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HISTÓRICO 
 

1995 – É criada a JStor para dar suporte à comunidade acadêmica. 

OBJETIVO 
 

 É uma biblioteca digital de periódicos científicos, livros e fonte primárias. 
JStor ajuda as pessoas a descobrirem, usarem e construírem uma grande 
extensão de conteúdo através de uma pesquisa poderosa, plataforma de 
ensino e preserva este conteúdo para as futuras gerações. JStor é parte da 
ITHAKA, uma organização não governamental. 



COLEÇÕES 
 

 

Arts & Sciences I Collection (Humanities) 

 

Arts & Sciences III Collection (Social Sciences) 

 

Mathematics & Statistics 



Search: Busca avançada e Localizador de Citação. 

 

Browse: por assunto, por título e por editor. 

 

MyJStor: alertas, pastas, perfil, histórico de pesquisas. 



Faça a busca com os termos de busca entre aspas para buscar uma 

frase exata; 

 “public policy” 

 “human right” 

Use operadores boleanos para construir uma estratégia de busca 

melhor; 

 “human rights” and “fundamental rights” 

 “human rights” or “direitos humanos” 

 “human rifhts” not “sexual abuse” 

Use códigos de campos para procurar títulos e autores rapidamente; 

 Título de artigo: ti:“Non-cooperative games” 

 Autor: au:“Albert Einstein” 
 

(ITHAKA, 2014) 

 

DICAS PARA PESQUISA BÁSICA 
 









Construa uma estratégia de busca mais complexa adicionando 

campos. 

 

Use os filtros para limitar os termos de busca  para título, autor, resumo 

ou texto completo. 

 

Use a opção “Próximo a” para buscar apenas artigos, incluir/excluir 

revisões de livros, buscar por conteúdo publicado durante um 

período de tempo determinado ou em um idioma. 

 

Foque sua pesquisa em uma disciplina específica e use as caixas de 

seleção de títulos; 
 

(ITHAKA, 2014) 

 

DICAS PARA PESQUISA AVANÇADA 
 







  

 O Citation Locator é usado para encontrar uma referência específica, da qual o usuário 
tem todas ou parte das informações da publicação. 
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LICENÇAS DE USO 



COMO REFERENCIAR ESTA APRESENTAÇÃO 
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