Busca avançada
em 4 passos
Acessar a Busca avançada
Através do menu Superior da Plataforma ProQuest. Lembre-se de utilizar os termos em
inglês.
Amplie sua pesquisa ou busque por
sinônimos
utilizando o Operador Booleano - OR
vehicle OR automobile
cloning OR genetics OR reproduction

Busque por Termos compostos
e Frases exatas
colocando os termos entre Aspas (“ “)
“public health” -- “social media”

Recupere variações do termo
utilizando o Caracter de truncamento ( * )
leader* retornará leader, leaders, leadership

Utilize os Operadores de Proximidade
• PRE: encontra termos com um número x de palavras
entre si, na ordem em que são inseridos na busca.
fiber PRE/2 glass
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• NEAR: encontra termos com um número x de palavras
entre si, independentemente da ordem em que ocorrem.
television NEAR/n violence

Selecionar onde pesquisar / Limitar a busca
Pesquisar usando o Formulário

Campos específicos para selecionar onde o termo será buscado:
Assunto, Resumo, Autor, etc.
Disponível na página Busca avançada: opções para
o Refinamento prévio, como Texto completo,
Data, Tipo de fonte e outros.

Pesquisar usando as opções Consultar do menu

Recomendamos fortemente
utilizar o link

Consultar

que é exibido ao selecionar itens como:
Autor, Assunto, Título da publicação,
Empresa/Organização e outros.

Campos e opções para refinamento:
variam de acordo com a base de dados.

Ordem de execução dos operadores:
PRE > NEAR > AND > OR >NOT

Selecionar onde pesquisar
Indo além: buscar usando Tesauro
Tesauro: Listagem alfabética de todos os descritores (assuntos)
da base de dados.
Selecionar o Tesauro

Pesquisar os termos e inserir na busca
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Trabalhar com os resultados e documentos
Veja mais dicas, vídeos, ajuda e treinamentos

Visite aka.ms/WordHelp
Essas experiências estão disponíveis no Word 2016
para área de trabalho e no Word no Office 365.

Você pode selecionar os documentos
(caixinhas de cada item) para:
Salvar os documentos em vários formatos
Enviá-los via e-mail
Citar: gerar referência dos documentos

A opção Salvar pesquisa /alerta te
permite:
Criar alertas

Filtros utilizados: exibidos na
parte superior da coluna.

Salvar sua busca em PDF, Gerenciadores de
referência
e muitos mais

Ajuda e Suporte:
proquest.libguides.com/portugues

