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O que é?

Science Direct
Editor: Elsevier
Produtor: Reed Elsevier
Tipo de Base de dados:  Textos completos
Literatura revisada por pares

A ScienceDirect contém artigos de mais de 3.800 diários e mais de 37.000 títulos de 
livros, muitas de suas publicações são aprimoradas com elementos interativos 
fornecidos por autores, como áudio, vídeo, gráficos, tabelas e imagens. Os artigos 
também possuem links incorporados para conjuntos de dados externos, como 
Scopus®, PANGEA ® e Reaxys®. Combinando esses extras de conteúdo com o texto de 
cada artigo e se obterá uma compreensão completa do panorama da informação antes 
de avançar seu trabalho.

Estão disponíveis publicações cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da 
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes.



Como acessar?

O acesso sempre deve ser feito via Portal de Periódicos CAPES, caso contrário você 
não terá acesso ao conteúdo completo da base, apenas ao conteúdo gratuito



Opções de Busca

A Science Direct traz os seguintes campos de busca: assunto/palavra chave (onde podem ser 
inseridos os operadores boleanos AND, OR, NOT, por autor (sempre o sobrenome) pelo nome do 

periódico, volume, edição, páginas e a busca avançada.



Opções de Busca

Opções da busca avançada permitem também incluir a instituição, o tipo de material



Busca por Documento

Usando o campo assunto/keywords - Permite que o usuário localize os documentos integrais 
indexados na base por meio da busca no resumo, título, assunto, etc.



• Uso de termos simples e compostos:
• O uso de aspas no “termo composto”  recupera os registros 

que contenham as palavras juntas. “Engenharia de Petróleo”
• O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros 

que contenham as palavras, não importando a posição.

• Uso de operadores booleanos:
• Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, 

caso contrário será considerado como parte da expressão de 
busca.
• AND – restringe a busca
• OR – abrange a busca
• NOT – restringe a busca

• Se nenhum operador for incluído a busca é realizada 
procurando todas as palavras.

Busca por documento



• Uso de caracteres especiais:

• Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a 
ferramenta de busca encontre as variações na grafia da palavra.

WOM?N para recuperar WOMAN e WOMEN

• Use o asterisco no final da palavra para recuperar as variações 
dos sufixos.

Petrol*         para recuperar petróleo, petrology

Obs: No caso da Science Direct este recurso do asterisco 
funciona somente se a busca se limitar a um termo no campo 
assunto/Key words

Busca por documento
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• Exemplos:

Oil
Oil AND Boltzmann
Oil AND Boltzmann AND Hegele

Enhanced oil recovery
“Enhanced oil recovery” 
“Enhanced oil recovery” AND Polymers
“Enhanced oil recovery” AND (Polymers OR CO2)
"Enhanced oil recovery" AND "gas-lift" NOT Polymers NOT CO2

Busca por documento



Busca por documento

Na página dos RESULTADOS: 
1. Edite, salve ou crie um alerta da sua pesquisa
2. Refine os resultados da sua pesquisa com as opções do menu lateral esquerdo
3. Baixe os artigos em PDF
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Busca por documento

Na página dos RESULTADOS: 
Visualize o Resumo/Abstract sem precisar sair da página de resultados.



Busca por documento

Na página dos RESULTADOS: 
Exporte referências do material para softwares/aplicativso de gestão de referências  sem precisar 
sair da página de resultados.



Busca por autor

Na página dos RESULTADOS: 
Permite aos usuários Clicar sobre o nome do periódico e partir dali para uma busca de material 
apenas nesta publicação



Busca por autor

Na página do MATERIAL SELECIONADO: 
1. Apresenta Recomendação de artigos relacionados (alto grau de relacionamento), apresenta 
indicadores de qualidade como N° de vezes que foi citado e lido
2. Navegação pelo sumário do artigo e também pelas figuras
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Obrigado

Biblioteca Universitária CESFI

biblioteca.cesfi@udesc.br

https://www.udesc.br/cesfi

www.facebook.com/biblioteca.cesfi

(47) 3398-6489


