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Aproveite ao máximo seu acesso ao ScienceDirect

Present

Future
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ScienceDirect
Estamos aqui para ajudar você a aproveitar ao máximo seu
acesso ao ScienceDirect.
ScienceDirect oferece aos pesquisadores as mais recentes tecnologias de
descoberta para garantir que você possa encontrar as informações que
precisa com rapidez e facilidade, bem como manter-se atualizado sobre os
desenvolvimentos mais recentes relacionados à sua área de pesquisa.

1. Crie uma Conta
2. Pesquise
3. Obtenha Recomendações
4. Configure Alertas
5. Recursos Chave
6. Encontre Apoio e Ajuda
7. Dê um Feedback

A principal plataforma da
Elsevier de literatura
acadêmica revisada por pares.
ScienceDirect combina publicações
científicas, técnicas e de saúde em
texto completo com funcionalidade
inteligente e intuitiva para que os
usuários possam se manter
informados em suas áreas e possam
trabalhar de forma mais eficiente.
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1. Crie uma conta
Sua conta desbloqueia vários recursos. Por exemplo:
alertas de personalização e pesquisa que foram
projetados para dar suporte às suas metas de pesquisa fácil e gratuito!
Com algumas informações pessoais uma conta, você pode:

Programar alertas para
tópicos, periódicos, e
séries de livros

Receba
recomendações
relacionadas ao seu
histórico pessoal.

Acesse o ScienceDirect
remotamente fora do IP de
suas instituições

Crie sua conta agora!
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2. Pesquise
Pesquise no ScienceDirect com precisão e facilidade

ScienceDirect oferece
aos pesquisadores 2
tipos de técnicas de
busca:

1

Pesquise
amplamente e
depois filtre (quick
Search)

O
U

Use nossa barra de pesquisa ou "Pesquisa rápida" para pesquisar amplamente:

2
Use a busca avançada
para fazer uma consulta
restrita
e
seletiva
(Advanced Search)
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2. Pesquise…
…e, em seguida, filtre os
resultados

Por ano

Por Tipo de Artigo

Pelo Título da Publicação

Por Tipo de Acesso
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2. Pesquise…
Nossa (nova e melhorada) Busca Avançada ajuda você a direcionar seu foco desde o início

Nossa Busca Avançada permite:
✓ Operadores Booleanos incluindo:
AND, OR, AND NOT, NOT (-),
✓ Cláusulas Agrupadas usando
parênteses, por exemplo:
(((“heart attack” OR “myocardial
infarction” OR cardiac) AND
diabetes) OR ischemia)
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2. Pesquise…
Você pode combinar termos usando até 8
operadores Booleanos AND, OR and NOT.
Agrupar termos usando parênteses também é
possível, bem como criar cláusulas aninhadas
em vários níveis. Por exemplo: (“black hole” OR
radiation) AND gravity
Nossa nova Busca Avançada oferece a você a
possibilidade de excluir termos usando o
operador de hífen negativo. Por exemplo, para
encontrar artigos relacionados à depressão, mas
não à depressão econômica, pesquise:
depression-economics
Para localizar todos os artigos criados por
Heisenberg, mas não por Sommerfeld, digite o
seguinte na caixa de pesquisa "Autores":
Heisenberg-Sommerfeld
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3. Receba recomendações
personalizadas
ScienceDirect Recommendations é um novo serviço que
envia aos usuários inscritos e registrados uma lista semanal
de conteúdo de pesquisa recomendado com base no seu
histórico de pesquisa anterior.
Tudo o que você precisa é de uma conta registrada e
lembrar de permanecer conectado quando pesquisar no
ScienceDirect. Nosso mecanismo de recomendação faz o
resto conectando você a outras pesquisas (novas e
existentes) que o ScienceDirect elegeu serem relevantes
para seus interesses.
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4. Recursos Chave
Configurar
alertas
para
as
pesquisas mais recentes - por
tópico, revista ou série de livros
Os alertas diferem das recomendações pessoais,
pois você só é alertado quando NOVAS
pesquisas encontram SEUS critérios.
As recomendações, por outro lado, incluem todas
as pesquisas - independentemente da data de
publicação, que atendam aos critérios de
relevância determinados pelo nosso mecanismo
de recomendação.
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4. Recursos Chave
Os tópicos do ScienceDirect ajudam os
pesquisadores a descobrirem informações
críticas e contextuais em seu fluxo de
trabalho
• Cada página de tópico fornece visões gerais
introdutórias e confiáveis para ajudar pesquisadores,
acadêmicos e alunos a entender e interpretar a
literatura científica
• Os tópicos do ScienceDirect permitem a rápida
integração a novas áreas de estudo durante a pesquisa
interdisciplinar e oferecem uma ferramenta fácil e
interativa para os alunos aprenderem um novo conceito
ou entenderem um artigo científico.
1 Short
definition*

2 Related terms
3 Excerpts from
relevant Book
content

1

3

2
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4. Recursos Chave
Os tópicos do ScienceDirect aplicam de forma exclusiva as tecnologias de ponta ao
conteúdo. Tudo isso dentro do fluxo de trabalho de pesquisa.
As páginas de tópicos vinculam um conhecimento estreito e especializado do conteúdo de periódicos, que pode ser difícil
de entender para pesquisadores iniciantes no campo especializado, com a visão geral rápida do tópico do conteúdo da
revista e com o conteúdo mais geral do livro.

Data Science Technologies
• Mineração de dados
• Construção de taxonomia
• Extração de informação
algorítmica
• Classificação de relevância
• Confirmação de qualidade

Topic Pages

Book Content
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4. Recursos Chave
Procurando uma maneira fácil de armazenar referências e colaborar com outras pessoas?
Gerencie, organize e conecte livros e periódicos com o Mendeley, integrado ao ScienceDirect

Mendeley é um
gerenciador de
referências que lhe
permite gerenciar, ler,
compartilhar, anotar e
citar seus trabalhos de
pesquisa ...

... e uma rede social
acadêmica com 3 milhões de
usuários para conectar
pesquisadores afins e
descobrir tendências e
estatísticas de pesquisa…

… formando uma base de
dados colaborativa com
uma camada única de
informações de pesquisa
social e uma API aberta

Exporte rapidamente seus capítulos de livros para o Mendeley do ScienceDirect *
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4. Recursos Chave
Os novos recursos da Página Inicial do “Journal” facilitam a navegação pelos seus
periódicos favoritos
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4. Recursos Chave
As APIs do ScienceDirect suportam mineração
de dados em grande escala para instituições
governamentais e acadêmicas de pesquisa
Use as APIs do ScienceDirect para recuperar e
integrar o conteúdo de texto completo de publicações
no ScienceDirect em seu próprio site ou aplicativos.
Qualquer pessoa pode obter uma chave de API e usar
nossas APIs gratuitamente, desde que nossas políticas
sejam cumpridas.
Use as APIs do ScienceDirect para recuperar e
integrar o conteúdo de publicações no ScienceDirect
em seu site ou aplicativos.
Saiba mais sobre os principais dados de configurações
disponíveis para você e comece a desenvolver hoje
mesmo.
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support/api

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/su
pport/api
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6. Encontre Apoio e Ajuda
Embora nos esforcemos para tornar o ScienceDirect fácil e
intuitivo de usar, você pode ter dúvidas. Nesse caso, nosso
Centro de Suporte ao Cliente tem respostas para suas
perguntas frequentes, bem como tutoriais em vídeo e outros
guias de instruções.

Você pode acessar o Centro de Suporte ao Cliente, clicando no
? Botão no canto superior direito das páginas do ScienceDirect.

Visite o ScienceDirect Support Center
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6. Encontre Apoio e Ajuda
Contate-nos
Embora nos esforcemos para tornar o ScienceDirect fácil e intuitivo de usar, às vezes é necessária ajuda. Nossa equipe
de suporte ao cliente está aqui para ajudar e você pode entrar em contato conosco de várias maneiras.

Você pode entrar em contato conosco através do ScienceDirect Support Center, ou, no rodapé da página inicial de
ScienceDirect, através do link “Contact and Support”.
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7. Nos envie o seu Feedback
Você sabia que nós amamos o SEU feedback ...
Ele nos ajuda a melhorar continuamente o
ScienceDirect.
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Vamos manter o contato!

Facebook
/Elsevier.ScienceDirect

Twitter
@ScienceDirect

