
Tutorial para pesquisas 

 no diretório de periódicos  

Ulrichsweb 



         É uma fonte de informações detalhadas sobre mais de 

300.000 periódicos de todos os tipos: revistas acadêmicas, 

revisadas por pares, revistas populares, jornais e boletins 

informativos. Além de fornecer todos os dados de edição das 

revistas, indica em quais bases de dados elas aparecem. 

Se a USP possuir assinatura das bases indicadas, pode-se 

verificar se temos ou não acesso ao texto completo dos 

artigos. 



 O acesso é feito através dos computadores das Unidades 

USP, por rede wireless ou remotamente por meio de 

conexão VPN. 

(saiba mais em http://biblioteca.fflch.usp.br/vpn).  
 

 

 Para iniciar sua pesquisa, acesse o link: 

https://ulrichsweb.serialssolutions.com 

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/


Pesquise pelo título do periódico ou pelo ISSN 

Digite o título do 

periódico ou o nº 

de ISSN na caixa  

de busca. 



Resultado da pesquisa 

Localize o periódico na 

lista e clique no título. 

Formato 

Eletrônico 



Informações completas do periódico 

Clique em Abstracting & Indexing 

para verificar em quais bases de 

dados a revista foi indexada. 



Não clicar diretamente 

no link, o qual não 

reconhece o IP da USP. 

Pela lista, verificar quais 

bases de dados são 

assinadas pela USP, 

consultando o Portal de 

Busca Integrada ou o 

site da Biblioteca. 

Bases de Dados nas quais a revista aparece 
 



Bases de Dados assinadas pela USP 
 
Verificando pelo Portal de Busca Integrada: http://buscaintegrada.usp.br 

Verificar se a base 

de dados está na 

lista de bases que a 

USP assina e clicar 

no título para ter 

acesso. 

http://buscaintegrada.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/


Página de Bases de Dados da Biblioteca 
 

Verificando pelo site: www.biblioteca.fflch.usp.br/basededados 

Pela página da 

biblioteca pode-se 

verificar as bases 

assinadas e as de 

acesso aberto. Clicar 

no título da base 

para ter acesso. 

http://www.biblioteca.fflch.usp.br/basededados


Recapitulando 
 

Se você precisa saber em qual base de dados procurar o periódico que está 
precisando, a Ulrichsweb é uma boa fonte de pesquisa. Siga este passo a 
passo: 
 
• acesse a Ulrichsweb; 
• digite o título na caixa de busca e então clique na aba Abstracting & 

Indexing; 
• verifique se na lista aparecem bases que a USP assina; 
• faça o acesso às bases através do Portal de Busca Integrada ou do site da 

Biblioteca, para garantir o reconhecimento do IP USP. 
 
 

Em caso de dúvida entre em contato com a Biblioteca. 
 



Obrigado!  
 
 

Serviço de Atendimento ao Usuário:  
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