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Conteúdo

 Astrofísica

 Biofísica, bioengenharia e 

materiais biomédicos

 Energia renovável

 Partículas e campos elementales

 Física nuclear

 Física óptica 

 Física teórica e experimental

 Engenharia

 Física Atómica

 Física Quântica

 Geofísica

 Óptica, optoeletrônica, fotônica

e física do laser

 Colisões e Interações

 Processos moleculares

 Física dos materiais

 Superfícies

 Supercondutores

 Semicondutores

 Raios cósmicos

 Concepção e aceleradores de 

implementação

 Polímeros

 Semicondutores

 Nanotecnologia

 E mais…



Página Principal
http://journals.aps.org/

Opções de navegação e buscas:

1. Ver lista de journal e ir a página de cada um

2. Busca por Journal, vol., página, DOI, etc.

3. Log In para criação de conta pessoal

4. Navegar por Journals

5. Busca por Journal e volumes

6. Busca avançada

7. Algumas seções de journals:

 Capa

 Anúncios

 Editorial

 Comentários

 Oportunidades de emprego na APS
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Navegar por  Jounals – Opção 1

Esta opção mostra uma breve descrição de cada journal, ao selecionar um deles, 

nos levará a página do mesmo. 



Navegar por  Jounals – Opções 2

Esta opção mostra a lista de Journals da APS, ao selecionar algum, se mostrará a 

relação do arquivo de volumes e edições do mesmo.



Busca simples
2

1

1. Inserir um termo de busca, dar “click” no ícone da lupa, ou, 

2. "clicar" sobre a seta na caixa de busca, apareceram as seguintes opções:

3. Buscar um termo/palavra em:

• Autor

• Resumo

• Título/resumo

• Autor citado

• Afiliação

• Colaboração

4. Buscar DOI

5. Buscar por citação
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NOTA: Não é necessário preenchar

todos os critérios de busca 

mostrados



Página de resultados

1. Número de resultados

2. Lista de resultados

3. Ordenar por:

• Relevância

• Mais recente

• Mais antigo

• Mais citado

4. Selecionar Destaques

5. Selecionar Categoria

6. Selecionar Journal
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7. Número de citações que  recebeu

o artigo

8. Mostrar leitura em PDF ou HTML

9. Exportar citações
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Busca Avançada

1. Desde a página principal selecione SEARCH, em seguida se mostrará um formato com

os seguintes critérios de busca.

2. Clique na seta ao lado de All Fields e selecione um tipo busca a partir do menu que 

abrirá, com as opções : Autor, Abstract, Título, Filiação, Colaboração.

3. Insira o termo de busca.

4. Se necessário, pressione o símbolo + para agregar um termo de busca, utilizando os 

seguintes operadores booleanos predefinidos:

• AND (Intersecção) = Reduz a busca (termo 1 AND termo 2)

• OR = Amplia a busca, qualquer dos termos (termo 1 OR termo 2)

• NOT = Exclusão do segundo termo (termo 1 NOT termo 2)

5. Mostrar: 

• Mais recente

• Mais relevante

• Mais antigo

• Mais citado

Filtros por: 

6. Intervalo de datas: Qualquer data, Semana passada, Mês passado, Ano passado, Série

personalizada.
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Continua



Busca Avançada 2

Filtros (continuação)

1. Journals: Selecione os Journals onde deseja aplicar sua busca.

2. Categoria: 

• Destaque na Revista Physics

• Sugestões do editor

• Open Access

• Comunicação rápida

• Destaque na seção PRL Milestone

3. Efetuar busca
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NOTA: Não é necessário preencher 

todos os critérios de pesquisa 

mostrado



Visualização de um artigo em HTML

1. Título do journal.

2. Opções de navegação dentro do journal

3. Referência.

4. Métrica. (ao clicar no ícone se mostram as redes sociais e outros espaços da web onde se 

foi compartilhado o artigo).

5. Opções para ir:

 Corpo do artigo

 Referências

 Artigos que o citaram

 Texto completo em PDF e HTML

 Exportar citação para gereciadores de referências

6. Resumo

7. Edição onde se encontra o artigo
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Continua
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Visualização de um artigo selecionado (Continuação)
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1. Imagens dentro do artigo. Para ver maior, selecione alguma delas (No. 4), encontrará a 

descrição da imagem e das permissões de uso.

2. DOI (Digital Object Identifier)

3. Clicar nas setas que aparecem ao longo do artigo, à esquerda e direita, para passar de 

um artigo para outro dentro do mesmo journal.
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