
SPRINGER  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS - SiB 



Springer  

Plataforma de e-books, da coleção de 2008, adquirida pela FURG, que 
disponibiliza livros digitais nas áreas de Arquitetura, Artes, Design, Ciências do 
Comportamento, Ciências Biomédicas e Biologia, Economia e Negócios, Química, 
Ciência dos Materiais, Ciências da Computação, Ciências Ambientais e da Terra, 
Engenharia, Humanidades, Ciências Sociais, Direito, Matemática, Estatística, 
Medicina, Física, Astronomia, Computação Profissional e Web Design. 
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Acesse a plataforma 
Springer através da página 

do Sistema de Bibliotecas no 
menu “Base de Dados” 
“Multidisciplinares”.  

 
 

https://biblioteca.furg.br/
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Ou ainda, acesse a Springer ao clicar 
diretamente no ícone referente à plataforma, 

disponível no final da página do  
Sistema de Bibliotecas em  

“Fontes de Informações Digitais”. 

https://biblioteca.furg.br/


Acesso 

A partir das diferentes 

formas de acesso 

apresentadas, você será 

direcionado para a página 

da plataforma.  

 

É necessário localizar a 

“FURG” utilizando a 

ferramenta de busca, para 

que seja encaminhado 

para a página de login. 

https://wayf.springernature.com/?redirect_uri=https://link.springer.com 
 

Digite “FURG” na caixa de 
busca e automaticamente será 
apresentada a identificação da 
universidade. Após, selecione a 

opção para realizar o login.   

https://wayf.springernature.com/?redirect_uri=https://link.springer.com


Acesso 

Nossa instituição faz parte da 

Comunidade Acadêmica 

Federada. A autenticação 

será realizada via “CAFE” 

utilizando o login e senha do 

Sistemas FURG.  

Use o mesmo login e 
senha de acesso ao 

Sistemas FURG. 



Acesso 

Seus dados aparecerão na 

tela e você deve liberar os 

atributos de acesso. 
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Além da busca livre 

e avançada é 

possível pesquisar 

diretamente por 

disciplina.  
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Busca livre: retornarão resultados contendo todas as palavras inseridas na caixa de pesquisa, 

sem distinção entre maiúsculas e minúsculas ou verificação ortográfica e sem levar em 

consideração seus direitos de acesso ao conteúdo. Se desejar ver apenas os resultados aos 

quais você tem acesso, após a exibição dos resultados desmarque a caixa  

"Incluir conteúdo somente para visualização“. 

Busca por disciplina: você pode navegar por disciplina a opção fica ao lado esquerdo da 

página de resultados você pode escolher um disciplina ao clicar sobre a mesma será 

apresentado o número ao lado de cada item indicando quantos resultados correspondem a cada 

característica.  Ao selecionar um item irá refinar os resultados da pesquisa para que apenas os 

resultados que se ajustam ao item selecionado permaneçam. 

Busca avançada: você pode restringir seus resultados usando o recurso de pesquisa 

avançada, que permite pesquisar título, autor, palavras ou uma frase exata. Ela também 

permite que você refine sua pesquisa retornando apenas os resultados  

de uma publicação ou intervalo de datas específico.  
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Identificação de 
acesso como 

usuário FURG. 



Texto completo 

Para visualizar na lista de 

resultados apenas os documentos 

com texto completo é  

necessário desmarcar a opção  

"Include Preview-Only 

content“ ao realizar  a busca. 

 

São documentos com texto 

completos os pertencentes à 

coleção de 2008, assinada pela 

FURG, e as obras de acesso 

aberto.   

Na busca avançada a opção 
para desmarcar a caixa de 
seleção aparece no final  

da página.    

Na busca livre e na navegação 
por disciplina a opção para 
desmarcar a caixa de seleção 

aparece no canto superior  
esquerdo da página.    



Filtros 

A pesquisa pode ser 

refinada, a fim de otimizar 

seus resultados.  

 

Estão disponíveis as 

seguintes opções, filtrar por: 

• tipo de documento; 

• disciplinas; 

• subdisciplinas ; 

• língua.  
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O ícone “seta para baixo” indica 
que você pode exportar os 

resultados da pesquisa para um 
arquivo CSV.  

Você pode escolher a ordem de 
apresentação da lista de resultados 
optando entre visualizar os itens mais 
recentes primeiro “Newest First” ou 

visualizar os mais antigos primeiro 
“Oldest First”.    

 

Ainda é possível restringir  
os resultados a um intervalo 

de tempo indicando o 
 “ano inicial” e “ano final”. 
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É possível refinar os resultados  
da sua pesquisa.   

 
 Na figura é apresentada uma busca 

por materiais de acesso ao texto 
completo referentes à disciplina de 

Educação. 
 

A partir do resultado inicial a busca 
foi refinada utilizando os filtros de 
tipo de documentos “Book” e de 
período temporal entre os anos de 

 “2008 e 2021”.  
 

Para selecionar o item desejado 
basta clicar sobre título do mesmo.  
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Ao selecionar o item desejado é possível consultar o 
material por partes, fazer download de parte ou do 

texto completo e ainda é possível realizar  
buscas dentro do documento.  



Tutorial elaborado por: 

Raquel Barcellos  - rsbarcellos@furg.br 

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO 

Demais contatos acesse: 

sib.referencia@furg.br 



SIGA NOSSOS CANAIS 

www.biblioteca.furg.br 

@sibfurg 

@SIBFURG 

SiBFURG 

@SiBFURG 

https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/
https://www.instagram.com/sibfurg/

