Como obter o índice h: Google Acadêmico
O Google Acadêmico é uma ferramenta de busca que possibilita a pesquisa em artigos revisados por
especialistas (peer-reviewed), teses, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, organizações
profissionais, universidades e outras entidades acadêmicas.
Passo a passo: Google Acadêmico
1) Acesse o Google Acadêmico;
2) Clique em “Minhas citações” (tópico 1 ou tópico 2);

3) Faça o “Login” – preencha e-mail e senha – (tópico 3) ou “Inscreva-se”, caso ainda não possua
cadastro no Google (tópico 4);

4) Você será direcionado a “Etapa 1: perfil” na qual é obrigatório preencher o campo “Nome”
(tópico 5). Caso queira complete o perfil preenchendo os demais campos (tópico 6) e clique em
“Próxima etapa” (tópico 7);

5) Na “Etapa 2: artigos”, para recuperar automaticamente os artigos, preencha o campo “Adicionar
artigos” seguindo o formato do exemplo: author:”Joseph Stiglitz” e clique em “Pesquisar grupos de
artigos” (tópico 8). É possível pesquisar usando diversas variações do mesmo nome (author:
“Stiglitz” ou author: “Joseph Eugene Stiglitz”);

6) Na mesma página aparecerá uma lista de artigos (tópico 9), selecione e adicione os artigos
desejados (tópico 10) e vá para a próxima etapa;

7) É possível que a pesquisa não recupere nenhum artigo (tópico 11), se isso acontecer, pesquise por
diferentes maneiras (tópico 12) para testar todas as possibilidades (se continuar não recuperando
artigos isso significa que não há artigos citados cadastrados no Google Acadêmico) ou clique em
“Pular esta etapa” (tópico 13);

8) Na “Etapa 3: atualizações” recomenda-se clicar em “Atualizar automaticamente a lista de artigos
do meu perfil” (tópico 14);

9) Aparecerá uma página com o índice de citações, que inclui o índice h (tópico 15) e uma lista de
citações por artigo (tópico 16). É possível publicar o perfil clicando na opção disponível na barra
superior (tópico 17).

10) Depois do perfil pronto, por meio da opção “Ações”, é possível adicionar os artigos que não
foram recuperados, automaticamente, pelo Google Acadêmico (tópico 18), além de atualizar o
perfil, remover, mesclar e exportar os dados dos artigos.

