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Bem-vindo ao tutorial do EBSCOhost, que apresenta a Pesquisa avançada, o campo Localizar único, 
além de mostrar como configurar os recursos de Avisos de revista científica ou de pesquisa.



A Pesquisa avançada, com o campo Localizar único, apresenta o mesmo estilo de campo Localizar da tela 
Pesquisa básica, com vários limitadores adicionais. Você pode solicitar resultados analisados por especialistas 

e em texto completo, além de expandir os resultados para incluir, por padrão, todos os termos da pesquisa.



Clicando em Histórico de pesquisa/avisos, abaixo do campo Localizar, você pode criar um novo aviso ou 
reutilizar uma pesquisa anterior. Você pode usar as opções Imprimir histórico de pesquisa, Recuperar 

pesquisas ou avisos, Salvar pesquisas/avisos ou Limpar histórico de pesquisa clicando nos links. Se você 
tiver feito login no Meu EBSCOhost, pesquisas/avisos salvos permanecerão em sua pasta até serem excluídos.



Para criar um Aviso de pesquisa para a Pesquisa avançada realizada mais recentemente, 
clique no link Salvar pesquisas/avisos e faça login no Meu EBSCOhost. Se você precisar 

de um Nome de usuário e uma senha, clique no link Sou um novo usuário e siga os avisos.



Você será direcionado para a tela Salvar pesquisas/avisos. Preencha os campos do formulário exibido, 
clicando no botão de opção Aviso para transformar a sua solicitação em um Aviso de pesquisa.



Preencha o formulário de Aviso, selecionando as opções das listas suspensas de freqüência e duração. Insira o 
endereço de e-mail para o qual deseja que futuros resultados de pesquisa sejam enviados e clique em Salvar.



Você também pode configurar um Aviso de revista científica para receber notificações automáticas 
por e-mail de que uma nova edição de um título específico foi adicionada à base de dados. 

Primeiramente, clique no link Publicações, na barra de ferramentas superior. 



Insira o nome da publicação no campo Procurar publicações e clique em Procurar. 
Em seguida, clique no link exibido para acessar a página Detalhes da publicação. 



Clique no link Aviso/Salvar/Compartilhar, no canto superior direito, e selecione 
Criar um aviso para abrir o formulário de configuração do Aviso de revista científica. 



Preencha o formulário exibido para ser automaticamente notificado por e-mail 
sobre o recebimento de uma nova edição. 



AJUDA: a qualquer momento durante a sessão, você pode clicar no link Ajuda para visualizar o sistema 
de Ajuda on-line completo. Todos os tópicos à esquerda são links ativos que podem ser impressos como 

folhetos. Você também pode visitar o Site de suporte da EBSCO, em support.ebsco.com, para procurar em 
nossa Base de conhecimentos (Knowledge Base) de perguntas freqüentes, fazer download de Tópicos de 

ajuda ou Guias do usuário, visualizar outros tutoriais ou ver o que há de novo em nossas Principais 
histórias. Isso conclui o nosso tutorial de Pesquisa avançada com um campo Localizar único e avisos. 
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