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Pesquisa básica



Apresenta a lista de periódicos 

em ordem alfabética e por 

disciplina (assunto)



A listagem pode ser visualizada 

de três formas: de três formas: 

-Meus Periódicos Favoritos;

-- Periódicos disponíveis para 

mim;

-Todo o conteúdo do editor.



A listagem pode ser visualizada 

de três formas: 

-Meus Periódicos Favoritos;

-- Periódicos disponíveis para 

mim;

-Todo o conteúdo do editor.





Pesquisa somente no 

conteúdo deste periódico

Link para acesso a 

edição corrente do 

periódico

Link para 

visualizar todas as 

edições online 

disponíveis

Para solicitar um 

Serviço de Alerta



Crie sua conta gratuita e 

personalizada

Clique para efetuar o 

seu registro

Permite ao usuário 

solicitar diversos Serviços 

de Alerta: 

--Novas edições

-- Artigos disponibilizados 

primeiramente online; 

-- Critério de pesquisa

-- Artigos citados



Outras funções que o usuário 

poderá utilizar em sua conta são: 

- My Marked Citations _ lista de 

artigos favoritos; artigos favoritos; 

- Saved Searches & Saved 

Citations _ Lista de pesquisas 

salvas e artigos citados;

- My Favorite Journals _ crie a 

sua lista de periódicos favoritos.



Campos para serem 

colocados os termos de 

pesquisa pesquisa 

Permite ao usuário escolher em qual (is) disciplina(s) o mesmo deseja 

que sua pesquisa seja realizada; ou

Escolher em qual (is) periódico(s) deseja que sua pesquisa seja 

realizada.

Link para opção de busca em 

um período específico

Link para opção de visualização do 

resultado da busca



Permite ao usuário 

criar uma lista de 

artigos favoritos 

durante a sessão da 

pesquisa

Para acessar as informações 

referentes ao artigo



Na página do Marked Citations, o 

usuário tem a possibilidade de 

salvar a lista de itens, imprimir, 

enviá-la por e-mail e fazer o 

download de citação de cada um 

dos artigos. 

O artigo também pode ser 

deletado da Lista de itens 



Ao clicar no Abstract, o usuário é 

direcionado para esta página, onde ele direcionado para esta página, onde ele 

encontra os links das seguintes 

ferramentas: 

-Texto Completo em PDF

-Referências Bibliográficas

Alguns serviços também são 

disponibilizadas: 

-Enviar o artigo para um amigo; 

- Serviço de Alerta quando o artigo 

é citado ou corrigido;

- Visualização de artigos similares 

publicados no mesmo periódico

- Serviço de Alerta para novas 

edições

- Adição ao Saved Citations

- Download de citação



Através da ferramenta Search 

History,o usuário poderá 

editar, salvar a pesquisa, 

solicitar um serviço de alerta. 



Obrigado!
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