GUIA DE NAVEGAÇÃO

O que é Gale Academic OneFile?

CONTEÚDO
Gale Academic OneFile é um recurso abrangente e
atualizado que fornece acesso a milhões de artigos
em texto completo de mais de 19.400 publicações e
fontes de referência credenciadas, tais como Nature,
The Economist e New York Times.
Esta coleção também inclui milhares de podcasts e
transcrições de NPR (National Public Radio) e CNN,
além de vídeos da BBC Worldwide Learning.
Assuntos Cobertos: Economia de negócios | Saúde e
Medicina | Mídia e Belas Artes | Justiça Criminal |
Literatura | Drama | Ciência Política e Estudos
Diplomáticos | Tecnologia científica | Biologia | Química |
Ciência ambiental | Psicologia | História
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■ Mais de 19.400 títulos, incluindo mais de 9.600 publicações de texto completo
■ O New York Times em texto completo desde 1995 até hoje
■ Links com JSTOR para acessar os arquivos de publicações periódicas e URL
abertos (OpenURL) para acessar revistas eletrônicas e materiais de assinatura
■ Milhares de podcasts e transcrições da NPR, CNN e CBC
■ Links para vídeos médicos
■ A coleção completa de resumos Elsevier para cada uma de suas revistas
desde 1996 até a data
■ O London Times e o Financial Times em texto completo
■ O texto completo das publicações incluídas nos principais recursos
bibliográficos como CINAHL, BIOSIS, MLS,
PsycInfo, ERIC, EconLit, RILM e outros, em texto completo
■ As principais revistas revisadas publicadas em espanhol, francês e outros
idiomas

TIPOS DE CONTENIDO:
• Revistas • Livros • Noticias • Imagens
• Vídeos • Podcasts • Publicações acadêmicas
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RESULTADOS DE PESQUISA BÁSICA
Seus resultados de pesquisa podem ser classificados,
filtrados e pesquisados.
FILTRE SEUS RESULTADOS
Formas de filtrar ou limitar seus resultados estão
disponíveis na barra lateral.
PESQUISE NOS SEUS RESULTADOS
Para pesquisar seu conjunto completo de resultados,
use a caixa de pesquisa Pesquisar em.
ANALISE SEUS RESULTADOS
Com o Localizador de Tópicos, transforme seus
resultados de pesquisa em uma representação gráfica
que mostre quais palavras e assuntos são encontrados
com mais frequência em seus resultados
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OPÇÕES DE PESQUISA AVANÇADA

Pesquisa básica: Pesquisa o termo
de pesquisa dentro do texto do artigo.
Documento completo: Pesquisa o
termo no texto e em todos os campos
dos metadados.
Assunto: Pesquisa o termo digitado
no campo de assunto.
Título da publicação: Pesquisa o
termo apenas no campo do título da
publicação.

Crie uma consulta de pesquisa altamente personalizada
usando uma combinação de termos de pesquisa, índices
e limitadores. De um modo geral, uma pesquisa
avançada permite obter um conjunto menor de
resultados mais relevantes às suas necessidades.
ÍNDICES. Use o índice de palavras-chave para todas as
finalidades ou concentre sua pesquisa em um tipo
específico de dados, como assunto, autor ou nome da
obra.

LIMITADORES. Use as opções adicionais para incluir ou
excluir diferentes tipos de conteúdo dos seus resultados.
Limitadores são uma ótima maneira de restringir sua
pesquisa.
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PESQUISA POR GUÍA DE ASSUNTO
O Guia do Assunto é como um dicionário de
sinônimos para encontrar os termos de pesquisa
certos, especialmente ao iniciar sua pesquisa.
Digite um tópico e ele sugerirá grafias preferenciais
e termos relacionados. Como opção, você pode
limitar sua pesquisa usando as MAIS OPÇÕES.
POR QUE USAR O GUIA DE ASSUNTO?
a)

Para encontrar conteúdo sobre um tópico, em
oposição a meras menções

b)

Para estreitar um tópico amplo

c)

Para descobrir novos termos para pesquisa
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PESQUISA POR PUBLICAÇÃO
Pesquise por publicação para:
a)

Recuperar o conteúdo de uma fonte
por data

b)

Pesquisar em uma publicação
específica

c)

Receber um alerta quando um novo
conteúdo é adicionado a uma fonte

d)

Veja as datas de cobertura e outros
detalhes da publicação
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LOCALIZADOR DE TÓPICOS
O Localizador de Tópicos oferece uma
maneira visual de pesquisar. Você pode
transformar seus resultados de pesquisa
em um diagrama do Localizador de
Tópicos para:
a)

Descobrir o contexto de seu termo de
pesquisa e descobrir conexões
ocultas.

b)

Encontrar termos de pesquisa
adicionais relacionados ao seu tópico.

Há duas formas de visualizar este
diagrama: com mosaico ou com círculos.
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NAVEGAÇÃO POR DISCIPLINA
Gale Academic OneFile cobre amplamente as
áreas de estudo mais importantes, e suas
coleções de conteúdo curado permitem aos
estudantes encontrar rapidamente informação
completa e precisa sobre os conceitos e temas
discutidos nas matérias de:
▪

Biologia

▪

Justiça criminal

▪

Ciências Políticas

▪

Marketing

▪

Ciências ambientais

▪

Psicologia

▪

Economia

▪

Química

▪

História
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Cada vez que consultar um artigo dentro das Bases de Dados
Gale, na barra superior da interface encontrará uma caixa com
ferramentas que permitirão gestionar o documento e farão seu
trabalho de pesquisa muito mais fácil. Essas ferramentas são:
CITAR. Que permitem gerar citações bibliográficas utilizando os
formatos MLA, APA, Chicago ou Harvard.
ENVIAR PARA... Permite que você descarregue o artigo
automaticamente em seu serviço de hospedagem de arquivos
Google Drive ou OneDrive e consultá-lo através da nuvem a
partir de qualquer dispositivo. Para isso, deverá iniciar a sessão
em Gale Academic OneFile com sua conta Google ou Microsoft.
Essa ferramenta permite também enviar por e-mail o artigo em
formato PDF, HTML ou a citação da fonte.
FAZER DOWNLOAD. Essa ferramenta permite salvar o artigo
em seu computador ou dispositivo de memoria.
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IMPRIMIR. Gera uma versão do documento adequada para
impressão.
GET LINK. Essa função gera um URL ou link que permite
consultar novamente o conteúdo desejado depois de haver
fechado a sessão na base de Gale. Pode ser utilizado para
compartilhar conteúdos com outras pessoas ou para dar
seguimento à informação que se queira consultar depois.
REALCES E NOTAS. Essa ferramenta permitirá realçar as
partes importantes do texto como si estivesse usando um
realçador ou marca-textos.
Simplesmente pressione o botão direito do mouse e arraste o
cursor para selecionar o texto que deseja realçar e/ou sobre o
qual quer fazer uma nota. Esses textos realçados e as notas
serão impressos com seu artigo. Também aparecerão na parte
inferior do texto original quando enviar o artigo por e-mail ou
baixar em formato HTML.
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TRADUZIR. Essa ferramenta permite traduzir o conteúdo do
artigo a 30 idiomas, incluindo português. Note que essa é uma
tradução feita por máquina.
ESCUTAR. As Bases de Dados Gale contam com tecnologia
ReadSpeaker que permite escutar a leitura em voz alta do artigo.
Pode ajustar os controles para mudar a velocidade do áudio e
outros parâmetros. Obtenha uma versão em áudio do
documento ao selecionar “Fazer download” no reprodutor de
MP3.
EXPLORE. Explore resultados semelhantes selecionando os
artigos listados em Mais como este. Ou clique em Assuntos
relacionados para encontrar documentos adicionais com
termos semelhantes. Essas opções vinculam você a outros
resultados para aumentar sua compreensão e meolhar sua
pesquisa.

Agradecemos pelo
seu interesse e atenção

