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Visão geral da biblioteca 

Organização 
em pastas

Tags para 
filtrar por 

assunto

Campo para busca

Área para 
exibição das 
publicações
e resultados 

das buscas



Bases de 
Dados

Bases de 
Dados

A biblioteca está dividida por pastas



Como realizar a sua busca bibliográfica?

A busca pode ser feita por: 
título da publicação, autor ou ano.



Busca por tema/título da publicação

1. Clique na pasta Zika;

2. Digite o termo na caixa de busca;

3. Para executar a busca tecle [ENTER]

P. ex.: Encontrar trabalhos sobre surto de zika (outbreak = ‘surto’ no idioma inglês)



Busca por autor

1. Clique na pasta Chikungunya;

2. Digite o sobrenome do autor na caixa 
de busca;

3. Para executar a busca tecle [ENTER]

P. ex: Encontrar trabalhos do autor Thomas Seyler sobre chikungunya;



Busca por ano de publicação

1. Clique na pasta Library;

2. Digite o ano na caixa de busca;

3. Para executar a busca tecle [ENTER]

P. ex.: Encontrar trabalhos sobre zika e chikungunya publicados no ano de 2014 



Busca por tags (assunto)
Você pode filtrar por um ou mais termos clicando nas tags:

Clique nos 
termos para 
selecionar;

Para localizar o 
termo digite o 
nome ou parte 
dele no campo 
de busca de 
tags;



Selecione as colunas que serão exibidas
Você pode optar por exibir outras informações além de título, autor e ano na área de 
exibição das publicações:

1. Clique neste ícone;
2. Na nova janela, selecione 

os campos que deseja visualizar.

Dica: todos os 
campos podem ser 
colocados em 
ordem alfabética 
ou cronológica. 
Basta clicar no 
título do campo.



Exporte as publicações para seu gerenciador de 
referências preferido

1. Selecione os registros que deseja exportar; 
2. Clique neste ícone;
3. Na nova janela, selecione o formato desejado.

Dica: os formatos 
RIS e Zotero 
funcionam com a 
maioria dos 
gerenciadores!



Exporte as publicações em formato das normas 
bibliográficas 1. Selecione os registros que deseja exportar; 

2. Clique neste ícone;
3. Na nova janela, selecione o formato. Copie 

e cole as referências no seu editor de texto.



Maria de Fátima Moreira Martins
fatima.martins@icict.fiocruz.br

Leonardo Simonini Ferreira
leonardo.simonini@icict.fiocruz.br

Dúvidas? 


