
GUIA DE NAVEGAÇÃO 



O que é Gale eBooks?



2660 TÍTULOS DISPONÍVEIS. O catálogo de Gale eBooks

inclui almanaques, enciclopédias, manuais,  índices, 

diretórios, centenas de livros premiados, e milhares de obras 

de referência, em sobre praticamente qualquer matéria

Características:

• Acesso simultâneo desde qualquer dispositivo 

conectado à Internet, sem necessidade de  instalar 

nenhum software especial.

• Gale eBooks se adapta automaticamente a tela de 

qualquer computador ou dispositivo.

Clique em "lista de 
títulos" para ver todos 
os títulos da biblioteca 

Gale eBooks

Gale eBooksCONTEÚDO

Gale ebooks oferece uma colecção on-line de materiais de 

referência, incluindo enciclopédias e fontes especializadas 

de referência para a investigação multidisciplinar.



1.747+ eBooks de referência do selos de Gale

Charles Scribner’s Sons
Livros eletrônicos de referência sobre história e literatura.

Gale®
Monografias na área de religião, história e ciências sociais.

Macmillan Reference USA
Monografias e séries especializadas em ciências sociais.

St. James Press
Publicações de interesse acadêmico em uma ampla gama de 

tópicos.
Cobertura: Áreas de história, literatura, religião e ciências sociais, 

bem como uma ampla gama de tópicos de interesse acadêmico.

TÍTULOS DISPONÍVEIS

Gale eBooksCONTEÚDO



FERRAMENTAS DE PESQUISA
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INTEGRAÇÃO COM GOOGLE E 

MICROSOFT 
A integração dos recursos da Gale com o Google e a Microsoft facilita 

para estudantes e pesquisadores baixar, enviar por e-mail, 

compartilhar e acessar seu conteúdo de pesquisa de qualquer lugar 

usando ferramentas familiares.

LOGIN CONTÍNUO DO USUÁRIO

Após a autenticação, os usuários podem fazer login nos recursos de 

sua biblioteca com as credenciais da conta do Google e Microsoft.

FERRAMENTAS INTEGRADAS DO GOOGLE E MICROSOT 

Após o login, os usuários podem compartilhar e baixar artigos com

facilidade, incluindo seus destaques e notas, usando as ferramentas do 

G Suite for Education e do Office 365, como o Drive e o Docs.

BOTÃO DO GOOGLE CLASSROOM 

Por meio do botão do Google Classroom, os professores podem 

compartilhar qualquer página de Gale eBooks diretamente com os 

alunos como tarefa ou anúncio.
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Pesquisa Básica
Esta funcionalidade procura um termo em todos os 

títulos da sua biblioteca Gale eBooks e apresenta os 

resultados ordenados por capítulo.

COMO PESQUISAR O CONTEÚDO 

Pesquisa Avançada
Permite pesquisas altamente personalizadas através 

da combinação de campos de pesquisa.

Pesquisa por Guia de Assunto
O Guia do Assunto é como um dicionário de sinônimos 

para encontrar os termos de pesquisa certos, 

especialmente ao iniciar sua pesquisa. 
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Pesquisa Avançada

Crie uma consulta de pesquisa altamente personalizada 

usando uma combinação de termos de pesquisa, índices 

e limitadores. De um modo geral, uma pesquisa 

avançada permite obter um conjunto menor de 

resultados mais relevantes às suas necessidades.

ÍNDICES. Use o índice de palavras-chave para todas as 

finalidades ou concentre sua pesquisa em um tipo 

específico de dados, como assunto, autor ou nome da 

obra. 

LIMITADORES. Use as opções adicionais para incluir ou 

excluir diferentes tipos de conteúdo dos seus resultados. 

Limitadores são uma ótima maneira de restringir sua 

pesquisa.

Assunto: Escolha este campo para 

pesquisar tags de documentos e encontrar 

resultados totalmente focados no seu 

tópico. 

• Documento completo: Pesquisa em 

todo o texto dos eBooks. Essa opção 

realiza uma pesquisa ampla por qualquer 

menção aos seus termos, para que você 

possa encontrar frases precisas nos 

resultados ou localizar artigos que 

abordam conceitos específicos.

• Rótulo da imagem: Selecione este 

campo para pesquisar legendas de 

fotografias, ilustrações, gráficos etc. Use 

esta pesquisa para encontrar capítulos 

com recursos visuais relevantes
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Pesquisa por 
Guia de Assunto

Digite um tópico e ele sugerirá grafias 

preferenciais e termos relacionados. Como 

opção, você pode limitar sua pesquisa 

usando as MAIS OPÇÕES.

POR QUE USAR O GUIA DE ASSUNTO?

a) Para encontrar conteúdo sobre um tópico, 

em oposição a meras menções

b) Para estreitar um tópico amplo

c) Para descobrir novos termos para pesquisa
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*DE ACORDO COM O “TIMES HIGHER ED SUPPLEMENT WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2016”

RESULTADOS DE PESQUISA
Acesse uma lista de capítulos relevantes de e-livros com base 

em sua pesquisa. Se você tiver um grande número de 

resultados, use as opções para classificar e limitar a lista.

Filtre seus resultados
Formas de filtrar ou limitar seus resultados estão 

disponíveis na barra lateral. 

Pesquise nos seus resultados
Para pesquisar seu conjunto completo de resultados, 

use a caixa de pesquisa Pesquisar em.

Analise seus resultados
Com o Localizador de Tópicos, transforme seus 

resultados de pesquisa em uma representação gráfica 

que mostre quais palavras e assuntos são encontrados 

com mais frequência em seus resultados

CLIQUE NO TÍTULO DO DOCUMENTO 

PARA VISUALIZAR UM CAPÍTULO. 
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LOCALIZADOR DE TÓPICOS

O Localizador de Tópicos oferece uma maneira 

visual de pesquisar. Você pode transformar seus 

resultados de pesquisa em um diagrama do 

Localizador de Tópicos para:

a) Descobrir o contexto de seu termo de 

pesquisa e descobrir conexões ocultas.

b) Encontrar termos de pesquisa adicionais 

relacionados ao seu tópico.

FERRAMENTAS DE PESQUISA

Há duas formas de visualizar este diagrama: 

com mosaico ou com círculos.



PAINEL DE EXPLORAÇÃO E 
FERRAMENTAS DO DOCUMENTO



COMO PERCORRER OS EBOOKS

Percorra todos os eBooks disponíveis na página de início ou 

clique em uma coleção para visualizar todos os seus títulos. 

Clique na capa de um título para acessar o Índice do livro.

ÍNDICE
Use as setas no esboço para expandir e contratar as seções 

disponíveis do eBook. Clique em um capítulo ou seção para 

visualizar o texto. Ou use o botão Exibir Ebook para pular 

diretamente para a primeira página do título. 

Você pode encontrar um índice 

suspenso na parte superior de 

cada documento. Use-o para 

navegar rapidamente no eBook.
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Book View
Este modo de visualização imita o 

desenho da versão impressa do 

livro e inclui opções para virar as 

páginas, fazer zoom, alternar o 

formato entre uma e duas páginas 

e expandir ou contrair a tela.

Text View
Um modo de visualização de fácil 

leitura que inclui todos os textos e 

imagens da secção ou capítulo do 

livro electrónico.

COMO PERCORRER OS EBOOKS
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COMO TRABALHAR 

COM OS DOCUMENTOS

CITAR. Que permitem gerar citações bibliográficas 

utilizando os formatos MLA, APA ou Chicago.

FAZER DOWNLOAD. Essa ferramenta permite salvar o 

artigo em seu computador ou dispositivo de memoria.

IMPRIMIR. Gera uma versão do documento adequada 

para impressão. 

GET LINK. Essa função gera um URL ou link que permite 

consultar novamente o conteúdo desejado depois de 

haver fechado a sessão na base de Gale. 
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COMO TRABALHAR 

COM OS DOCUMENTOS

ENVIAR PARA... Permite que você descarregue o artigo 

automaticamente em seu serviço de hospedagem de 

arquivos Google Drive ou OneDrive e consultá-lo através da 

nuvem a partir de qualquer dispositivo. Para isso, deverá 

iniciar a sessão em Gale eBooks com sua conta Google ou 

Microsoft. 

Google Drive

OneDrive

E-mail

Fazer download
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COMO TRABALHAR 

COM OS DOCUMENTOS

REALCES E NOTAS. Essa ferramenta permitirá realçar as 

partes importantes do texto como si estivesse usando um 

marca-textos. 

Simplesmente pressione o botão direito do mouse e arraste 

o cursor para selecionar o texto que deseja realçar e/ou 

sobre o qual quer fazer uma nota. Esses textos realçados e 

as notas serão impressos com seu artigo. 

Com esta ferramenta, você pode categorizar o conteúdo 

por cor e desenvolver suas planilhas de trabalho e, em 

seguida, fazer o download ou enviá-lo para seu serviço 

na nuvem.

FERRAMENTAS DO DOCUMENTO



COMO TRABALHAR 

COM OS DOCUMENTOS

TRADUZIR. Essa ferramenta permite traduzir o conteúdo do artigo 

a 30 idiomas, incluindo português.  Note que essa é uma tradução 

feita por máquina. 

ESCUTAR. As Bases de Dados Gale contam com tecnologia 

ReadSpeaker que permite escutar a leitura em voz alta do artigo. 

Obtenha uma versão em áudio do documento ao selecionar “Fazer 

download” no reprodutor de MP3. 

EXPLORE. Explore resultados semelhantes selecionando os 

artigos listados em Mais como este. Ou clique em Assuntos 

relacionados para encontrar documentos adicionais com termos 

semelhantes. 
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