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Mais eventos
Proximos Eventos
09/11/2016
O Semead chega à sua 19ª edição (http://www.eventos.usp.br/?events=osemeadchegaasua19aedicao)
09/11/2016
Encontro internacional aborda vulnerabilidade e saúde mental (http://www.eventos.usp.br/?events=encontrointernacionalabordavulnerabilidadeesaudemental)
09/11/2016
USP sedia colóquio Hannah Arendt: A questão das Migrações e os Direitos Humanos (http://www.eventos.usp.br/?events=uspsediacoloquiohannaharendtaquestaodas
migracoeseosdireitoshumanos)

09/11/2016
Instituto de Psicologia da USP promove o Fórum Publicações em Psicologia (http://www.eventos.usp.br/?events=institutodepsicologiadausppromoveoforumpublicacoes
empsicologia)

09/11/2016
Departamento de História promove o Simpósio 80 anos da Revolução Espanhola (http://www.eventos.usp.br/?events=departamentodehistoriapromoveosimposio80anosda
revolucaoespanhola)

09/11/2016
Campus Pirassununga sedia Workshop Scopus, ScienceDirect e Mendeley na USP (http://www.eventos.usp.br/?events=campuspirassunungasediaworkshopscopus
sciencedirectemendeleynausp)

09/11/2016
Estão abertas as inscrições para o 6º Seminário Estadual Água e Saúde (http://www.eventos.usp.br/?events=estaoabertasasinscricoesparao6oseminarioestadualaguae
saude)

Mais Opções
Por Campi

Por unidades
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O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) da USP, a Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto e a Thomson Reuters promovem, no dia 17 de novembro, o
Workshop Web of Science na USP.
O evento vai abordar a principal coleção da Web of Science (WoS), base multidisciplinar que congrega artigos de conceituadas revistas científicas publicadas no mundo, além de
trabalhos de eventos. Composta a partir de índices com informações reunidas a partir de milhares de periódicos científicos, livros, séries de livros, relatórios e conferências. A
Coleção Principal da Web of Science cobre mais de 12.000 periódicos de alto impacto em todo o mundo.
Ainda serão abordados Journal Citation Reports (JCR), que reúne informações sobre o fator de impacto e ranking das revistas em todas as áreas de conhecimento, de grande
utilidade para seleção de periódicos para publicação; e EndNote Web, ferramenta de gestão e organização de referências e citações, que facilita a redação de textos.
O workshop será ministrado por Deborah Dias, especialista de Treinamento a Clientes da Thomson Reuters, e acontece das 9 às 12 horas, no Auditório da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP). O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições devem ser feitas neste link (https://www.doity.com.br/wosbcrp2016)
, onde estão mais informações.
Ribeirão Preto sedia Workshop Web of Science na USP
A promoção é do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) da USP, da Biblioteca
Central do Campus de Ribeirão Preto e da Thomson Reuters.
Data
17/11/16 | 09:00  12:00
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