
Consulta às bases de dados e 
revistas em formato eletrônico 

assinadas pela USP

A maioria do conteúdo disponível nestas fontes é 
internacional e em inglês. Em algumas situações é possível 

localizar conteúdo em outros idiomas.



Este é um breve tutorial para orientações básicas sobre algumas fontes de 
pesquisa.

Caso deseje um treinamento mais específico ou mais detalhado, por favor, 
entre em contato com nossa equipe.



Há duas formas de acesso:

1) Na home page do SIBi (www.sibi.usp.br):



2) No Portal de Busca Integrada 
(http://buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do),
com acesso individual a cada título ou através de pesquisa simultânea em 
diversas fontes



Consulta às bases de dados



As bases estão em ordem alfabética. Basta clicar 
sobre o nome para ser direcionado para o site.

Neste exemplo, vamos abrir a Art Full Text.



Pesquisa simples. 
Basta digitar as 
palavras de 
interesse.

Estratégias de busca 
que permitem 
refinar/ limitar os 
resultados da busca.



Pesquisa avançada permite 
escolher campos para pesquisa: 
autor, assunto, título da revistas 
etc., além dos delimitadores já 
apresentados.



Consulta às revistas em formato 
eletrônico



Esta uma forma prática de acessar o conteúdo de uma revista específica.

Ou para buscar o conteúdo completo de artigos localizados em uma base de 
dados referencial, ou seja, que apresenta apenas o resumo ou a referência 
dos artigos e não o texto completo.



Consulta às listas de títulos

Pesquisa pela grafia inicial do título, por palavras do 
título (não necessariamente na ordem exata) ou pelo 
título exato [começa com / contém / exato]



A palavra está incompleta na tentativa de obter 
resultados com todas as variáveis possíveis. Por 
exemplo: architectural | architecture | architectures.

Neste exemplo de busca, o resultado é apresentado 
na própria lista alfabética.

Controles para navegação na lista de títulos.

Outro exemplo de busca...



Pesquisa para buscar revistas que 
apresentem as palavras journal e 
architectural | architecture | 
architectures e outras variáveis 
existentes

Total de resultados.

Controles para navegação nos títulos recuperados.

Este símbolo 
indica que a 

revista é revisada 
por pares, por 
uma banca de 

editores.

Ao clicar no ‘i’ abre-se um quadro 
com informações sobre a revista. Ex: 
período de publicação disponível na 
base e categorias temáticas na qual 

foi classificada.

Clicar neste outro símbolo ou no 
títulos da revista é o última etapa 

para conseguir o artigo.

Neste outro símbolo, do SFX, há link

para informação adicional sobre o 
índice de citação da revista, quando 
disponível. Não é possível visualizar 

esta informações quando clicar 
diretamente no título.



No caso, esta é a única fonte para acessar a revista escolhida. Apenas os textos publicados entre 1998 
e 2011 estão disponíveis para consulta.

Às vezes, aparecem outras fontes com períodos diferentes; apenas o resumo; fontes gratuitas;  etc.

Preencha todas as informações solicitadas para ter acesso direto ao artigo. Funciona também se 
digitar volume e número e/ou a página inicial.

Ou informe apenas o ano de publicação e ao abrir a base de dados indicada, neste caso base de dados 
Art Full Text – editor EBSCO, acesse o artigo navegando pelo menu.

Veja a duas opções de acesso nas próximas telas.



Acesso direto



Navegando na base de dados, caso tenha informado apenas o ano de 
publicação

- Escolha o ano de publicação dentro do período disponível (1998-2011)
- Serão apresentados os fascículos do ano
- Clique no fascículo específico
- Navegue para localizar o artigo que está buscando. Em geral, aparecem 
em ordem crescente referente à página inicial



Tanto no Portal de Busca Integrada quanto nas bases de dados assinadas, 
os usuários USP têm direito a criar conta para gerenciar suas pesquisas, 
criar alertas baseados nas estratégias de busca, salvar artigos favoritos 

entre outros recursos.



Estamos à disposição para mais esclarecimentos.

Se desejar, agende um treinamento para conhecer outros recursos 
disponíveis ou para obter mais detalhes sobre o conteúdo apresentado. 

Equipe da Biblioteca FAU/USP


