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Bem vindo ao tutorial da nova interface de busca das bases de dados, o EBSCOhost 2.0. Neste tutorial, 
veremos a nova interface de busca do EBSCOhost bem como as novas características implementadas 
neste lançamento incluindo: novas maneiras de busca, vista prévia de artigos e imagens com o cursor 

do mouse, a nova lista de resultados e ampliação da lista de preferências. 



Quando fizer o login na nova interface do EBSCOhost, você primeiramente notará uma nova, e mais 
limpa tela de busca básica. Além disso, você achará os ícones (Subjects, Publications, Images, Cited 

References) no topo da tela do EBSCOhost. Como na interface anterior, você poderá clicar nestes 
itens para pesquisar publicações individuais, tesauros, imagens, etc.  Se em qualquer momento durante 

a sua sessão você desejar retornar para a tela de pesquisa básica, simplesmente clique na logo do   
EBSCOhost próximo ao campo Pesquisar. Você poderá adicionar ou mudar as bases de dados que 

estão sendo pesquisadas clicando no ícone Choose Databases acima do campo Pesquisar.



Da tela de Choose Databases você poderá adicionar ou mudar as bases de dados que estão sendo 
pesquisadas clicando na caixa próxima ao nome da base de dados na lista. A lista incluirá todas as 

bases de dados disponíveis no perfil atual. 



Você poderá adicionar limitadores clicando no ícone  Search Options localizado abaixo do campo 
Find. Observe a nova característica do Search modes. Você poderá escolher através do 

Boolean/Phrase, Find all of my search terms (operador “and”), Find any of my search terms
(operador “or”) ou o novo modo SmartText Searching.



SmartText Searching é uma nova ferramenta que permite inserir no campo de busca parte de um 
texto ou uma página inteira. Utilizando um sofisticado algoritmo, a busca SmartText examina o texto e 
atribui um peso para cada termo, retornando uma lista de resultado baseada na relevância. Observe 

que o campo Find se expande acomodando mais texto.



Por agora, vamos fazer uma pesquisa básica para o termo “global warming”. Insira o termo de busca 
no campo Find e clique Search. Você verá a nova lista de resultados disponibilizada. Observe o 

agrupamento de assuntos à esquerda da lista de resultados. À direita, você encontrará opções para  
Limit your Results assim como Related Information. Você pode limitar resultados em texto 

completo, Periódicos (Revisados) Acadêmicos ou utilize a barra de datas para mudar o período no 
tempo dos seus resultados. Uma vez selecionado seu(s) limitador(s), clique Update. 



As janelas em cada lado da lista de resultados podem ser minimizadas ou expandidas. Para expadir ou 
minimizar a coluna, clique no ícone da seta localizado na extremidade da janela. 



Se houverem imagens relacionadas aos artigos na sua lista de resultados, você poderá visualizá-las 
simplesmente mantendo o mouse sobre a imagem. Com isso a imagem será mostrada no meio da tela. 



Você também pode visualizar um artigo mantendo o mouse sobre o ícone no formato de lupa próximo ao 
título de artigo. Será mostrada uma telinha com a citação do artigo e o texto completo quando disponível.



Para cada artigo na sua lista de resultados é atribuido uma relevância e ao lado um link para adicioná-
lo a sua pasta. Você poderá registrar-se no seu Meu EBSCOhost pessoal clicando no link Sign Into My 

EBSCOhost localizado no topo da tela.



Quando você limita os seus resultados de busca utilizando Agrupamento de Assuntos à esquerda da 
tela, cada termo do assunto será adicionado a parte de cima da Lista de Resultados. Você poderá 
realizar uma pesquisa para cada termo clicando no link do termo ou removê-los clicando no ícone.



A seguir, clique em Search History/Alerts abaixo do campo Find. Seu histórico de pesquisa será 
mostrado. Você poderá imprimir o histórico de pesquisa, recuperar suas pesquisas anteriores, 

recuperar alertas, e salvar pesquisas e alertas. Você pode também combinar pesquisas e adicioná-las 
ao campo Find clicando na caixa ao lado das pesquisas que você desejar e clique no ícone Add. 



Clique no link Preferences abaixo do campo Find. Na página de preferences, você pode imprimir, 
enviar por email e salvar seus artigos bem como customizar opções tais como o layout da página, 
língua, formato da lista de resultados e citação. Estas preferências podem ser salvas para sessões 

futuras através da pasta Meu EBSCOhost.



HELP: Em qualquer momento durante a sua sessão, você poderá clicar no 
link Help para visualizar o sistema completo de ajuda online. Visite também 
no site de suporte do EBSCOhost: http://support.ebsco.com/ebscohost2
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