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1) Acesse a nova plataforma ProQuest em http://search.proquest.com.  
2) Para selecionar as bases de dados desejadas para sua busca, clique no link Buscando 
xx bases de dados no menu superior.  
3) Selecione várias bases de dados, ou clique no título para ir diretamente a uma única 
base.  
 

2 



1) Após selecionar a(s) base(s) de dados desejada(s), clique em Busca Avançada, e 
depois em Tesauro. 

2) Digite o termo de busca desejado, ou navegue pelos termos do tesauro em ordem 
alfabética. 
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1) Localize o(s) termo(s) desejado(s) e selecione-os marcando a caixa de seleção. 
2) Clique no título para ver as relações desse termo na estrutura do tesauro.  
3) Consulte as notas sobre o termo de busca clicando no ícone amarelo ao lado do 

termo. 
4) Combine vários termos usando operadores booleanos AND, OR ou NOT. 
5) Clique no botão Adicionar à busca para incluir o(s) termo(s) selecionado(s) em sua 

estratégia de busca. 
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1) Inclua os termos selecionados no formulário de busca e clique no botão Buscar para 
ver os resultados. 

5 



Esse método de busca recupera somente artigos indexados sob o termo exato do 
tesauro (ex.: “Citizenship”) no campo SUBJECT. Qualquer outro artigo indexado sob 
termos similares ou correlatos (ex.: “Citizenship Education”) não será recuperado. 
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Outra forma de recuperar resultados por assunto com resultados mais amplos é 
utilizando a seleção de campo no formulário de Busca Avançada. 
Para isso, digite o termo de busca desejado no campo de entrada e selecione o campo 
Assunto principal (todos). Essa busca inclui documentos indexados com o termo tanto 
sob o tesauro ERIC (no campo SUBJECT) como nas palavras-chave utilizadas pelo autor 
(no campo KEYWORD). 
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O resultado de busca utilizando termo livre recupera mais resultados, que podem ser 
filtrados por Tipo de Fonte (Periódicos acadêmicos), seja usando a opção abaixo do 
campo de busca, ou usando os filtros no menu à direita da lista de resultados. 
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Os resultados também podem ser filtrados incluindo somente documentos Revisados 
por especialistas. 
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Clique no link Buscas recentes no menu superior para ver as estratégias de busca 
utilizadas, quantidade de resultados recuperados, e para mais opções como Salvar 
busca, Criar alerta, Obter link, ou ainda Exportar todas as buscas para um arquivo PDF, 
RTF, TXT ou HTML. 
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Arquivo TXT com exportação das estratégias de busca. 
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Na página de resultados, é possível Exportar/Salvar os registros bibliográficos dos 
documentos recuperados, em uma variedade de formatos. Cada formato apresenta 
diversos níveis de detalhe para a exportação, que podem incluir: citação, resumo, texto 
completo, bibliografia, página de rosto, detalhes da busca, entre outras opções.   
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Arquivo RIS com detalhe de um dos registros exportados a partir da página de 
resultados.  
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