


Aqui pode-se listar os

periódicos editados no Brasil

Pode-se combinar

Editor com  área do conhecimento



Lista de resultados com os títulos do 

editor American Chemical Society



Aqui identifica-se os 

periódicos por área e 

subárea  do conhecimento



Busca por referência = busca por citação

Utilizada quando temos os dados do artigo



Busca por base





Lupa: indica a possibilidade de 

pesquisar na base sem sair

da interface do Portal



Aqui a busca na base é feita

pela interface de busca do Portal



Qual a diferença na busca pela interface do 

Portal e pela interface da base de dados?

• A diferença reside no formato da 
apresentação dos resultados e nas 
funcionalidades oferecidas por uma e outra 
interface.

• O editor, por exemplo, pode oferecer 
diferentes serviços para o gerenciamento 
dos resultados da pesquisa ou 
informações do tipo de rastreamento de 
citações, índice h, pesquisa por afiliação e 
outras.





Links rápidos para acesso a algumas bases referenciais





É possível a busca por

um único campo ou

por campos combinados

Pode-se selecionar bases 

nacionais ou de acesso gratuito



Buscando um tipo específico de base

ou combinando com outros filtros para chegar às 

bases desejadas.



Meu Espaço







O que é salvo no computador ou enviado  por e-mail são os 

dados do registro e podem ser acessados a qualquer tempo

Caso o usuário esteja em uma máquina habilitada

para acesso ao Portal ele poderá acessar o texto

completo usando o link do acesso on-line



O usuário pode criar nova pasta para guardar

os artigos ou incluí-los nas pastas existentes.



As bases selecionadas pelo usuário ficam nesta 

Área de Transferência e podem ser organizadas 

em conjuntos de bases

Depois de criado o conjunto  ele é salvo e 

passa automaticamente para a área dos 

conjunto de bases

Gerenciamento dos conjuntos:

- Criar novo conjunto

- Atualizar

- Salvar como 

- Excluir

- OrdenarEstes conjuntos aparecerão em Buscar assunto

na Página Inicial, ao final da lista de áreas do 

conhecimento, se o usuário estiver logado.







Para solicitar alerta de pesquisa





Suporte



Usuário cadastrado e logado pode

solicitar sua inscrição nos treinamentos



Inclui tutoriais do Portal





Obrigada pela atenção!

Fátima Lobo

fatima.lobo@capes.rnp.br


