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JSTOR
Guia do Usuário

Campo para real izar  pesquisas por palavra-chave.

Opção de navegação por áreas temáticas.
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ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO AJUDA

Caso necessite de mais expl icações acesse o menu “Help” 
para obter  acesso a informações e tutoriais  guiados.
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Após encontrar  os ar t igos úteis  à sua pesquisa,  é  possível 
salvar  as citações em sua conta personal izada MyJSTOR ou 
fazer o download dos arquivos em PDF através do menu na 
área direita da tela.
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LISTA DE RESULTADOS REFINAMENTO DE PESQUISA LOCALIZANDO UM ARTIGO NAVEGAÇÃO POR TÍTULO

Selecione para real izar  uma nova pesquisa dentre os 
resultados encontrados na primeira pesquisa.
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Organize os resultados por data ou por relevância.4

Limite os resultados somente àqueles que possuem imagens.5

Limite os resultados somente àqueles que a sua instituição 
possui  acesso.
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Salve ou crie  um aler ta da pesquisa real izada em seu per f i l 
personal izado MyJSTOR .
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Opções de pesquisa:  salvar  citação,  expor tar  citação,  enviar 
citação por e-mail ,  etc.
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Util izando a busca avançada (Advanced Search, 9),  é 
possível  estreitar ainda mais os resultados.

Com dois ou mais campos de busca simultânea,  é  possível 
fazer  uma pesquisa mais específ ica com ajuda dos termos 
booleanos.
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Opções de pesquisa somente por entre o conteúdo ao qual  sua 
instituição tem acesso,  ou por entre ar t igos que contenham 
l inks a conteúdo externo.
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Fi ltros de pesquisa:  por autor,  por  t í tulo,  por  ar t igo,  por faixa 
temporal ,  por  idioma,  etc.
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Cada t í tulo l istado é precedido por um ícone que i lustra 
a acessibi l idade daquele ar t igo de acordo com a conta de 
sua instituição. 
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Opção de busca por l ista de periódicos,  que podem ser 
l istados por discipl ina,  por t í tulo ou por editor.
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Acesse o Citat ion Locator (!3) caso já  saiba qual  o  ar t igo que 
deseja consultar.

Preencha o máximo de informações que dispuser sobre o ar-
t igo que deseja (t í tulo,  autor,  publ icação,  ISSN, edição,  etc).
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