PESQUISANDO NO

Características & funcionalidades à primeira vista
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PARÂMETROS DA PESQUISA ATUAL
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Crie uma conta pessoal para baixar os EBSCO eBooks™, armazenar seus artigos favoritos para uma pasta pessoal e definir suas
preferências de usuário. EBSCO pedirá somente seu nome e
endereço de e-mail.

Veja rapidamente suas seleções atuais e atualize os resultados da
pesquisa através da remoção de itens selecionados.
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FILTROS
Refina a sua pesquisa sem ter que sair da página de resultados.
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HISTÓRICO DE PESQUISA
Veja e combine os termos de pesquisa anteriores e configure alertas para ser notificado(a) de novos artigos. O histórico de pesquisa
situa-se acima da lista de resultados e pode ser expandido para ser
visualizado em conjunto com a lista de resultados atual.

VEJA A VISUALIZAÇÃO RÁPIDA E ADICIONE À PASTA
Clique nos ícones de visualização rápida ou de adicionar o registro a sua pasta sem deixar a página de resultados. Itens adicionados a sua pasta pessoal aparecerão na coluna à direita.
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COMPARTILHE
Veja alertas, links permanentes e opções de compartilhamento a
partir deste menu.

ORGANIZE OS RESULTADOS
Organize os resultados por relevância, data, autor ou fonte.

CRIE UMA CONTA MEUEBSCOHOST
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IMAGENS RELACIONADAS
Veja miniaturas de imagens dos textos completos e das imagens
da coleção EBSCO.
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Para saber mais, pergunte à equipe de biblioteca de sua instituição ou acesse tutorial do EBSCOhost.
help.ebsco.com

Visualizando a página do registro detalhado
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LINKS PARA O TEXTO COMPLETO
O link do texto completo está disponível em HTML, PDF
ou ambos.

2

DESCRITORES
Clique em um descritor para ver uma nova lista de resultados.
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MENU DE FERRAMENTAS
Adicionar à pasta para armazenar o registro na pasta Meu
EBSCOhost e imprimir, salvar ou enviar por email vários
resultados por vez.
Imprimir o registro.
Enviar por email o registro - se o texto completo estiver
disponível será enviado como anexo por email.

Criar notas sobre a referência e armazene na pasta MeuEBSCOhost.
Acesse o link permanente do registro. Este link permanente pode
ser adicionado a um email , site ou salvo nos seus favoritos.

Salvar a referência.

Escute aos artigos em HTML usando a funcionalidade do EBSCOhost
“Text-to-Speech”.

Citar a fonte irá variar conforme os formatos de referências,
que incluem APA, Harvard e MLA.

Favorite ou compartilhe o registro usando uma variedade de ferramentas como Facebook, Twitter ou Blogger.

Pasta MeuEBSCOhost
Anote suas credenciais aqui:
Usuário:
Senha:

help.ebsco.com
092616

Exportar o registro para um gestor bibliográfico como EndNote,
RefWorks ou Zotero.

