
Guia da página 

Clique na capa para visualizar 
automaticamente a atual edição da Nature

A página nature.com
Este guia inclui uma breve descrição daquilo que você pode acessar através da página 
Nature e ilustra algumas das ferramentas e serviços disponíveis. Se você procura 
informação, deseja ler artigos ou pretende configurar alertas pessoais por e-mail ou feed 
RSS, saber como navegar na página nature.com irá facilitar a sua vida. 

Faça a gestão da sua 
conta nature.com

Pesquise para encontrar 
os conteúdos que procura

A lista A a Z inclui 
links para todas as 
publicações, serviços 
e gateways da página 
nature.com

Consulte portais 
regionais que destacam 
a ciência e pesquisas 
destas regiões

Ouça o podcast semanal 
da Nature e podcasts 
de outras publicações 
do NPG

Encontre ferramentas 
úteis que o ajudarão 
na sua pesquisa, como 
Connotea, Protocol 
Exchange e Nature 
Network

Consulte a lista 
de conferências 
organizadas pela Nature 
Conferences e por 
parceiros associados

Clique  aqui para ler 
os últimos blogs e 
comentários

Uma seleção de 
artigos do portfólio de 
publicações do NPG

Explore todo o portfólio 
por tema para encontrar 
os conteúdos mais 
relevantes

Visite outras seções do 
website através destes 
links

As principais notícias são 
atualizadas regularmente 
neste espaço

Os comunicados de 
imprensa mais recentes 
são disponibilizados 
nesta seção

Procure no Naturejobs 
oportunidades de 
emprego e informações 
profissionais
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Para tirar o maior proveito da página nature.com, comece registrando a sua conta pessoal. 
Estes três simples passos lhe permite criar um acesso único a todas as páginas Nature e 
caso você tenha uma assinatura pessoal, é essencial fazê-lo.

Registre-se e crie uma conta gratuita na 
página nature.com

Vantagens do registro
1.  Pesquisas 

guardadas
2.  Artigos e conteúdos 

gratuitos
3.  Assinatura gratuita 

de newsletters 
dos seus produtos 
favoritos

4.  Alertas eletrónicos 
de índices de 
publicações

Preencha os seus 
dados pessoais

Expanda esta seção 
para selecionar mais 
alertas específicos por 
disciplina e tema

Confirme os seus 
dados e, em seguida, 
clique em Register!

Selecione os alertas 
de email da sua 
preferência
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Encontrar a informação de que você necessita na página nature.com é fácil e intuitivo. 
As caixas de pesquisa encontram-se no canto superior direito de todas as páginas da 
revista e a opção de pesquisa avançada permite-lhe obter resultados mais específicos. 
Por sua vez, a funcionalidade de guardar pesquisas da página permite-lhe guardar e 
reutilizar termos de pesquisa, sendo os novos resultados automaticamente captados e 
apresentados.

Procura respostas?

Pesquise por palavras-
chave e limite a sua 
pesquisa a publicações 
selecionadas

Refina a sua pesquisa 
por autor, título de 
artigo, data, etc. 

Se souber o número 
DOI (número de 
identificação único) 
do artigo que procura, 
introduza-o aqui.

Clique em “Submit” 

Os seus 
resultados...

Filtre os resultados por 
publicação, tipo de 
artigo ou data

Escolha a forma como 
pretende visualizar os 
seus resultados
• por relevância
• por data
• por publicação
• por tipo de artigo
•  até 100 resultados por 

página

Depois de iniciar sessão 
na página nature.com, 
poderá guardar a sua 
pesquisa para a visualizar 
mais tarde ou visualizar a 
sua pesquisa guardada

Torne a sua pesquisa 
mais específica através 
da função de pesquisa 
avançada 

Guarde o link do artigo 
no Connotea 

Utilize o nosso sistema online para obter 
permissões para reutilizar conteúdos do NPG

Os artigos assinalados 
como OPEN podem ser 
lidos gratuitamente por 
todos os usuários

Clique no link para ler o 
resumo ou visualizar o 
artigo na íntegra

Selecione Saved 
Searches para visualizar 
a sua lista pessoal 
de resultados de 
pesquisas guardadas. 
Terá de iniciar sessão 
para utilizar esta 
funcionalidade.

Websites relacionados 
com a página Nature 
que poderão ser úteis

Escolha a forma como 
pretende visualizar os 
seus resultados

Clique  em “Show 
Context” para visualizar 
exemplos de onde é que 
o termo de pesquisa se 
encontra em cada um 
dos resultados
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A página nature.com tem muito mais a oferecer do que simplesmente conteúdos escritos. 
Todas as semanas, são lançados novos conteúdos multimedia com os quais se sentirá 
mais perto da ciência do que nunca.

Muito mais do que artigos

Faça downloads de podcasts 
gratuitos que destacam o melhor 
da semana na área da ciência da 
Nature e de outras publicações.

Veja vídeos em streaming com 
debates e análises de cientistas 
que compartilham as suas 
descobertas.

Leia as últimas atualizações dos 
nossos editores e dê a suas 
opiniões sobre as notícias do dia.

Encontrem-nos...


