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Bem-vindo ao tutorial de Pesquisa básica para bibliotecas acadêmicas da EBSCO Publishing, 
um guia conciso dos recursos mais populares do EBSCOhost, incluindo dicas sobre como 

aproveitá-los ao máximo em ambientes de biblioteca acadêmica. 



Iniciaremos fazendo uma pesquisa básica sobre aquecimento global. Você pode ver os limitadores
e expansores disponíveis clicando em Opções de pesquisa. 



Em Opções de pesquisa, é fácil limitar ou expandir os resultados da pesquisa. Você pode escolher 
um dos modos de pesquisa disponíveis e, dependendo das bases de dados escolhidas, pode 

limitar uma pesquisa por artigos em Texto completo, Revistas científicas acadêmicas (analisadas 
por especialistas) ou por uma publicação específica inserida no campo fornecido. 



Se você digitar incorretamente as palavras-chave, a função de verificação ortográfica sugerirá grafias 
alternativas. O padrão da Lista de resultados é mostrar Todos os resultados, mas eles podem ser 

filtrados por tipo de documento específico, como revistas científicas, revistas ou livros/monografias 
usando os links no início da lista.



Você pode imprimir, enviar por e-mail, salvar, citar ou exportar um único resultado a partir da exibição detalhada 
clicando no link de um título. Para imprimir, enviar por e-mail, salvar, citar ou exportar vários resultados, 

adicione-os à pasta e, em seguida, imprima, envie por e-mail, salve, cite ou exporte o ícone dentro da 
pasta. O conteúdo da pasta pode ser salvo clicando no link Cadastrar-se no Meu EBSCOhost e, em 

seguida, configurando uma conta de pasta personalizada (Meu EBSCOhost), sem nenhum custo. 



O arquivo de autoridade Termos do assunto é um vocabulário controlado que auxilia a pesquisar de modo 
mais eficaz na base de dados e está disponível clicando no link Termos do assunto na barra de 

ferramentas superior. Se você tiver várias bases de dados selecionadas, poderá selecionar a base de 
dados na qual gostaria de pesquisar os Termos do assunto, no menu suspenso. 



Para um assunto específico, insira um termo no campo de procura, clique em Procurar e, em 
seguida, marque a caixa de seleção ao lado do termo do assunto desejado; clique em 

Adicionar para inseri-lo no campo Localizar e adicione os termos de pesquisa.



O arquivo de autoridade Índices facilita a navegação em uma lista suspensa de índices de base de dados, 
inserindo os termos para pesquisa no campo de índice selecionado de todos os registros da base de dados. 

Os índices estão disponíveis clicando no link Mais da barra de ferramentas superior. No menu suspenso exibido, 
escolha Índices e, em seguida, selecione a base de dados na qual gostaria de pesquisar por índices. 



Selecione o índice que deseja procurar e insira o termo no campo Procurar. Clique no botão Procurar para 
ver uma lista resultante dos termos e em quantos artigos eles aparecem, com a correspondência exata 
primeiro, quando disponível. Marque a caixa de seleção ao lado do termo do assunto desejado, clique 

em Adicionar para inseri-lo no campo Localizar e, em seguida, adicione os termos de pesquisa.



O arquivo de autoridade Referências citadas permite que os usuários ampliem uma pesquisa além da Lista de 
resultados iniciais nos registros citados por um artigo. As referências citadas são disponibilizadas clicando 
no link Referências citadas, na barra de ferramentas acima do campo Localizar. A partir daqui você pode 

escolher a base de dados na qual gostaria de pesquisar por referências citadas. 



Basta inserir um autor, uma fonte, um título e/ou o ano de publicação para ver uma lista de 
referências citadas nos artigos da base de dados. Marque a caixa de seleção de um resultado e 

clique em Localizar arquivos de citação para localizar o artigo que citou o seu resultado.



AJUDA: a qualquer momento durante a sessão, você pode clicar no link Ajuda para visualizar o sistema de 
Ajuda on-line completo. Todos os tópicos à esquerda são links ativos que podem ser impressos como 

folhetos. Você também pode visitar o Site de suporte da EBSCO, em support.ebsco.com, para procurar na 
nossa Base de conhecimentos (Knowledge Base) de perguntas freqüentes, fazer download de Tópicos de 

ajuda ou Guias do usuário, visualizar outros tutoriais ou ver o que há de novo em nossas Principais histórias. 
Isso conclui o nosso tutorial de Pesquisa básica para bibliotecas acadêmicas. 


