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Instruções para entrar no sistema

Na internet entre na página:

http://search.epnet.com ou
http://trial.epnet.com

Aparecerá a tela inicial onde digitará o código de acesso e password:

Após digitar clique em login e então irá aparecer as bases de dados
disponíveis.

Selecionar base(s) de dados:

Selecione a (s) base (s) de dados que deseja realizar sua pesquisa, clique no
quadrado que aparece a esquerda da base de dados.
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Busca por palavra chave na tela inicial:

Ao selecionar a base de dados aparecerá a janela básica o BASIC SEARCH.
Nesta modalidade de busca pode-se fazer buscas por palavra chave. Também
se pode usar os operadores boleanos AND, OR e NOT.

• O operador AND combina termos de busca para que cada resultado de sua
busca contenha todos os termos de sua busca. Por exemplo, travels and
Brazil aparecerão artigos que contenham ambos os termos “travels” e
“Brazil”.

• operador OR combina termos de busca para que cada resultado de sua
busca contenha pelo menos um dos termos. Por exemplo, school and
university aparecerão resultados que contenham seja “school” ou
“university”.

• O operador NOT exclui termos para que cada resultado de busca não
contenha nenhum dos termos que se segue. Por exemplo, television not
cable aparecerão resultados que contenham o termo “television” mas não o
termo “cable”.

Digite a palavra chave e clique em “Search” (buscar).

Exemplos:
Travel AND Brazil
Travel OR Brazil
Travel NOT Brazil
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Ao clicar em “search” aparecerá a lista dos resultados, que terá na parte inferior
os seguintes ícones (no caso de não aparecer, significa que o texto só está
disponível em resumo):

 PDF Full Text ou Full page image  imagem gráfica em formato PDF que
inclui diagramas, fórmulas, gráficos coloridos. Em alguns casos você poderá
fazer pesquisa de palavras chaves dentro do texto do artigo.
Nota: Os usuários deverão instalar a última versão do Adobe Acrobat Reader
para poder visualizar em PDF.
 

 Full Text representa a disponibilidade do texto completo em formato
HTML. Click no ícone para ir diretamente ao Texto Completo.

 A Camêra indica que uma imagem está inserida dentro de texto completo
do artigo. Estas imagens podem incluir fotos coloridas, preto e branco,
gráficos, diagramas e tabelas.

 Linked Full Text , trará o artigo em texto completo, caso se encontre
disponível em , por exemplo: outras bases de dados EBSCOhost que tenha
em texto completo, EBSCOhost Electronic Journals Service (aceso a revistas
eletrônicas assinadas com a EBSCO), ou CrossRef.

XML Full Text (Opcional) Formato mais utilizado por ser mais rápido

   Permite armazenar os resultados de diversas pesquisas na pasta “Folder”
durante sua estada no Ebsco Host.
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Outros tipos de pesquisa:

Clique em “New Search” e voltará para a tela principal onde você poderá fazer
uma nova pesquisa:

• Pesquisas por revistas específicas: Digite no campo Find o nome da revista
“JN e o nome da revista”. Clique em  “Search”.

Ao clicar “Search” aparecerá a lista dos resultados. Esta contém a ficha
bibliográfica e os anos de publicação incluídos nas base de dados.

• Pesquisas por autor: No campo Find digite “AU” de “autor” e o nome do autor
“AU e o nome do autor”, e clique  “Search”.

Ao clicar em “Search” aparecerá a lista dos resultados. Estes resultados incluem
os artigos escritos por autores de nome Rodríguez.

• Pesquisas por matéria: No campo Find digite SU e o subject com no exemplo
“SU e o assunto” e clique em “Search”.

Ao clicar em “Search” aparecerá a lista dos resultados. Estes resultados incluem
artigos sobre o  assunto escolhido.

• Pesquisas por títulos de artigos: No campo Find digite TI que significa Título
por exemplo “TI e o nome do título” e clique em “Search”.

Ao clicar em “Search” aparecerá a lista dos resultados. Estes resultados incluem
artigos que contém no título pesquisado.
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Para limitar ou ampliar os resultados de uma pesquisa:

Para filtrar sua busca digite o nome de uma publicação no campo “Publication”
e clique “Search” . Os resultados da Pesquisa incluirá todos os volumes e
números publicados da revista, incluídos na (s) base (s) de dados (s)
selecionada (s) para realizar a pesquisa.

Para fazer uma pesquisa mais específica, é necessário indicar o nome da
revista, indicar o mês e o ano específico nos quadrados que indicados na tela
acima e clicar “Search”.

Também podemos limitar a busca de publicações arbitradas clicando no
quadrado ao lado de  “Scholarly (Peer Reviewed) Journals”.

Para ampliar a busca

Para limitar a busca
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Se ao realizar uma pesquisa você encontrar poucos resultados, você pode
ampliar os resultados usando a opção “EXPAND your Search to”: (Ampliar a
busca).

USE:

“Search within the full text” - Busca dentro do texto completo
“Search for related words” - Busca de palavras relacionadas

Entre nas palavras chave  " venezuela and labor"

Clique “Search” para obter a lista dos resultados.

Obterá dez (10) resultados apenas

Refine a sua pesquisa com um clique em “Search within the full text/Search for
related words”

Agora você obterá mais  de dos mil trezentos quarenta (2340) resultados.

NOTA:   EBSCOhost Español funciona de modo similar ao EBSCOhost Web,
porem não tem todas as funções, de maneira que os usuários podem usar
ambos.  Os dois oferecem a posibilidade de traduzir.
Também existem interfaces para idiomas como alemão, francês e português.
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Pesquisa por assunto:

Para fazer uma pesquisa por assunto, selecione e clique em “Subjects” na barra
que aparece na parte superior.

Ao clicar em “Subjects” aparecerá em ordem alfabética os resultados.

Digite um assunto.

Digite aqui o
assunto
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Busca por periódico específico:

Para localizar um periódico específico, clique em “Publications” na parte verde
do cabeçalho.

Digite o nome de alguma publicação e clique em “Search”.

Ao clicar em “Search” aparecerá a lista de periódicos.
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Clique duas vezes sobre o título do periódico e aparecerá a lista dos resultados.
Estes resultados estão organizados por ano, volume e número.
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Pesquisas por imagem:

Também na barra superior clique em "Images”. Onde terá acesso a mais de
91,000 imagens.

No campo Find digite por exemplo: Mario Vargas Llosa e clique "Search".



12

Tela de busca avançada:

Para trocar a tela de busca clique sobre a segunda caixa localizada na parte
superior esquerda da tela ADVANCED SEARCH. Como se pode observar esta
tela possui outras opções adicionais. Por exemplo, esta tela oferece uma
listagem dos códigos para realizar buscas por autor, periódico, título do artigo,
etc., estão presentes na janelinha localizada a direita do campo de busca. Esta
tela possui três janelas de modo que o usuário pode construir uma uma cadeia
de busca usando os operadores boleanos e os códigos de busca.

Operadores
Boleanos
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My EBSCOhost:

Quando quiser guardar os resultados de uma pesquisa no EBSCOhost para
futuros acessos, você poderá também criar uma conta.

Mediante este alerta, o sistema lhe notificará de novos artigos incorporados a
base de dados sobre o tema de seu interesse.

Para utilizar esta ferramenta pressione "Sign In to My EBSCOhost”.

Aqui se abrirá uma nova tela onde você deverá informar um "user name" e um
"password".

Se é sua primera vez salvando e  criando um alerta você deve clicar na frase "I
AM A NEW USER" , para poder criar uma conta dentro do EBSCO host que vai
permitir guardar suas pesquisas.

Complete a informação que se é solicitado.

OBS: Escolha uma senha fácil de memorizar "user name" e "password"
porque na próxima vez  quando for localizar a pesquisa salva, esta informação
lhe será solicitada.
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Complete os campos requeridos, pressione CONTINUE e OK.

Para abrir uma
nova conta
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Funcionalidade do Folder:

EBSCOhost permite aos usuários arquivar resultados de diferentes pesquisas,
guardar no Folder e administrar os conteúdos do Folder pelo  correio eletrônico
ou Salvar em disquete. Para arquivar no Folder, basta apenas dar um clique na
pasta “Add” ao lado do resultado selecionado.

Ao dar um clique em “View Folder” ou “ Folder has x items”, isso permitirá ao
usuário ver todas os resultados arquivados durante sua pesquisa no
EBSCOhost, enquanto o usuário estiver conectado.

Ao recuperar estes arquivos, poderá imprimi-los, envia-los por correio eletrônico
indicando o tema como referência ou salvá-los em disco rígido ou disquete.

Os arquivos poderão permanecer dentro do Folder basta clicar em  “Save” e
continuar a pesquisa. Permanecerá guardado enquanto o usuário estiver
conectado.
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Trocar de base de dados:

Caso queira pesquisar em outra base de dados click em "Choose databases". O
sistema mostrará a primera tela onde aparece as bases de dados disponíveis
para sua instituição. Desmarque a base utilizada e marque com um clique no
quadrado a esquerda da base de dados de seu interesse. Ou se preferir pode
trabalhar com as bases de dados simultaneamente.

Pressione "continue". Caso queira pesquisar em outra base de dados click em
"Choose databases". O sistema mostrará a primera tela onde aparece as bases
de dados disponíveis para sua instituição. Desmarque a base utilizada e marque
com um clique no quadrado a esquerda da base de dados de seu interesse. Ou
se preferir pode trabalhar com as bases de dados simultaneamente.

Pressione "continue".


