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SOBRE A SciELO

Scientific Electronic Library Online (SciELO) é um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos
científicos na Internet. Especialmente desenvolvido para responder às necessidades da comunicação científica nos
países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe, o modelo proporciona uma solução eficiente
para assegurar a visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica.

O Modelo SciELO é o produto da cooperação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPS/OMS), instituições nacionais e
internacionais relacionadas com a comunicação científica e editores científicos.

(SCIELO, 2019).

Para saber mais 
acesse:



SciELO.ORG

Busca por 
Coleções ou 
Periódicos 

https://scielo.org/pt

Barra de busca 

Idiomas

https://scielo.org/pt


BUSCA POR TÍTULOS DE PERIÓDICOS

Clique em 
periódicos para 
buscar os títulos 

disponíveis

É possível buscar por 
ordem alfabética 
de títulos ou de 
publicadores e 

por assunto



REALIZANDO UMA PESQUISA

Clique em 
pesquisa avançada



PESQUISA AVANÇADA

Utilize opções 
de filtro

Digite o termo
de busca

É possível 
selecionar um 
campo para 
filtrar a busca

Utilize essas 
opções de 
filtro para 

refinar a busca



PESQUISA AVANÇADA

Clique em adicionar 
outro campo e utilize os 

operadores booleanos 

Opções para 
salvar o resultado 

da sua busca 

Os operadores de pesquisa AND, OR,
NOT podem ser usados para combinar
termos a fim de ampliar ou limitar a
recuperação.

AND
Use AND para encontrar registros
contendo todos os termos separados
pelo operador.

OR
Use OR para encontrar registros que
contenham ao menos um dos termos
separados pelo operador.

AND NOT
Use NOT para excluir os registros que
contenham certas palavras de sua busca.



VISUALIZANDO

O DOCUMENTO

Ao clicar no título do 
artigo é possível 

visualizar o documento 
na íntegra e utilizar as 

opções disponíveis para 
realizar o download.



SciELO.BR

O objetivo do site SciELO Brasil é implementar
uma biblioteca eletrônica que possa proporcionar
um amplo acesso a coleções de periódicos
como um todo, aos fascículos de cada título de
periódico, assim como aos textos completos
dos artigos de periódicos científicos brasileiros.



SciELO.BR

Busca por título
do periódico

https://www.scielo.br/

Alterar o 
idioma

Busca por artigo

https://www.scielo.br/


REALIZANDO A PESQUISA POR ASSUNTO

1º Clique em 
índice de assuntos

2º Digite o termo
de busca



REALIZANDO A PESQUISA POR ASSUNTO

3º Adicione um ou mais termos 
de busca, se necessário, e 

clique em pesquisa

Utilize a tecla Ctrl para
selecionar mais de um
termo



RESULTADO DA PESQUISA 

Clique nas opções para 
visualizar o texto ou resumo

Caso queira refinar a busca 
vá até o fim da página e 

filtre sua busca



REALIZANDO A PESQUISA POR ARTIGO

Clique em 
pesquisa de artigos

Digite o termo 
de busca e, se 
necessário, use 
os operadores 

booleanos

Selecione um 
campo para 

refinar a busca



RESULTADO DA PESQUISA 

Clique nas opções 
para visualizar o 
texto ou resumo



SciELO

Livros

A Rede SciELO Livros visa a publicação online
de coleções nacionais e temáticas de livros
acadêmicos com o objetivo de maximizar a
visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das
pesquisas, ensaios e estudos.



SciELO LIVROS

http://books.scielo.org/

Lista de editoras 
participantes

http://books.scielo.org/


SOBRE A SciELO LIVROS

A Rede SciELO Livros interopera e
compartilha objetivos, recursos, metodologias
e tecnologias com a Rede SciELO de
periódicos científicos de modo a contribuir
com o desenvolvimento da comunicação
científica em ambos meios de publicação.

São 1297 títulos disponíveis 
de acesso aberto

459 de acesso comercial



REALIZANDO A PESQUISA

Utilize as opções 
de pesquisa para 
filtrar os materiais 

que procura



RESULTADO DA PESQUISA

Faça o download   
com o formato que 

melhor se adapte     
ao seu dispositivo

Envie por e-mail e/ou 
compartilhe o 

resultado



VÍDEO DE 

DIVULGAÇÃO

Ficou com alguma 
dúvida? Leia o código 
QR-Code e saiba mais 
sobre a rede SciELO 

Livros.



Tutorial elaborado por:

Claudia Cunha - claudiacunha@furg.br

Sabrina Silva - sabrinavaz@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

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

