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Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
JSTOR Mathematics & Statistics
Reúne publicações acadêmicas de diversas áreas do conhecimento. Possui Textos completos desde 
11/02/2008. 

MPress MathNet.preprints: The Mathematics Preprint Search System
Arquivos Abertos e Redes de e-prints. MPress é uma coleção de repositórios de preprints, da área 
de matemática, e fornece o link para o texto completo quando este se encontra disponibilizado. 

National Science Digital Library: NSDL
Biblioteca virtual de acesso livre para a educação e pesquisa em ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM). Direciona o usuário para recursos de outras bibliotecas digitais nas áreas 
citadas. 

MathSci
Base de dados da American Mathematical Society que indexa a literatura internacional de 
matemática desde 1940. Possui ampla cobertura nas áreas de Matemática, Estatística, Ciência da 
Computação, Física, Engenharia, Pesquisa Operacional e Econometria. Indexa artigos de mais de 
2.600 periódicos, além de livros, teses, trabalhos de congressos, relatórios de pesquisa e a 
Mathematical Reviews Database. Disponível desde 01/10/2001.



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Fonte de informação estatística, análise de tendências, análise econômica e social das políticas 
públicas principalmente nas áreas de agricultura, cooperação e desenvolvimento, educação, 
emprego, ambiente, comércio, ciência, tecnologia, indústria e inovação. Disponível desde 
16/06/2004.

Zentralblatt MATH (Springer)
A Zentralblatt MATH é a base de dados de referência bibliográfica mais antiga e mais completa, a 
nível mundial, nas áreas de matemática pura e aplicada. A Zentralblatt MATH contém um número 
superior a dois milhões de registos, retirados de mais de 2300 fontes, e cobre o período desde 1868 
até ao presente. Os registos estão classificados segundo a Mathematics Subject Classification 
(MSC 2000). 

ACM Digital Library
A Biblioteca Digital da ACM é um repositório de documentos em texto completo publicados pela 
Association for Computing Machinery (ACM), e por entidades associadas. A coleção inclui 
periódicos científicos, revistas (no formato magazine), transactions e anais (proceedings) de 
conferências e congressos com artigos de pesquisa nas áreas de computação e tecnologia da 
informação. 



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
Arxiv – Math (arXiv)
Disponível desde 17/12/2003, a arXiv é um arquivo de impressão eletrônica de acesso gratuito. É 
possível a atualização de artigos pelos autores, além de serem oferecidos serviços de alerta e 
mecanismos de busca adaptados a diferentes perfis de usuários. Abrange áreas como: Ciências 
Exatas e da Terra, Biologia, Economia e Estatística.

Web of Knowledge (ISI)
Plataforma que integra diversas bases de dados. Permite pesquisa de citações através do Citation 
Index. 

Derwent innovations index; 
ISI current contents connect; 
ISI essential science indicators; 
ISI journal citation reports; 
ISI proceedings; 
ISI web of science 
ISI highlycited.com



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
Web of Science
Base de dados referencial com resumos nas áreas das ciências, ciências sociais, artes e 
humanidades. Disponível desde 19/10/00. 

Scirus
Ferramenta de busca desenvolvida pela Elsevier Science que apresenta referências bibliográficas 
com resumo e parte em texto completo e links para websites científicos. Indexa websites com 
informação de conteúdo científico, tais como sites de universidades, páginas pessoais de autores, 
relatórios e periódicos especializados. Permite encontrar dados pontuais, relatórios e artigos 
gratuitos entre outros. 

Fuel and Energy Abstracts
Oferece a acesso a literatura internacional sobre combustível e energia no que se refere aos 
aspectos científicos, técnicos, econômicos e políticas de combustível e energia. Indexa relatórios, 
monografias, anais de conferências e análises estatísticas. Abrange os combustíveis sólidos, 
combustíveis líquidos e gasosos; combustível de petróleo, combustíveis nucleares, fornecimento 
de energia elétrica e utilização de fontes alternativas; processo de aquecimento, 
refratários/cerâmica, aquecimento e refrigeração, bombas de calor, ciência e tecnologia de 
combustível, conversão de energia e reciclagem. Disponível desde 22/10/2009



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
Journal Citation Reports (JCR)
Recurso que permite avaliar e comparar revistas utilizando dados de citações extraídas de revistas 
acadêmicas e técnicas. O JCR permite verificar os periódicos mais citados em uma determinada 
área e, a relevância da publicação para a comunidade científica, por meio do Fator de Impacto. 
Disponível desde 23/10/2009.

Project Euclid
Projeto desenvolvido pela Cornell University Library e gerenciado em conjunto com a editora 
Duke University Press que tem como missão aprimorar a comunicação acadêmica no campo da 
matemática (teórica e aplicada) e estatística. Trata-se de uma comunidade online de informação 
para periódicos independentes e de sociedades, garantindo que o campo de matemática e estatística 
beneficie-se com um saudável equilíbrio entre empresas comerciais, sociedades acadêmicas e 
editoras independentes. Disponível desde 31/10/2011.

World Scientific
Coleção que permite acesso a 112 títulos de periódicos nas grandes áreas: Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra. Disponível desde 21/02/2008.



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
IEA Databases
Fornece dados estatísticos históricos anuais de diversas bases de dados.

Coal Information Statistics
Electricity Information Statistics
Energy Prices and Taxes Statistics
Energy Technology R&D Statistics
Natural Gas Information Statistics
Oil Information Statistics
Renewables Information Statistics
World Energy Statistics and Balances

UNESCO Institute for Statistics
Dados estatísticos e análises nos campos da educação, ciência e tecnologia, cultura e comunicação 
que incluem resumos estatísticos; investigação e análise; guias metodológicos e classificações 
internacionais. 

UNIDO Industrial Statistics Database
Bases de dados de estatísticas industriais detalhadas, com cobertura mundial. Em colaboração com 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE/OECD, compila, 
armazena e divulga essas estatísticas globais de países membros e não membros. 



Bases de Dados – Matemática/Estatística/Atuariais
OECD iLibrary: Statistics
OECD iLibrary : Statistics inclui bases de dados estatísticos da OECD e da International Energy 
Agency (IEA). Eles são apresentados em formato PDF e bancos de dados interativos que oferece a 
opção de fazer e executar suas próprias tabelas. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Fonte de informação estatística, análise de tendências, análise econômica e social das políticas 
públicas principalmente nas áreas de agricultura, cooperação e desenvolvimento, educação, emprego, 
ambiente, comércio, ciência, tecnologia, indústria e inovação. Disponível desde 16/06/2004. 

National Accounts Statistics
OECD Factbook Statistics
OECD Health Statistics
Science, Technology and R&D Statistics
Social Expenditure Statistics
STAN : OECD Structural Analysis Statistics
Statistics on International Trade in Services
Statistics on Measuring Globalization
Structural and Demographics Business Statistics
Tax Statistics
Telecommunications and Internet Statistics

Agriculture Statistics
Banking Statistics
Economic Outlook : Statistics and Projections
Education Statistics
Employment and Labour Market Statistics
Insurance Statistics
International Development Statistics
International Direct Investment Statistics
International Migration Statistics
International Trade by Commodity Statistics
Monthly Statistics of International Trade



Periódicos
O Portal Capes disponibiliza um número significativo 
de periódicos científicos. Veja abaixo algumas 
importantes publicações para a área de Ciências 
Atuariais, por exemplo:

Annals of Actuarial Science
American Journal of Mathematics
American Mathematical Monthly
Applied Economics
Applied Stochastic Models in Business & Industry 
Benefits Quarterly
Best’s Review
British Actuarial Journal
Bulletin of the American Mathematical Society
Business Insurance
Econometric Journal
Econometric Theory 
Econometrica
European Journal of Operational Research
Geneva Papers on Risk and Insurance 
Insurance and pensions: Key Tables from OECD
Insurance Statistics Yearbook

Insurance: Mathematics and Economics 
Journal of Banking & Finance
Journal of Econometrics 
Journal of pension economics & finance
Journal of Risk
Journal of Risk and Insurance
Journal of Risk and Uncertainty
Journal of Risk Finance
Management Science
North American journal of economics and finance  
Notices of the American Mathematical Society
Risk
Risk & Insurance
Risk Analysis
Risk Management
Risk Management and Health Policy
Risk Management and Healthcare Policy
Risk Management and Insurance Review
Scandinavian Actuarial Journal
Statistical Modelling
Statistical Science

Consulte os periódicos no Portal Capes. Veja a seguir como...



Portal Capes: Como Consultar?

Veja alguns exemplos!



Portal Capes – http://periodicos.capes.gov.br

O Portal de Periódicos Capes conta com quatro recursos de busca integrada às várias bases de dados logo na 
página inicial – busca por assunto, periódico, base de dados e livro. A busca simples poderá ser feita por um 
termo ou através da lista alfabética. Caso o usuário deseje, ainda é possível utilizar a busca avançada (disponível 
abaixo do box de cada categoria mencionada). É possível também realizar a pesquisa através da opção “busca” 
no menu horizontal, conforme indicação acima.



Portal Capes – Busca por periódico

Annals of 
Actuarial 
Science



Portal Capes – Busca por base de dados

MathSci



Bases de Dados: Como Consultar?

Veja alguns exemplos!



MathSciNet

Principais opções de pesquisa:
•Nome do autor, editores, tradutores etc;
•Título do artigo original;
•Qualquer texto no corpo do texto;
•Nome do periódico;
•Nome da série;
•Nome revisor; etc.



MathSciNet

Total de 13 registros 
recuperados a partir dos 
critérios selecionados.

1- Termo utilizado: “actuarial”
2- Termo de pesquisa (Search Terms): Review Text
3- Período (Time Frame): >2009 (maior que 2009)
4- Tipo de publicação (Publication Type): Books 
5- Formato (Review Format): PDF



MathSciNet

Total de 50 registros 
recuperados a partir de: 

Santos, J*. 



MathSciNet

Registros 
recuperados



MathSciNet

Citações

Perfil do autorO artigo Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes 
quadratiques foi citando em referências 101 vezes.



MathSciNet



Web of Knowledge – base para levantamento bibliográfico



Web of Knowledge

Termo pesquisado: insurance
-Todos os anos
- Língua: Inglês
-Todas as base de dados

Registros recuperados: cerca de 65.693

Na barra lateral Refine Results, é possível 
selecionar vários critérios para o refinamento 
da pesquisa, como o caso de Document Type, 
onde é possível selecionar vários tipos de 
documentos, como livros, artigos, patentes e 
resumos.



Scopus – Base de dados com resumos e referências

Pesquisa por 
documentos, 
autores, afiliações e 
pesquisa avançada.

Apoio à bibliometria

Author Identifier – Identifica 
e localiza informações 
relacionadas a autores.

Citation Tracker – Análise de 
citações

Índice H – localize o que há 
de mais recente em uma área 
de pesquisa localizado os 
artigos e autores mais 
citados.

Affiliation Identifier – 
pesquisa de afiliações. 

Journal Analyzer – analisa e 
compara periódicos



Scopus
Busca por: 

“actuarial science”, com 
refinamento para Source Title: 
Insurance Mathematics and 

Economics

Clicando no “autor”, é possível acessar 
os “detalhes do autor”: afiliações, 
número de referências, índice-H, 

produção (author evaluator), número de 
documentos nos quais o autor é citado, 

áreas de interesse do autor, etc.

Refi
ne 

sua
 bu

sca



JSTOR Mathematics & Statistics

Reúne mais de 50 títulos em ciências matemáticas e estatística. Autores notáveis nesta coleção incluem gigantes 
históricos, como Einstein e Newton, assim como matemáticos contemporâneos, tais como Lions, Mandelbrot e Connes. 



SpringerLink – http://www.springerlink.com/ 

Coleção de 
Matemática e 

Estatística



SpringerLink – http://www.springerlink.com/ 

Busca 
Avançada



SpringerLink – http://www.springerlink.com/ 

Utilize a barra lateral para 
refinar a sua pesquisa. Em 
Collection, por exemplo, 
selecione a coleção 
Mathematics and Statistics. 
São 465 itens recuperados na 
coleção a partir do termo 
“actuarial”.

As bandeiras ao 
lado dos títulos 
determinam o 
nível de acesso. 
Totalmente verde 
significa que o 
item está 
integralmente 
disponível.

Busca Avançada 
realizada  a partir do 
termo “actuarial”. 
Foram selecionadas a 
opção “Full Text” e a 
categoria “Only Books” 
(Somente Livros). Foram 
recuperados 2.732 
registros.



Patentes – O Portal Capes oferece ainda várias opções de pesquisa de patentes

 USPTO United States patente and Trademark Office 

 Espa@cenet (EPO European Patente Office)

 DII Derwent Innovations Index

 INPI  Instituto Nacional de Propriedade 

 IndustrialIPDL Intellectual Property Digital Library (WIPO)

MicroPatentes



Espacenet – oferece informações sobre patentes e outras invenções 

Pesquisa a partir 
do termo 

“actuarial”



Espacenet – oferece informações sobre patentes e outras invenções 

Pesquisa a partir 
do termo 

“actuarial”



O acesso remoto é um serviço oferecido aos alunos de 
pós-graduação, professores e demais servidores da UFRJ. 
Com este acesso, nossos usuários podem pesquisar no 
Portal de Periódicos CAPES e demais assinaturas mantidas 
pela Instituição fora do campus.

Acesso Remoto ao Portal Capes

Acesse a página da biblioteca. Na barra 
horizontal, em Serviços e Produtos, selecione 
Acesso Remoto para baixar o formulário de 
acesso.

http://www.im.ufrj.br/bibliotec 
a/

As informações apresentadas nos slides foram coletadas nos materiais didáticos disponíveis no Portal Capes. 
Estamos à disposição na biblioteca para mais esclarecimentos.

http://www.im.ufrj.br/biblioteca/
http://www.im.ufrj.br/biblioteca/
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