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Como faço para encontrar um
conteúdo usando a barra de
pesquisa?
É possível pesquisar um conteúdo por tipo:
periódicos, livros, estudos de caso e Expert
Briefings.
1. S
 elecione “Browse our content” (Pesquisar
nosso conteúdo) na parte superior da página
e escolha o tipo de conteúdo.

Guia de navegação
Navegue por “journals” (periódicos) e “books” (livros)
emerald.com/insight/browse/publications
A área de navegação de periódicos e livros combina todos os periódicos e volumes de livros. O padrão automático da página é exibir todo o conteúdo
em ordem alfabética.

Navegue por periódicos e livros –
filtre e pesquise dentro deles
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1. P
 esquise periódicos e livros digitando títulos ou
palavras específicas que podem aparecer no título.
2. Veja rapidamente o número de títulos resultante da
busca.
3. L
 impe os filtros aplicados individualmente ou
selecione “Clear all” (Limpar tudo).
4. Selecione o nome do título ou o botão para visualizar
todo o conteúdo do periódico ou livro.
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5. Limite o conteúdo de acordo com o título, usando
o filtro A-Z.
6. Filtre o conteúdo por assunto com três opções
hierárquicas de assuntos. A lista suspensa “Subjects”
(Assuntos) mostra disciplinas abrangentes e as
“Subcategories” (Subcategorias) abordam campos
específicos dentro de cada assunto.
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7. Limite por tipo de publicação selecionando “Journals”
(Periódicos) ou “Books” (Livros).
8. As categorias de assuntos estão relacionadas
a cada título. Assim, os filtros também podem ser
selecionados aqui.
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Página do índice do periódico
1. A
 pós fazer login no seu perfil de usuário, você
pode ativar alertas de conteúdo (recebidos
por e-mail) do periódico que escolher.
2. Configure feeds RSS para o periódico
escolhido nesta página.
3. D
 igite palavras ou frases para pesquisar um
conteúdo dentro do periódico.
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4. Visualize o conteúdo EarlyCite (disponível
pré-publicação).
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5. As publicações em “Open Access” (Acesso
Aberto) são identificadas pelo símbolo do
cadeado.
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6. A página do índice do periódico mostra todo
o conteúdo do volume e da edição, por
ordem de data.
7. Edições especiais são destacadas na lista de
edições de cada volume.
8. As informações da publicação (ISSN, data
do conteúdo online mais antigo, status do
Acesso Aberto, editores e links para mais
informações) estão disponíveis à direita da
página.
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Página do índice do livro
1. A
 sinopse oferece um resumo do que
é abordado.
2. Faça download de diversos capítulos (PDF)
selecionando as caixas relevantes e clicando
no link “Download”.
3. C
 lique no título do capítulo para visualizar
o conteúdo em HTML.
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4. Use a seta para baixo para ver outros
formatos e detalhes do capítulo.
5. A página do índice do livro está no nível de
volume e exibe todos os capítulos disponíveis.
6. Para ver todos os volumes de uma série
disponíveis, selecione o título.
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Página do índice do livro
continuação…
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7. Na página inicial de uma série, você acessa
facilmente todos os volumes, começando
com o mais recente.
8. Selecione a guia “Recent chapters” (Capítulos
recentes) para acessar rapidamente os
últimos capítulos publicados.
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9. Após fazer login no seu perfil de usuário, você
pode ativar alertas de conteúdo (recebidos
por e-mail) do livro da coleção que escolher.
10. Informações da publicação (DOI, ISSN, data
do conteúdo online mais antigo e editores)
encontram-se do lado direito da página.
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Navegue por “case studies”
(estudos de caso)
emerald.com/insight/content/case-studies
Você pode navegar por todo o conteúdo de
estudos de caso em um só lugar ou de acordo
com a coleção à qual pertencem. Nos dois
casos, é possível aplicar vários filtros para limitar
os resultados.

Navegue todos os estudos de
caso – filtre e pesquise dentro
deles
1. S
 elecione “View all case studies” (Visualizar
todos os estudos de caso) para visualizar todo
o conteúdo disponível por ordem de data (mais
recente primeiro).
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Navegue todos os estudos de caso –
filtre e pesquise dentro deles
continuação…
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1. “ Show” (Mostrar) – se estiver devidamente autenticado (a),
poderá optar por ver apenas o conteúdo ao qual tem acesso.
Se você pertence ao corpo docente e gostaria de usar notas de
ensino, você pode filtrar casos com notas de ensino.
2. “Case length” (Tamanho do caso) – refine os resultados por
tamanho do estudo de caso.
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3. “ Subject” (Assunto) – você pode restringir os resultados de
acordo com o foco do assunto. É possível realizar diversas
seleções.
4. “Country” (País) – exibe o foco regional do conteúdo.
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5. “Language” (Idioma) – você pode escolher visualizar somente
estudos de caso em espanhol.
6. “Date” (Data) – permite visualizar rapidamente o conteúdo mais
recente selecionando meses, mas também restringe o conteúdo
por ano.
7. “Case provider” (Fornecedor do caso) – visualize o conteúdo de
acordo com a coleção.
8. Pesquise estudos de caso digitando palavras ou frases na barra
de pesquisa.
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Navegue por coleções de caso
Os estudos de caso da plataforma Emerald
Insight são acessados por meio de várias
coleções da Emerald e de parceiros licenciados.
1. V
 isualize apenas o conteúdo de estudos de
caso da coleção da Emerald.
2. Visualize apenas o conteúdo de estudos
de caso por parceiro licenciado. Quando
você seleciona uma coleção específica, será
exibido automaticamente apenas o conteúdo
dessa coleção por ordem de data (mais
recente primeiro). Use os mesmos filtros
e a mesma função de pesquisa dentro da
coleção, mostrados acima, para refinar ainda
mais o conteúdo.
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Navegue pelos Expert Briefings
emerald.com/insight/content/briefings

Navegue pelos Expert Briefings
mais recentes
1. S
 e estiver conectado (a) ao seu perfil de
usuário, poderá se inscrever para receber
um alerta por e-mail do Expert Daily
Briefing. Basta clicar no botão de “Subscribe”
(Inscrever-se).
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2. Com publicações diárias de novos briefings,
você pode ver os mais recentes nesta página.
Clique no título com hiperlink ou no link na
parte inferior para visualizar cada briefing.

Navegue e filtre todos os
Expert Briefings
3. Clique no botão para visualizar toda a coleção
de Expert Briefings em ordem de data (mais
recente primeiro).
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Navegue e filtre todos os
Expert Briefings
continuação…
Depois de clicar no botão para visualizar
todos os Expert Briefings, você pode refinar
o conteúdo usando os filtros do lado direito da
página.
1. “Access” (Acesso) – se estiver devidamente
autenticado (a), poderá optar por ver apenas
o conteúdo ao qual tem acesso.
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2. “Year” (Ano) – filtre por ano de publicação.
3. “ Content type” (Tipo de conteúdo) – restrinja
os resultados de acordo com o tipo de
briefing.
4. “Country” (País) – você pode escolher um
país da lista de A-Z para filtrar o foco regional
do conteúdo.
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Guias Emerald insight
Em caso de problemas para acessar
o conteúdo na plataforma Emerald
Insight, entre em contato com
o administrador da sua biblioteca.

Para visualizar todos os guias da plataforma emerald.com/insight,
acesse: emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight

21838 12/21

