GUIA DO USUÁRIO

PESQUISE

Tecnologia de pesquisa rápida e
precisa para ajudá-lo (a) a encontrar
o conteúdo que você precisa.

Pesquisando
Digite uma palavra ou texto na caixa de busca e clique em “Search” (Pesquisar)

Resultados da pesquisa
Apresentados por ordem de relevância, os resultados exibem o título do caso/
artigo/capítulo e outros dados:
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1

Número de resultados apresentados

2

Tipo de conteúdo (artigo, parte de livro ou estudo de caso)

3

O início do resumo

4 Autor(es)
5

Data de publicação

6

Links de acesso rápido (PDF, ePub, OpenURL)

7

Status do acesso (disponível/indisponível, Open Access “Acesso Aberto”)

emerald.com/insight

Refinando os resultados da pesquisa
Utilize os controles da página para visualizar e navegar pelos resultados:

Refine sua busca ainda mais usando as opções à direita da tela.
Ordenar por:
• Relevância
• Mais recente/Mais antigo
Acesso:
•	Apenas conteúdo disponível para a sua
instituição
• Apenas conteúdo em Acesso Aberto
Converse com o seu bibliotecário (a) caso
o conteúdo que você precisa estiver listado
como indisponível, podem haver outras
opções de acesso.
Ano:
• Refine o conteúdo pela data da publicação
Tipo de conteúdo (escolha dentre):
• Artigos de periódicos
• Partes de livros
• Artigos Earlycite (pré-publicação)
• Estudos de caso

Pré-visualização do conteúdo
Ao clicar no botão “View
summary and detail” (Ver
índice e detalhes) você terá
uma visualização expandida,
que inclui:
1

Resumo completo

2

Detalhes da publicação

3 Palavras-chave. Clique
	
para fazer outra
pesquisa com uma das
palavras-chave
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Acessando o conteúdo
Ao clicar no título, você poderá visualizar o conteúdo no seu navegador:
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1

Veja os detalhes completos do(s) autor(es) e afiliação(ões)

2

Visualize a página completa do periódico ou livro

3

Baixe em outros formatos disponíveis

4

Vá para uma seção específica do artigo

	
5 Clique nas imagens ou ilustrações para visualizar uma versão expandida.

Acesso negado (Turnaway)
Se a sua instituição não tem acesso a algum conteúdo em particular, você verá
esta mensagem. Verifique com seu bibliotecário (a) se há alguma outra opção
de acesso disponível.
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Guias insight
Para visualizar todos os recursos para bibliotecários
na plataforma emerald.com/insight, visite:
emeraldpublishing.com/guides

Precisa de ajuda?
Entre em contato com nossa equipe pelo e-mail:
latinamerica@emeraldinsight.com
Se estiver com problemas para acessar algum
conteúdo na plataforma insight, entre em contato
com o administrador da sua biblioteca.

