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Recursos para pesquisa

Os recursos informacionais podem ser de acesso aberto (gratuitos) ou de acesso fechado 

(mediante assinatura), e, no caso desses últimos, as assinaturas podem variar a cada ano, 

conforme os contratos e convênios vigentes. 

Os períodos e formas de acesso contratados para cada recurso podem oferecer acesso 

integral ou parcial a um período específico ou de vários períodos, conforme a assinatura 

vigente para cada recurso. 

No Athena: Pesquisa Integrada Unesp (athena.biblioteca.unesp.br) você pode acessar 

os recursos nele integrado, mas grande parte deles, especialmente os internacionais, 

também podem ser acessados via Portal de Periódicos da CAPES.

Os recursos assinados pela Unesp, tais como periódicos, bases de dados e e-books, estão 

indicados na página da Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp (CGB):

▪ Bases de dados

▪ E-books

▪ Periódicos

http://athena.biblioteca.unesp.br
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez87.periodicos.capes.gov.br/
http://www.unesp.br/portal#!/cgb
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/bases-de-dados/
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/e-books-assinados/
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/periodicos-assinados/


Acesso identificado/VPN

Os recursos que estão disponíveis somente para assinantes exigem identificação por IP 
como usuário da rede Unesp, então configure a conexão VPN Unesp no seu computador 
pessoal para ter esse acesso identificado quando estiver fora do ambiente Unesp. 

Acesse a nossa página sobre a VPN Unesp, e se tiver dificuldade para configurar, 
entre em contato com a Biblioteca.

Se a página de um recurso que conste como assinado pela Unesp estiver exigindo 
login, é porque sua conexão não está identificada dentro das margens de IP da Unesp, 
sua VPN Unesp não está ativa, ou o recurso em questão não está sendo assinado no 
momento (pode estar em fase de transição de assinatura).

Para testar se sua VPN está ativa, acesse o Portal da CAPES e confira se aparece a 
identificação da Unesp, como indicado abaixo:

http://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/vpn-unesp/


Apresentando a Athena: Pesquisa Integrada Unesp

● O Athena: Pesquisa Integrada Unesp realiza a busca tanto no acervo físico como nos 

recursos online a ele integrados (assinados ou de acesso gratuito), como bases de dados, 

repositórios científicos e portais de periódicos e de e-books, entre outros;

● Você terá a opção de pesquisar em todo o acervo ou apenas no acervo físico das 

bibliotecas (escolhendo "Busca por biblioteca“);

● Você também poderá selecionar apenas o acervo de uma biblioteca – se for a nossa, em 

"Escopo da busca“ terá duas opções:

● "Relações Internacionais“ (acervo do PPGRI San Tiago Dantas); 

OU

● "IPPRI - São Paulo" (acervo do IPPRI);



Restringir a busca antes de iniciar

A caixa de busca disponível na página inicial permite a Busca simples (destaque em 

vermelho) em múltiplos campos, trazendo um resultado mais amplo e geral, além do acesso à 

Busca avançada (destaque em amarelo), que permite a busca em campos selecionados, 

trazendo resultados mais restritos e próximos ao que se busca. 

Os filtros disponíveis no momento do início da busca estão destacados nas imagens acima 
(em rosa) e abaixo - veja mais detalhes no próximo slide.



Filtros para antes da busca: tipo de item
Ao clicar na seta ao lado de “Todos os itens” 

você pode definir apenas um tipo de item desejado (livros, artigos etc.) 

ou manter a busca para todos os tipos.

Clique sobre a seta
 ao lado direito 

de “Todos os itens” 
para abrir a lista de 

opções.



Filtros para antes da busca: ordem das palavras

Ao clicar na seta ao lado de “que contêm minhas palavras de busca” 

você pode definir se as palavras devem estar na mesma ordem que 

digitou (frase exata), ou se devem iniciar o texto do campo selecionado 

(“começa com”) ou se não precisam estar em nenhuma das ordens 

anteriores (“que contêm minhas palavras de busca”).

Clique sobre a seta
 ao lado direito 

de “que contêm minhas 
palavras de busca” 
para abrir a lista de 

opções.



Filtros para antes da busca: campos do registro

Clique sobre a seta ao lado de 
“Qualquer lugar do registro” 
para abrir as lista de opções.

Ao clicar na seta ao lado de “qualquer lugar do registro” 

você pode definir em qual campo deseja buscar o que digitou: pode 

buscar em todos (“qualquer lugar do registro”) ou selecionar título, 

autor, assunto ou ISSN.



Ao iniciar a digitação na caixa de busca simples, 

aparecerão 3 opções para restringir a busca: 

● Todo o acervo: todos os recursos online e acervo físico/impresso
● Busca por biblioteca: apenas acervo físico/impresso
● Nota da reserva de disciplina [válido para filtrar registros dessa categoria]

Filtros para antes da busca: escopo da busca

As mesmas opções aparecerão se tiver selecionado 

a opção “Busca avançada” na página inicial:



Ao selecionar a Busca avançada, é possível escolher mais filtros para iniciar a busca de forma 
mais restrita:
● Escopo da busca [destaque em roxo]: “Todo o acervo” ou “Busca por biblioteca” ou “Nota da reserva 

de disciplina”;

● Campo(s) para pesquisa do que for digitado (assunto, título etc.) [destaques em rosa];

● Tipo de material (artigo, livro etc.) [destaque em azul];

● Idioma [destaque em verde];

● Data de publicação (inicial-final: anos específicos ou períodos) [destaque em laranja].

Opção de busca avançada



Possibilidade de busca usando a Busca avançada: 

● ao lado esquerdo da caixa de busca indicar “Título” [destaque em roxo];

● digitar o título do periódico [destaque em laranja];

● em “Tipo de material” selecionar “Periódicos” [destaque em verde];

● Clicar em “Buscar” [destaque com círculo em azul].

 Buscando periódicos - opção 1: “Busca avançada”



A outra forma de pesquisar periódicos é pela aba “Buscar periódicos” (destaque em 

laranja), que fica sobre a caixa de pesquisa da página inicial. 

É possível digitar o título ou ISSN do periódico na caixa de busca (destaque em 
verde) ou buscar por categoria/área (destaque em rosa).

 Buscando periódicos - opção 2: aba “Buscar periódicos”



1) Escolha em “Filtros de busca”, o campo “Título” (destaque em rosa);
2) digite o título do artigo desejado (destaque em laranja);

3) selecione “Artigos” no campo “Tipo de material” (destaque em verde);
4) Blique em “Busca” para executar a busca (destaque em vermelho).

Pesquisando artigos com a “Busca avançada”



Lista de resultados de artigos
A lista de resultados trará os textos recuperados a partir do que foi selecionado para a 

busca. 

Será mostrado à esquerda o total de registros no topo da lista (destaque em vinho), 

os itens recuperados logo abaixo (destaque em azul), 

e à direita estarão as opções de filtros para refinamento da busca (destaque em laranja).



Artigo na lista de resultados: informações
Considerando o primeiro resultando, vamos identificar as informações que se pode localizar:
● identificação de artigo (destaques em verde claro);
● onde o texto foi publicado (destaque em azul);
● opção de salvar o registro desse texto entre seus favoritos (destaque redondo em amarelo) - 

se não estiver logado, ficará salvo apenas até o final da sessão;
● forma de acesso (destaque em vinho);
● opção de salvar dados para integrar com gerenciadores de referências e outros destinos 

(destaque em rosa);
● opção de enviar por e-mail (destaque em marrom);
● opção de visualizar a referência (destaque em vermelho);
● opção de checar citações relacionadas (destaque em verde escuro) - citadas pelo autor no 

texto e as dos textos que citam esse texto



Artigo selecionado: informações (parte 1)

Ao clicar no título do artigo, se abrirá uma nova janela com mais informações sobre o 

artigo, que trará as mesmas informações já indicadas para o artigo na lista de 

resultados (destaque em azul, que apresentamos no slide anterior), além de opções de 

outros artigos que podem interessar em “Leitura relacionada” (destaques em verde) e 

em “Ver online” os dados de acesso ao texto (destaque em rosa).



Artigo selecionado: informações (parte 2)

Além das informações já indicadas no slide anterior, em roxo temos as informações de 

“Detalhes”: título do artigo, autoria, título da fonte de publicação (em “É parte de”), os 

assuntos atribuídos ao artigo, uma descrição/síntese do artigo e a instituição editora da 

fonte. 



Salvando favoritos
Para salvar um ou mais itens para acesso posterior, clique no  

símbolo destacado com círculo roxo na figura abaixo, à direita do 
resultado que quer salvar. Os resultados já salvos ficarão indicados 

como destacado no círculo em verde 
(imagem ao lado direito).

Para acessar todo os itens já salvos, no menu 
superior à direita, clique em seu nome para abrir  
um novo menu com as opções de acesso da sua 
conta, e selecione “Meus favoritos” (imagem 
abaixo)

Será aberta uma nova página, e nela, em 
“Registros salvos” você terá a lista de todos os 

itens salvos até o momento.



Salvar busca

Ao salvar a busca, 
aparecerá uma barra 

temporária (destaque em 
verde), confirmando que 
foi salva e oferecendo a 

opção de “Ativar 
notificação para essa 

busca” (também pode ser 
ativada posteriormente 
em “Buscas salvas”).

Para salvar a busca, clique na opção destacada em laranja, acima do primeiro resultado.



Acessar buscas salvas

Para acessar as buscas salvas, clique em seu nome 

no menu superior. 

Abrirá um novo menu, e nele estará a opção 

“Histórico de buscas” (destacada em laranja na 

imagem ao lado direito).

Na nova página haverão duas opções de acesso às 

buscas já realizadas.

Para acessar as buscas salvas, na 

barra “Meus favoritos”, haverá 

opção “Buscas salvas” (destaque em 

laranja) e “Histórico de buscas”. 

É possível editar as buscas salvas 

com as opções com destaque em 

azul: criar RSS, criar 

notíficação/alerta e excluir a busca.



Criar alerta para buscas salvas

Para criar notificação/alerta, basta clicar 

no sininho ao lado da busca já salva, em 

“Buscas salvas”:

Depois que clicar, surgirá uma barra informando que será enviado para o e-mail 

salvo no cadastro, mas você pode alterar se preferir enviar para outro.

A busca ficará sinalizada com sininho preto, oara 

indicar que tem alerta. Para desativar é só clicar 

novamente nele, como destacado na imagem ao 

lado direito.


