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Seleção de idioma.1

Opções de busca.2

Área de autenticação ( login).3

Look Inside:  Pré-visual ização do conteúdo do l ivro eletrônico 
em PDF de alta qual idade,  sem a necessidade de downloads ou 
instalação de softwares.  Não-assinantes podem acessar capa, 
contra-capa,  colofão e introdução dos t í tulos,  além de 10% (ou um 
mínimo de 3 páginas) de cada capítulo gratuitamente.

HOME

Login via  SHIBBOLETH ou ATHENS:  Uti l izando as credenciais 
SHIBBOLETH ou ATHENS de sua instituição,  é  possível 
autenticar-se em SpringerLink fora dos l imites do campus e 
ser  reconhecido como membro de sua instituição.
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My SpringerLink :  Registrando-se em My SpringerLink ,  o 
usuário pode autenticar-se a qualquer momento para ut i l izar 
seus recursos personal izados:  Í tems salvos (favoritos,  buscas 
e  aler tas) ,  Histórico de pedidos e  Detalhes da Conta .  A  página 
de confirmação do registro fornece o número identif icador 
MetaPress do usuário,  que também receberá uma coinf irmação 
via email .
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NAVEGAÇÃO OPÇÕES DE BUSCA RESULTADOS DE BUSCA PÁGINAS DE ARTIGOS/ CAPÍTULOS

Informações da busca efetuada:  cr itér ios e número de 
resultados.
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Tipo de conteúdo.4

Título.5

Assunto ou coleção.6

SpringerLink provê opções rápidas e fáceis de navegação por

As opções de busca básica e busca avançada por todo o 
conteúdo estão disponíveis em todas as páginas da plataforma.

Busca básica.7

Busca avançada.8

References:  referências faci lmente visual izadas da página 
de resumo, provendo l inks a todas as referências (quando 
disponíveis),  independente da editora.
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Related Documents:  anál ise semântica oferece ao usuário 
uma l ista separada de documentos relacionados,  que 
combinam com o contexto do conteúdo sendo visual izado.
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Expor t  Citat ion :  ferramenta de expor tação de citações, 
com supor te aos programas mais populares de citação.
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Cited By:  provê l inks aos ar t igos que citam o ar t igo que 
está sendo visual izado.
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Informações da busca efetuada:  cr itér ios e número de 
resultados.
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A área de navegação é visível  em todas as páginas,  provendo 
ao usuário informações detalhadas e f i l tros de busca que 
auxi l iam na obtenção dos melhores resultados.
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!0 É possível  fazer  o download dos resultados de pesquisa 
diretamente em formato PDF e HTML . Para capítulos,  é 
possível  v isual izar  o conteúdo onl ine em formato PDF através 
do ícone

Indicador do nível  de acesso de sua instituição,  t í tulo por 
t í tulo.

!1

ACESSO COMPLETO SEM ACESSOACESSO PARCIAL

!2

!3!4

!5


