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Esta apresentação irá guiá-lo através da biblioteca virtual IEEE Xplore. Isso inclui:

• Navegando a página por tipo de conteúdo (Browse)
• Como criar conta personalizada
• Utilização da pesquisa avançada
• Salvar pesquisas, usar alertas de e-mail paradescobrir sobre o conteúdo mais recente 
• Visualização de artigos em formato PDF e HTML

Para mais informação utilize a página de recursos e ajuda

Assista vídeos titoriais:

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/video-tutorials
https://www.youtube.com/c/IEEEXploreDigitalLibrary/playlists


Página Inicial IEEE Xplore

Apresenta as 
publicações 
disponibilizadas 
na plataforma 
do editor Pesquisa Básica

Pesquisa Avançada



Visualize o Browse das Conferências

Lista os anais de conferência por título em 
ordem alfabética e por tópico (assunto)

Permite a pesquisa por uma palavra-chave ou sigla



Browse de Periódicos e Revistas 

Permite a filtragem dos títulos por tipo de conteúdo, ano, editor e tópico (assunto)

Apresenta o histórico do título



Normas Técnicas

Aqui os usuários poderão visualizar as normas 
técnicas por coleção, range, tópico (assunto), ICS 
(Classificação Internacional de Normas Técnicas), 
Sala de Leitura Online, E acessar ao Dicionário de 

Normas Técnicas

Browse de 
Normas 
Técnicas 

(Standards)



Permite a filtragem das normas 
técnicas por classificação (status), por 

tipo, ano de publicação, e tópico 
(assunto)

Apresenta as versões das normas técnicas de 
acordo com o quadro de classificação

Browse de 
Normas 
Técnicas 

(Standards) -
Continuação



Apresenta a 
definição do termo e 
o link para acesso a 

Norma Técnica



Link para efetuar 
o Registro

Crie sua Conta Personalizada

Algumas vantagens de se criar uma conta personalizada:

▪ Salve buscas

▪ Receba notificações de conteúdo novo baseadas no seu interesse

▪ Crie até 15 pastas de projetos e salve até 1.000 documentos em cada pasta

▪ Siga até 15 autores e receba notificações de novas publicações



Conta personalizada do IEEE Xplore. “My Settings” 
apresenta os recursos que podem ser utilizados 

pelo usuário

Conta Personalizada e Gratuita – My Settings



Página de Alertas de Conteúdo

Escolha os Alertas que 

deseja receber e 

visualize as suas 

Pesquisas Salvas



Página do Autor – Descubra e siga até 15 influenciadores no seu campo de pesquisa



Acesso a Pesquisa Avançada



IEEE Xplore –

Pesquisa 

Avançada

Esta página permite ao usuário fazer 
diversas pesquisas: Pesquisa Avançada em 
todo o conteúdo; Pesquisa Descritiva  por 

Conteúdo e Pesquisa Rápida por uma 
determinada publicação.

Possibilita a pesquisa em todos 
os campos Metadata (Autor, 

Título da publicação, Título do 
Documento, Abstract e Termos 

Indexados).



Página de Resultados da Pesquisa

Esta aba 
permite o 

refinamento 
dos 

resultados

Permite ao usuário 
escolher em que 

ordem deseja 
visualizar os 
resultados

Veja quais são os artigos 
mais citados encontrados 

em sua pesquisa



Estes links permitem ao usuário: Baixar PDFs; Exportar os 
Resultados; Efetuar Downloads de Citação;. Solicitar Alerta de 

Pesquisa; 

Local para armazenar os seus 
documentos favoritos

Clique e visualize o 
Abstract/Resumo do documento 



Página de Resultados da Pesquisa – Análise do Documento



Informações adicionais pertencentes ao 
documento

Link para acessar o texto completo em PDF

Clique neste ícone 
para solicitar 

alerta de citação 
do artigo e salvar 
em sua pasta de 

projetos



Aqui você encontrará as 
referências bibliográficas dos 
documentos que citaram o 

artigo principal





Texto Completo em PDF Mais informação sobre IEEE Xplore:

Videos:
https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/video-
tutorials

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dTcI8UWq5gk&list=PLMm_-
4QBue2OIC2zqGyv9TaW_bbTTHrZX

Entre em contato:

https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/video-tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=dTcI8UWq5gk&list=PLMm_-4QBue2OIC2zqGyv9TaW_bbTTHrZX


Caso tenha alguma dúvida, por favor não hesite em nos contatar: 
EBSCO Brasil Ltda
Ana Carolina Nogueira
(21) 2224-0190
anogueira@ebsco.com.br

Obrigada!!!!

mailto:aribeiro@ebsco.com.br

