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Tutorial de uso EBSCOhost: 
Pesquisando temas de Ciências Sociais 
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Revisão da interface 

A área superior esquerda apresenta o acesso à página inicial e 
à diversas buscas adicionais. 

A área superior direita apresenta opções e menus de 
personalização da plataforma. 

Clicar em Publicações para ser exibido o índice A/Z de 
títulos. 

Nesta área são encontradas as buscas  básica e a avançada . 
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Pesquisa básica 

A busca básica permite a pesquisa por uma palavra, nome 
de autor ou mesmo um título. Na tela da busca básica, 
ainda é possível ativar as Opções de pesquisa e ativar 
filtros. 
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Pesquisa básica 

As opções de pesquisa se encontram logo 
abaixo da caixa de busca e permitem 
executar uma busca com filtros já ativos. 
Alguns deles como Data de Publicação e  
Texto completo são  os mais utilizados. 
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Pesquisa avançada 

A busca avançada permite a utilização de diversas 
técnicas de busca:  
1. O uso de operadores booleanos AND, OR e NOT. 
2. A busca em campos específicos; 
3. A utilização dos seguintes símbolos de truncagem: 

• Asterisco  *: utiliza de um radical para 
apresentar diferentes combinações. 
Exemplo: educ* 

• Interrogação ?: pode substituir um caractere 
em uma palavra. Exemplo: M?chael 

Além das técnicas indicadas ao lado, é possível também 
utilizar as opções de pesquisa. 
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Página de resultados 

O lado esquerdo da página de resultados apresenta um resumo de 
como foi feita a busca e um série de filtros. Alguns que podem ser 
úteis na pesquisa de temáticas sociais é o filtro de Assuntos. 
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Página de resultados 

Do lado direito da página de resultados, encontramos: 
1.A Relevância que poderá ser alterada de acordo com o objetivo da 
pesquisa, para ordem ascendente ou descendente de data; 
2.Opções de página: permite alterar a disposição da página de 
resultado; 
3.Compartilhar: permite salvar na pasta Meu EBSCOhost, criar um 
alerta de busca e até mesmo enviar o link da página de resultados 
para as redes sociais. 
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Página de resultados 

No detalhe, temos um resultado, que pode ser individualmente 
adicionado à pasta Meu EBSCOhost. Além disso, é possível acessar 
diretamente o texto clicando em “Texto completo em HTML” ou 
“Texto completo do PDF”. 
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Página do resultado 

Caso  na página de resultados, clicando no 
título do documento, a interface levará para 
a página demonstrada.  Do lado esquerdo 
temos as formas de acesso, na parte central 
os dados do documento (inclusive, sempre 
que autorizado, o email do autor) e por fim, 
do lado direito, as ferramentas. 



www.ebsco.com 

Página do resultado 

O formato em HTML oferece duas funcionalidades exclusivas: escutar 
(abaixo do título) e traduzir (acima do título).  
A opção Escutar  permite escutar uma pessoa lendo o documento com 
um sotaque australiano, britânico ou americano, é possível determinar 
a velocidade da leitura e o que será destacado acompanhando a voz 
lendo, e, por fim, é possível fazer download em mp3. Já a opção 
Traduzir permite traduzir o texto para mais de 30 idiomas, incluindo o 
português. 
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Página do resultado 

O formato PDF se abrirá, normalmente, no próprio 
navegador, apresentando do lado esquerdo o sumário e 
do lado direito as ferramentas, que se apresentam tanto 
no Resumo detalhado, quanto no Texto completo em 
HTML ou PDF. As ferramentas apresentam as seguintes 
funcionalidades: 
 
 

1. Adicionar ou remover da pasta 
2. Imprimir 
3. Enviar por email 
4. Citar 
5. Adicionar comentário 
6. Exportar 
7. Link permanente 
8. Adicionar a favoritos 
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Meu EBSCOhost 

Para criar sua pasta pessoal na plataforma EBSCO, clique 
na parte superior central direita no menu “Registrar-se” 

Clique em “Criar uma nova conta”. 
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Meu EBSCOhost 

Basta preencher com seus dados 
para que os conteúdos adicionados à 
pasta (imagens, vídeos, artigos e até 
mesmo alertas) permaneçam salvos. 
 
A única restrição é que a pasta 
deverá ser utilizada pelo menos uma 
vez ao ano. 
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