GlobeTheoLib, Guia de Pesquisa
1-Pesquisa simples
Você pode usar as caixas de pesquisa disponíveis em:
• Globethics.net website: www.globethics.net
• Página inicial da Biblioteca: http://www.globethics.net/library
• Página de Pesquisa inicial: http://www.globethics.net/library/overall-search
Pesquisa geral: sagacity
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2-Pesquisa por campo: pesquisar autor: Ike, Obiora

3-Pesquisa avançada (com operadores lógicos)
Operadores lógicos definem relações lógicas entre termos numa pesquisa, para criar uma
pesquisa mais abrangente ou mais restrita. Os operadores são:
AND
<E> Os resultados contêm
todos os termos de
pesquisa. (mais restrito)
A pesquisa Africa AND
Asia somente encontra
itens que contêm ambos
Africa e Asia.

OR
<OU> Os resultados contêm
no mínimo um dos termos
de pesquisa. (mais
abrangente)
A pesquisa Africa OR Asia
encontra ou itens que
contêm Africa ou itens que
contêm Asia.

NOT
<NÃO> Os resultados
não contêm os termos
especificados. (mais
restrito)
A pesquisa Africa not
Asia encontra itens que
contêm Africa mas que
não contêm Asia.

Quando você pesquisa em Globethics.net Library, a sintaxe exige que os operadores lógicos
sejam escritos em letras maiúsculas (AND, OR, NOT). Porém, você normalmente usará
Advanced Search, onde você poderá colocar os termos de pesquisa em cada campo, e
selecionará AND, OR, e NOT das listas suspensas dos operadores lógicos.

4-Pesquisa por Exact Phrase (frase exata) coloca as palavras entre aspas, para que a
sequência exata de termos entre as aspas seja procurada:

Evita o uso de Stop Words1 (a, the, and, in, of ... etc.), porque o mecanismo de busca as
ignorará.
1

Palavras não indexadas no sistema.
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5- Os resultados da pesquisa são exibidos como mostrados abaixo:
à esquerda você vê um resumo do registro; à direita o registro completo.

O ícone no canto no esquerdo abre acesso ao texto completo (um documento HTML ou
PDF). O resumo contém título, tipo de documento, autor e a primeira linha do resumo da
obra. O botão “i” (informação) mostra o registro completo com todos os metadados:

5a-Sort by: Relevance (default), Publication Date, or Title. [Ordenar os resultados por
relevância (padrão), data de publicação ou título.]
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5b-Results found in: Limite sua pesquisa por tipo de documento.

5c- Repartir seus resultados por e-mail ou por mídias sociais.
Clique no botão “Share” e escolha sua opção. Cada registro tem um permalink que pode ser
usado como referência (por exemplo na sua bibliografia).

5d- Exportar seus resultados usando Zotero (somente Firefox e Chrome) e cria sua
bibliografia própria (leia mais: http://www.globethics.net/-/use-zotero-for-exportingcitations-from-globethics-net-library.)
Importante: Acentuação deve ser usada nas pesquisas.
Globethics.net Library
Geneva, 05.10.2017
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