Tutorial rápido da base OVID / Philosopher’s Index

1) Escolha da base

Essa é nova plataforma da Ovid, escolha uma das bases para iniciar a sua pesquisa e
clique em select resource(s).

2) Base selecionada – The Philosopher’s Index

Para confirmar se a pesquisa será realizada na base desejada, é só visualizar o nome
da base, localizado no canto esquerdo da tela, conforme indicação da seta.
A platarforma possui diferentes tipos de busca: a básica, por citação, por campos de
busca, busca avançada e por multi campos.
Nesse momento estamos na busca avançada, nesse tipo de busca, a palavra pode ser
pesquisada em diversas maneiras, como por exemplo: por palavra chave, por nome do
autor, por título do artigo ou por nome do periódico.
Escreva a plavra a ser pesquisada, escolha uma das opções de busca (Keyword, autor,
title or journal) e clique em search.

3) Lista de resultados e ferramentas de gerenciamento de resultados

No lado esquerdo da lista de resultados, conforme indicação da seta, temos as
informações da pesquisa e o número de resultados encontrados. Logo abaixo,
podemos encontrar alguns filtros ou limitadores de pesquisa, como o ano, periódico e o
tipo de publicação.
Do lado direto da lista de resultados, encontram-se as opções de visualização do
artigo, como o texto completo, referência, abstract e outras.

4) Histórico de pesquisa (Deletar, salvar no “My Account”e fazer pesquisas
combinadas)

No search history, localizado no início da página, temos acesso a todo o histórico da
sua pesquisa. Nessa opção, podemos realizar pesquisas, combinando os assuntos
pesquisados (and – or) e podemos deletar ou salvar no my projects, mas para isso
você precisa estar logado.

5) Browse por periódico

Outra forma de busca é através do título do periódico na opção Journals.
A lista em ordem alfabética, nos mostra todos os periódicos que temos acesso aos
textos completos.
A pesquisa pode ser feita também por assunto ou nome do periódico.

6) Busca e pesquisa por periódico

.
Essa página mostra o periódico selecionado, sendo direcionado automaticamente para
a última edição, com os artigos logo abaixo.
As edições dos anos anteriores, estão disponíveis do lado esquerdo – como mostra a
2ª seta.
As opções de visualização dos artigos e ferramentas de gerenciamento, como por
exemplo: exportar, enviar por email, imprimir ou adicionar em meus projetos, podemos
encontrar no lado direito da tela.

