmico, 
nem sempre é possível acrescentar o texto integral dos artigos 



Cadastrar manual mente o trabalho que não  
está disponível no Google Acadêmico 

Colocar outros autores seguindo 
os exemplos 

Selecionar o tipo de material 



Limitações 

• Nem todo trabalho que está disponível on-line (encontrado 
pelo Google Geral) está disponível também no Google 
Acadêmico; 

 

• Caso seu trabalho não esteja no Google Acadêmico, é possível 
criar um novo registro manualmente (apenas os metadados, 
sem o link para o conteúdo do trabalho completo); 

 

• Após o cadastro no Google Acadêmico, este informa os artigos 
disponíveis na rede do Google, e solicita confirmação de 
inclusão; recomenda-se verificar e complementar os dados 
para facilitar a citação e referenciação. 



ATENÇÃO 
 
 

Nem sempre é possível disponibilizar o texto 
integral do artigo , isto se deve a diversos fatores 
como por exemplo , direitos autorais, limitações de 
acesso dos editores comerciais, tags não 
informadas e assim por diante... 
 
Esta é a situação atual ( 18.04.2013) porém pode  
ser modificada pelo Google a qualquer momento 



• O Google Acadêmico pode ser encontrado no 
seguinte site: 

http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR 
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