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Bem-vindo ao Britannica Academic Edition!

Este documento possui informações que lhe ajudarão a usar imediamente o portal Britannica Academic Edition. 
Aqui você encontra: o guia do usuário, um resumo dos destaques do portal e os logotipos do produto para que 
você possa inclui-los no site da sua escola ou universidade e facilitar o acesso ao portal. Também oferecemos o 
guia de pesquisa da Britannica que pode ser compartilhado com professores e alunos de sua universidade.

Também oferecemos sessões de treinamento online gratuitas para alunos, professores e bibliotecários. Um dos 
nossos especialistas irá guiá-lo pelo portal e explicará como usar todos os recursos disponíveis. Visite o site 
http://www.britannica.es/html/PT/resources.html para se inscrever em uma das sessões disponiveis.

Veja a seguir o seu nome de usuário e senha para acesso imediato ao site.

Site:                http://www.search.eb.com

USUÁrio:

SeNHA:

Colocamo-nos inteiramente à sua disposição caso tenha alguma pergunta ou dúvida.

Atenciosamente,

Equipe Britannica
Encyclopædia Britannica, Inc.
331 N. LaSalle St
Chicago, IL 60654

(+1) 312 347 7000
latinamerica@eb.com
britannica.com.br

Britannica
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Introdução ao Britannica Academic Edition
www.search.eb.com
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Britannica INTRODUÇÃO

Para fazer o LogIn
Entre no Britannica Academic Edition pelo site da biblioteca da sua universidade. Informe-se se sua instituição permite 
acessar sua rede remotamente para que você também possa acessar o portal de casa.

ToP TooL Bar, advanCed SearCh, dICTIonary & TheSauruS
Use a barra de ferramentas superior para criar e organizar o seu Workspace (Espaço de Trabalho) e leia o Guided Tour (Guia 
do Usuário) para familiarizar-se com o site. Advanced Search (Busca Avançada) lhe permite melhorar os resultados da sua 
busca. Use os dicionários para melhorar e ampliar o seu vocabulário.

Para BuSCar na EncyclopædiA BritAnnicA
Sua busca no Browse gera resultados extraídos da coleção extensa de enciclopédias na Encyclopædia Britannica. Acesse 
o conteúdo adicional disponível na coluna à esquerda do artigo. Veja também artigos da Concise Encyclopedia, recursos 
multimídia, websites, Primary Sources (Fontes Primárias), artigos de revistas na seção Magazines e frases relacionadas ao 
tema.

Para ver arTIgoS
Procure artigos usando A-Z ou Subject Browser (Por Tema) para encontrar informações mais específicas sobre variados 
temas.

hISTórIa
Consulte o resumo dos acontecimentos ocorridos no último ano com o Year in Review. Encontre informações históricas 
sobre pessoas e eventos com Biographies, Biography of the Day, This Day in History, Featured Spotlight (Destaques) e os 
Spotlight Archives (Arquivos em Destaque). Viaje pelo tempo com Timelines (Cronogramas Interativos) que cobrem 14 temas 
históricos ao longo dos séculos.

reCurSoS MuLTIMídIa
Navegue entre os milhares de vídeos e clipes multimídia no Media Collection.

geografIa do Mundo
O World Atlas (Atlas do Mundo) inclui mapas e informação sobre todos os países. Você pode comparar mapas, bandeiras, 
estatísticas, eventos e multimídia, sobre quaisquer países com a ferramenta Compare Countries. Você também pode ver as 
estatísticas de classificação dos países no World Data Analyst.

BLogS
Britannica Blog é um lugar para conversas inteligentes e animadas sobre vários temas que  incluem a arte, ciência, história e 
atualidades. O Advocacy for Animals (Defesa dos Animais) provoca discussões sobre a relação do homem com os animais.

noTíCIaS
News Feeds (Feeds de Notícias) da BBC e do New York Times são atualizadas diariamente para que você fique sempre a par 
dos acontecimentos no mundo.
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Bem-vindo ao Britannica Academic Edition
www.search.eb.com
O premiado Britannica Academic Edition oferece o acesso rápido e fácil à informação completa e de alta 
qualidade. A rica combinação da Encyclopædia Britannica junto com o Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 
and Thesaurus, revistas e jornais, livros eletrônicos, documentos de fontes primárias, bancos de dados e muitas 
outras ferramentas oferecem  uma variedade de fontes confiáveis que os alunos devem consultar ao realizar uma 
pesquisa completa, tudo em um único site!
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Britannica gUIA DO USUÁRIO

PÁGiNA PriNCiPAL

CanaIS de 
TeMaS
A cada dia são dadas 
sugestões de vídeos, 
artigos e posts 
interessantes no blog 
da Britannica.

deSTaqueS
Aprenda mais sobre importantes 
assuntos da história, política, cultura e 
muito mais!

BuSCa 
Digite uma palavra ou 
frase e clique em GO 
(Ir). Os recursos de 
Auto Complete (Auto-
completar) e de Fuzzy 
Search (Sugestões 
de Artigos) ajudam 
a produzir mais 
resultados.

noTíCIaS
Encontre as últimas 

novidades das 
melhores fontes de 
notícias do mundo.

ferraMenTaS 
de PeSquISa
Outros recursos 
incluem um 
atlas interativo, 
cronogramas, 
dados estatísticos,  
acontecimentos 
históricos, e opções 
de navegação por 
assunto e revistas/
periódicos.
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Britannica gUIA DO USUÁRIO

PÁGiNA de reSULtAdoS de BUSCA

PrÉ-
vISuaLIzaÇÃo 
de uM arTIgo

Pré-visualize o artigo 
destacado em azul. 

Decida se você quer 
continuar a ler o 

artigo ou faça outra 
seleção.

nova 
PeSquISa
Inicie uma nova 
pesquisa aqui.

arTIgoS  
enCICLoPÉdICoS

Clique no artigo para 
começar a sua busca 
pelo conhecimento.

ConTeÚdo 
adICIonaL
Acesse mais 
informações sobre 
o assunto em 
revistas, e-books, 
fontes primárias e 
sites selecionados 
pelos editores da 
Britannica.

reCurSoS 
MuLTIMídIa
Passe o mouse por 
cima do título ou 
clique nos links para 
aprender mais sobre 
eles.
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Britannica gUIA DO USUÁRIO

PÁGiNA de ArtiGoS

ferraMenTaS 
do arTIgo 
na Barra 
LaTeraL
Encontre recursos 
multimídia, o 
histórico do artigo, 
conteúdos adicionais 
relacionados e outras 
ferramentas úteis na 
barra lateral azul.

WorKSPaCe 
(eSPaÇo de 
TraBaLho)

Clique em Save 
para  salvar 

esse item no 
seu espaço 

de trabalho. 
Isto facilita a 

recuperação e o 
compartilhamento 

dos dados 
coletados.

arTIgo
O texto do 

artigo aparece 
no centro da 

página. Palavras 
em destaque 

possuem  links 
que levam você a 
outros artigos da 

Britannica. 

CITaÇÕeS
Citações já vêm 
formatadas para sua 
conveniência e estão 
localizadas na parte 
inferior de cada página do 
artigo.

dICaS de 
navegaÇÃo
Use a sua barra de 
navegação para ver o 
índice do artigo. Nela 
também há ícones 
para imprimir, enviar 
o artigo por e-mail, ou 
mudar o tamanho da 
fonte. 
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Britannica gUIA DO USUÁRIO

HiStÓriCo do ArtiGo

FerrAmeNtAS PArA CoLABorAdoreS

hISTórICo do 
arTIgo
Veja quando um 
artigo foi atualizado, 
a descrição destas 
atualizações, e quem 
o atualizou. Clique no 
nome do colaborador 
para ver uma breve 
biografia.

My BrITannICa
Salve a sua pesquisa 
no seu espaço de 
trabalho pessoal. Você 
pode fazer anotações, 
modificar, personalizar 
os itens que você 
salvou e compartilhá-
los facilmente com 
outros usuários.

SeJa uM 
CoLaBorador

Agora você também 
pode sugerir 

mudanças, contribuir 
com material para 
a Britannica e ver 
as avaliações das 

contribuições dos 
editores da Britannica.   

mailto:latinamerica@eb.com
http://www.britannica.es
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Britannica LOgOTIPOS

Para ajudar a promover o Britannica Online® nas universidades, oferecemos imagens e logotipos 
para o seu uso. Use-os no site da sua escola para criar links que permitirá que os alunos tenham 
acesso fácil ao Britannica Online.

Clique na imagem ou visite o nosso site para baixar as imagens:
http://www.britannica.es/html/Pt/logos.html

Os administradores de sites podem inserir esta janela de busca do Britannica Academic Edition na 
sua página web, uma ferramenta exclusiva para os assinantes Britannica.

<iframe width=”100%” src=”http://www.britannica.com/bcom/ig/search/Simple_Search.html” height=”100%” 
scrolling=”no” frameborder=”no”></iframe>

insira esta linha de código HtmL no seu site para adicionar a 
caixa de busca ou widget

WidGet de BUSCA
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Oferecemos o guia de pesquisas da Britannica que pode ser compartilhado com professores e 
alunos de sua universidade.

O guia contém dicas úteis para alunos e professores que fazem as suas pesquisas online.

Clique no botão para baixar o guia completo:

GUiA de PeSQUiSA

BAixAr o GUiA  >
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