
TUTORIAL



JSTOR é uma base de dados internacional,
multidisciplinar, contendo textos completos de
artigos de periódicos, livros, folhetos e outras
fontes (manuscritos, cartas, histórias orais,
imagens etc). O acesso é feito pelos
computadores das Unidades USP, por rede
wireless ou remotamente por meio de uma
Virtual Private Network (VPN)

Para se cadastrar na VPN USPNet, acesse:

http://biblioteca.fflch.usp.br/vpn



Pesquisa em todo o conteúdo 

da base. Digite as palavras-

chave, utilizando também 

sinônimos.  Dê preferência a 

termos em inglês.

Fornecedor 

do acesso.

Cadastre-se para 

organizar sua pesquisa 

e criar alertas.



Na área de trabalho, você pode:

- A adicionar descrições e notas às suas pastas; 

- Adicionar descrições, notas e links para citações 

individuais;

- Mover itens de pasta para pasta ou de uma pasta 

para o seu espaço de trabalho geral;

- Adicionar pastas de subnível, para organizar melhor 

seu trabalho;

- Criar alertas para ser avisado sempre que for 

adicionado um item de seu interesse na base. 



Organize suas buscas 

criando pastas.

Adicione um 

link externo.

Compartilhe textos 

ou pastas com 

outros usuários. 

Mova seus arquivos 

de uma pasta para 

outra ou para a área 

de trabalho externa.

Link externo 

adicionado. 

Exporte a citação 

do arquivo 

selecionado.



Coloque as palavras 

entre aspas para procurar 

frases exatas

É possível selecionar 

o campo onde será 

feita a busca. 

Quantidade de 

resultados para 

a busca.



Pesquisa por 

campos 

específicos. 



Selecione “Search

within results” para 

fazer uma nova 

pesquisa, entre os 

resultados obtidos. 

Barra lateral 

contendo várias 

opções para refinar 

a busca. 
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Para pesquisar em 

campos específicos 

(autor, título, assunto) 

simultaneamente. 



Clicando em 

determinada letra, 

aparecerão os títulos 

existentes na base 

iniciados por ela. 



Ferramenta que analisa um texto, 

seleciona as principais palavras-

chave contidas nele e faz uma 

busca na base JSTOR, 

recuperando documentos 

relacionados. 



Pode ser selecionado 

um artigo (em qualquer 

formato), uma página 

da web (basta informar 

a URL) ou o esboço de 

um trabalho.



É possível ajustar a 

relevância dos termos 

encontrados pelo 

sistema e incluir outros.

Opções para filtrar os 

resultados da busca, 

de acordo com o perfil 

da pesquisa. 

Dicas sobre como 

obter melhores 

resultados.



Para maiores detalhes, consulte os guias da base (em Inglês):

https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor

https://guides.jstor.org/how-to-use-jstor


Conte com a biblioteca em 

sua vida acadêmica!

Pergunte, acesse, explore!

saufflch@usp.br

3091-4377
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