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Acesso ao Portal
O acesso ao conteúdo gratuito do Portal de Periódicos da CAPES é feito pelo site da Biblioteca UniBagozzi:
Periódicos Online:  https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/links-interessantes-periodicos/

Busca de conteúdo científico diversificado para a sua pesquisa.
As informações  são recuperadas em diversas formas e tipos de materiais, tais como: 
- Artigos;
- Livros;
- Normas Técnicas;
- Patentes;
- Dados estatísticos;
- Trabalhos apresentados em Congressos e Seminários;
- Vídeos e áudios.

https://unibagozzi.edu.br/biblioteca/links-interessantes-periodicos/


Pesquisas
Iniciando a sua pesquisa... que pode ser por: Assunto geral, Bases de Dados, Livros ou Nome do Periódico.



Pesquisa de Artigos
Exemplo: (1)Administração Pública; (2)Artigo selecionado; (3)O artigo na íntegra.
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Resultados: os itens recuperados 
são apresentados em cabeçalho 
próprio com várias informações, 
como título, autor, fonte ou se 
está em acesso aberto. Nesta 
página é possível ter acesso ao 
texto completo, basta clicar no 
título do item, clicar no ícone de 
suporte ou ainda, clicar em "Texto 
completo disponível".

Menu de 
filtros: 
Ficam do 
lado 
esquerdo do 
Títulos de 
Resultado. 



Pesquisa de Livros
A pesquisa por livros permite localizar exemplares completos, capítulos, anais de congresso, relatórios, entre 
outros tipos de publicações não seriadas. É possível fazer várias combinações para um resultado mais 
apurado, inserindo o título ou ISBN da publicação, o sobrenome e nome do autor, além da alternativa de 
selecionar o editor. 



+ Pesquisas
A pesquisa por “Título de Periódicos” permite visualizar a lista completa das revistas científicas disponíveis no 

acervo.

A pesquisa por “Bases” permite a consulta de três formas: por título, por área do conhecimento ou avançada, 
na qual é possível combinar algumas informações.

Ícones: QR Code - utilizado para copiar o endereço URL da pesquisa; Alfinete - redireciona para “Meus 
Favoritos”; Menu - dá acesso a minha conta, configurações, RefWorks, itens salvos e histórico de busca.



Dúvidas?
No menu “Ajuda” estão agrupadas informações que podem lhe auxiliar no uso do Portal, como “Perguntas 
Frequentes”, contato dos suportes e Fale Conosco.



www.unibagozzi.edu.br/biblioteca
biblioteca@unibagozzi.edu.br
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