Salvar, Compartilhar
e Organizar
Plataforma ProQuest

Salvar / Compartilhar
Através da Página de Resultados

Após selecionar os documentos (através das
caixas de cada item) você pode salvar em:
Minha Pesquisa: Conta pessoal que você
pode criar na Plataforma ProQuest
Vários formatos: PDF, HTML,
Excel...
Além disso, é possível

E também:

exportar para diversos
Imprimir em PDF

Gerenciadores de
Referência,

Enviar via e-mail: pode-se especificar os
detalhes que deseja enviar: citação,
resumo, texto completo etc.
Citar: gerar referência

como o

Salvar / Compartilhar
Através da Pasta Itens selecionados

Todas as opções para SALVAR descritas na

página anterior também estão disponíveis na
Pasta Itens selecionados!

IMPORTANTE!
Os itens selecionados
serão exibidos somente
durante a sessão atual.
Por isso, não se esqueça
de salvar ou guardar seus
documentos!

Não quer fazer login para salvar seus
documentos?

Envie-os via email! Você pode escolher o
que deseja enviar: apenas lista de
resultados, citação e texto completo.

DICA! Selecione os itens do seu interesse à medida que pesquisa e depois salve-os de uma
só vez, utilizando a Pasta Itens selecionados.
proquest.libguides.com/portugues

Organizar
Criar Alerta / Salvar busca

Salvar busca: salva a busca atual na sua conta
Minha Pesquisa.
Criar alerta: a ProQuest te avisará quando houver
um conteúdo referente à sua pesquisa.
Criar RSS feed: também permite saber quando há
novos documentos disponibilizados.
Obter link de busca: também permite saber quando há
novos documentos disponibilizados.

Quer compartilhar
sua busca com
outros usuários?
Utilize a opção
Obter Link de
busca.

Antes de encerrar a sessão, não se esqueça de salvar sua busca!
proquest.libguides.com/portugues

Organizar
Conta Minha Pesquisa

MINHA PESQUISA: Conta pessoal onde você pode salvar, gerenciar e
organizar os materiais que encontra e cria na Plataforma ProQuest.
•

Documentos: Salve documentos e crie pastas para
organizar sua pesquisa

•

Buscas: salve suas buscas para executá-las
posteriormente

•

Alertas de busca e Feeds RSS: gerencie seus
alertas e Feeds, veja o que há, edite, exclua

Conta
MINHA PESQUISA
Crie você mesmo
sua conta Minha
Pesquisa: basta
preencher o formulário
ao acessar pela primeira
vez!

proquest.libguides.com/portugues

Organizar
Veja mais dicas, vídeos, ajuda e treinamentos

Buscas recentes: seu histórico de buscas

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

Buscas recentes
exibe somente as buscas da sua sessão
atual. Para acessá-las posteriormente,
salve-as em sua conta Minha Pesquisa.
Outro lugar para: Criar Alertas, Salvar sua
busca e Obter link de busca.

DICA!
Combine suas pesquisas.
Use a caixa na parte
superior para concatenar
suas buscas.

Ajuda e Suporte:
proquest.libguides.com/portugues

