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Recursos para a pesquisa

Os recursos informacionais podem ser especializados (como os que se relacionam às áreas de 

interesse dos nossos dois programas de pós-graduação*), ou multidisciplinares, servindo para 

consulta de diversas áreas. Quanto ao acesso, alguns são de acesso aberto (gratuitos) e outros de 

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

ano, conforme os contratos e convênios vigentes.

No buscador Pesquisa Integrada Unesp você pode consultar a cobertura temporal e a base de acesso 

de cada recurso nele integrado, mas grande parte deles, especialmente os internacionais que são 

assinados via Portal de Periódicos da CAPES, só poderão ser acessados pelo Portal, que centraliza o 

acesso a esses conteúdos para as instituições de ensino superior.

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

*Nossa biblioteca oferece tutoriais de recursos especializados por regiões/países ou temas, 

relacionados a cada um dos programas que atende (TerritoriAL e PPGRI)
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https://pesquisa.biblioteca.unesp.br/primo-explore/search?sortby=rank&vid=Unesp&lang=pt_BR&mode=advanced
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/
http://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/recursos-para-pesquisa/
https://www.santiagodantas-ppgri.org/biblioteca


Acesso identificado/VPN

Temos acesso na Unesp a conteúdos de acesso aberto (livres) e de acesso fechado (somente 
para assinantes, controlados por IP). 

Para conseguir acessar os recursos assinados, é preciso que esteja identificado como usuário da 
rede Unesp, automaticamente por reconhecimento de IP. 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, ou seu VPN Unesp não está ativo.

Configure a conexão VPN Unesp no seu computador pessoal para ter esse acesso identificado. 
Acesse a nossa página sobre a VPN Unesp, e se tiver dificuldade para configurar relate à 
bibliotecária.

O conteúdos que assinamos via Portal de Periódicos da CAPES devem ser consultados 
diretamente no Portal (desde 01/06/2016 o acesso aos conteúdos científicos nele presentes 
devem ser acessados exclusivamente por ele). 

Veja exemplo abaixo de identificação da Unesp por reconhecimento por IP no Portal de 
Periódicos da CAPES (destaque em laranja, à esquerda):
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http://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/vpn-unesp/
http://www.periodicos.capes.gov.br/


Treinamentos e materiais didáticos

As bases e portais de periódicos costumam oferecer materiais didáticos sobre seus 
recursos e coleções em seus próprios sites, nas áreas de Ajuda, FAQ ou em Suporte 
(Suport/Training). 

Encontramos tutoriais para alguns dos recursos mencionados nos próximos slides, sejam 
oriundos do Portal ou dos próprios editores ou distribuidores – os links estão indicados 
ao lado dos nomes dos recursos.

O Portal de Periódicos da CAPES oferece treinamentos e disponibiliza materiais 
didáticos sobre os recursos que integram seu Portal, e disponibiliza um guia sobre o 
próprio Portal: Guia para utilização rápida do Portal de Periódicos da CAPES.

Sugerimos que participe pelo menos dos treinamentos “Ciências Humanas” e 
“Multidisciplinares”, para conhecer melhor as ferramentas que as bases e outros 
recursos apresentados oferecem. Para se inscrever nos treinamentos é preciso ter uma 
conta/perfil pessoal no Portal, pois a inscrição exige essa identificação. 

Acesso às páginas em “Treinamentos” (destaque circular em verde, abaixo), no menu 
superior da página:
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https://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Guia%20r%C3%A1pido%20do%20Novo%20Portal%20de%20Peri%C3%B3dicosv2.pdf


Opções de buscas

No menu superior, em “Acervo” (destaque circular em laranja, abaixo), você pode 
escolher entre buscar por uma das opções a seguir:

● Assuntos/termos/palavras-chave/temas da pesquisa, em “Buscar assunto”

● Bases de dados, em “Lista de bases”

● Livros, em “Lista de livros”

● Títulos de revistas/periódicos, em “Lista de periódicos”
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Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa

1. Após fazer a opção “Buscar assunto”,  escolha a “Busca avançada” (destacada em 
azul, abaixo da seta), para poder detalhar mais a busca.
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2. Ao lado das caixas de busca, selecione o campo de busca (destaque circular em azul): 
“Qualquer campo” (nossa sugestão, pois recupera em título, assuntos e resumos, quando 
existem), ou apenas “Assunto”, ou “Assunto” na primeira caixa de busca e “Título” na 
segunda caixa de busca;

3. Nas caixas de busca, digite pelo menos as formas em inglês* para os assuntos que 
deseja buscar, dentro das caixas de busca (destaque circular em laranja), escolhendo qual 
operador booleano* deseja para relacioná-los: E, OU ou NÃO (destaque circular em 
vinho). 
*Confira nosso tutorial “Pesquisa acadêmica” para saber mais (link para nossa página de tutoriais).

4. Se quiser, utilize também os filtros destacados em verde, mas sugerimos utilizar, se 
desejar, apenas “Data de publicação”, e refinar as demais informações pelos filtros 
disponíveis quando já tiver a lista de resultados;

5. Clique em “Buscar” (destaque após seta, em rosa).

Voltar ao 
Sumário

Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa

https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/tutoriais-da-biblioteca/


6. Clique em 
“Buscar” e você 
terá a lista de 

resultados, com 
o total de 

documentos 
encontrados 
(destaque 
circular em 

laranja) e todos 
os tipos de 

filtros 
disponíveis à 

esquerda - entre 
eles os mesmos 

que estavam 
disponíveis 

antes de realizar 
a busca 

(destacados com 
retângulos em 

verde).
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Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa



7. Selecione os itens de seu interesse clicando no pino (destacado com círculo 
em vinho, ao lado do título do documento), que ganhará uma barra invertida 
para destacar o que já foi selecionado. Os documentos que assim forem 
sinalizados ficarão salvos em “Meu espaço” apenas enquanto estiver com essa 
janela aberta se não estiver logado, ou para outros acessos futuros também, se 
estiver logado.

8. Os itens selecionados ficarão amarelados ao percorrer a página, enquanto 
os não-selecionados ficarão em branco. Se quiser remover a seleção, clique 
no pino com barra invertida (destaque em vinho).
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Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa



9. Para checar mais informações de um item, clique em seu título ou nas 3 bolinhas à 
direita de seu título. Veja algumas das informações que um item pode apresentar:

Voltar ao Sumário

Círculos:
- rosa: fontes que citaram esse item;
- verde: fontes citadas nesse item;
- laranja: como citar esse item;
- azul: enviar por e-mail;
- vinho: selecionar o item;
- lilás: opções para exportar referência, 

link permanente, forma de referenciar o 
item, impressão e envio por e-mail 
(opções da barra abaixo)

-

Retângulos:
- marrons: tipo de item;
- azul escuro: destaque que foi revisado por pares;
- amarelo: tem acesso aberto;
- azul claro: link para acesso ao texto completo.

Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa



10. Ao clicar no título, se abrirá uma nova janela pop-up, onde estarão mais informações - 
resumo completo (destaque em verde), “Leitura relacionada” (à direita, lista de itens 
recomendados por serem de temáticas próximas - destaque em rosa), “Assuntos” (destaque em 
amarelo), “Idioma” do texto (destaque em vermelho), “identificador” como DOI (destaque em 
vinho) e “Citações”, onde estão fontes de citações relacionadas (citadas ou que citaram esse 
item).
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Buscar por assuntos/descobrir fontes para a pesquisa



Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos

Passo-a-passo para consultar periódicos/revistas online:

1. Podemos ter acesso a um mesmo periódico por mais de uma via, conforme o 

período de cobertura contratado (margem de tempo) e local de acesso. Para 

consultar um periódico assinado é preciso estar com a VPN Unesp ativa ou usar 

um equipamento com IP Unesp, para haver o reconhecimento de assinante;

2. Sempre confira o título desejado pelo nosso buscador Athena e pelo Portal de 

Periódicos da CAPES, para checar informações de assinatura e formas de acesso;

3. Pelo Portal, no menu superior, clique em “Acervo” (destaque circular em verde), e 

depois escolha “Lista de periódicos” (destaque retangular em verde):
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http://athena.biblioteca.unesp.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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3. Na nova janela, você terá algumas opções:
 

- digitar o título do periódico/revista que está procurando (destaque em azul), 
escolhendo entre “Contém” ou “Inicia com”;

- descobrir títulos pela área de conhecimento ou editor (destaque em rosa);
- selecionar/filtrar apenas periódicos revisados por pares, ou seja, seus conteúdos 

foram aprovados por especialistas (destaque em verde)

Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos
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4. Ao iniciar a digitação na caixa de busca (destaque retangular em verde), enquanto se digita 
são sugeridos alguns títulos - se o título desejado já aparecer (destaque circular em vinho), 
clique nele para selecioná-lo. Depois clique em “Pesquisar” (destaque com seta em vermelho):

5. Após localizar o periódico desejado na lista de resultados, clique no link embutido em seu 
título: será aberta uma nova janela, que apresenta a página de acesso do conteúdo desejado.

Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos
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5. Na lista de resultados, confira o total de títulos (destaques em vermelho), e escolha, entre os 
títulos encontrados (destacados em azul-escuro e azul-claro), o que está de acordo com sua 
pesquisa (nesse exemplo, o primeiro deles é o que buscávamos). Destacamos as vias de acesso 
(em verde-claro), os períodos/coberturas disponíveis para cada acesso (em verde-escuro), o ISSN 
(ao lado do direito do título, composto por código numérico exclusivo para cada periódico, ajudando 
a diferenciar títulos homônimos), e a(s) área(s) temática(s) onde o título está classificado (em 
rosa-claro, à direita):

Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos
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6. Ao clicar no título desejado, se abrirá uma janela pop-up em sobreposição, que pode ser expandida 
para nova janela ou fechada (destaque em vermelho), com informações que destacamos: 
números/códigos de identificação do título (em vinho),  acessos (em lilás) com seus períodos/coberturas 
disponíveis (em rosa), indicadores científicos (em laranja), áreas onde está classificado (em verde-claro) 
e formas autorizadas para abreviar o título (círculo azul).

Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos
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7. Clique em uma das vias de acesso, conforme a 
data do periódico que precisa acessar (escolhemos 
a primeira de nosso exemplo), e o Portal fará o 
redirecionamento para a página do periódico/revista;

8. Na página do periódico/revista, confira a 
disponibilidade de seus fascículos: localize o 
ano/volume desejado (em azul), e posteriormente os 
fascículos disponíveis para aquele ano/volume 
(números/issues), e no sumário localize o(s) artigo(s) 
desejado(s);

9. Aproveite para checar o lugar de publicação da 
revista, pois essa informação é essencial para incluir 
na referência de artigos e periódicos acadêmicos 
(destaque em verde);

9. Caso precise compartilhar o artigo com algum(a) 
colega, ao invés de baixar e enviar, indique o link 
somente, para que tenhamos contabilizados o 
número de acessos de cada leitor.

Buscar por artigos ou revistas/periódicos específicos



Buscar por bases de dados
Passo-a-passo para consultar bases de dados online no Portal:

1. Para consultar uma base de dados assinada é preciso estar com a VPN Unesp 

ativa ou usar um equipamento com IP Unesp, para haver o reconhecimento de 

assinante;

2. Pelo Portal, no menu superior, clique em “Acervo” (destaque circular em vinho), e 

depois escolha “Lista de periódicos” (destaque retangular em vinho):
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Buscar por bases de dados
3. Na nova janela, você terá algumas opções. A primeira delas é a “Busca por título” 

(destaque em laranja), se a busca for por uma base específica, digite seu título parcial ou 

integralmente, na caixa de busca, ou clique na mesma letra de sua inicial, depois decida 

entre “Contém a palavra” ou “Inicia com a palavra” ou “Palavra exata”, e ao final clique em 

“Enviar” para obter os resultados.
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Buscar por bases de dados
4. A segunda opção é a “Busca por área do conhecimento” (destaques em verde), onde 

se escolhe primeiro pela área do conhecimento, e depois por uma ou todas as subáreas 

relacionadas à área, finalizando com “Enviar”. Escolhemos como exemplo a área “Ciências 

Humanas” e depois “Todas” as subáreas, mas poderíamos escolher também “Geografia” 

ou “Ciência Política” como subárea.
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Buscar por bases de dados
4. A terceira opção é a “Busca avançada” (destaque em azul), onde se pode combinar 

vários campos, com possibilidade de definir tipo de área do conhecimento e de fontes a 

serem buscadas, além de digitar títulos, campos ou editores, finalizando com “Enviar”.
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Meu espaço: criando conta/perfil de usuário
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Caso ainda não tenha um cadastro/registro no Portal, clique em “Registre-se” e faça o 

cadastro, preenchendo pelo menos todos os campos obrigatórios. 

Com o perfil criado, você poderá salvar as buscas realizadas, ou salvá-las e criar alertas 

para ser notificado de novos itens.


