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A SpringerLink é 

uma plataforma 

de pesquisa que 

abrange todas 

as áreas do 

conhecimento, 

possuindo um 

caráter 

multidisciplinar.

O conteúdo assinado 

poderá ser acessado por 

meio de computador, 

tablet ou celular com 

wireless dentro da USP.

Para alunos, docentes e 

funcionários com vínculo 

ativo com a USP, o acesso 

também poderá ser 

remoto, ou seja, fora da 

Universidade, a partir de 

qualquer computador 

conectado à Internet, 

através do VPN.

https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=12


Fonte: site Springer (2019)

O que está disponível na SpringerLink hoje?



Para iniciar a pesquisa na base, acesse:

https://link.springer.com/

Formas de pesquisa

▪ Por título do material

▪ Nome do autor ou editor

▪ Por assunto

▪ Por disciplina (área)

▪ Frases exatas ou com 

operadores booleanos

▪ Língua e data de publicação

▪ DOI

▪ Periódicos (coleção)

▪ Artigos de periódicos

▪ Livros completos ou 

capítulos

▪ Obras de Referência

▪ Conferências (Proceedings)

▪ Book Series

▪ Vídeos

Tipos de materiais

https://link.springer.com/


A página inicial apresenta quatro 

opções de pesquisa

3

2

41- Caixa de busca 
simples

2- Navegação por 
disciplina

3- Por tipo de 
material

4- Busca avançada

1



Digite o assunto na Caixa de 
Busca. Se necessário, utilize 
operadores booleanos. Veja 
mais dicas de pesquisa em 

Search Help.

Busca simples



Resultado da busca

Utilize os 
filtros para 
refinar seus 
resultados.

Desmarque a caixa para ver apenas os 
resultados aos quais a USP tem acesso.

Ordene por 
relevância, pelo mais 
atual ou mais antigo.



Clique na disciplina  de 
interesse e será direcionado 
para a página de resultados, 
mostrando todo o conteúdo 

disponível na área.
Exemplo: Matemática.

Navegue por disciplina



É possível fazer 
download da 

lista de 
resultados em 
um arquivo csv 

(limitado a 
1000 itens).

Desmarque a caixa para ver 
apenas os resultados aos 
quais a USP tem acesso.

Resultados

Clique em Date Published e 
estabeleça um período ou 
busque um ano específico.



Pesquise diretamente pela 
caixa de busca ou pelo 

índice Books A - Z.

Pesquise pelo título de um livro

Clique no título do livro 
para ter acesso ao 

conteúdo.



Faça o download do livro 
completo ou somente do 
capítulo de seu interesse.

São apresentadas 
informações sobre o 

autor, número de 
citações, leituras e  

downloads.

Clique no 
título para 
obter mais 

Informações 
sobre o 

capítulo.

Acesse o conteúdo do Livro



A página do capítulo contém o 
resumo, as referências, número de 
citações e downloads já efetuados, 
informações sobre o autor, material 

complementar e opção para 
exportar citação em vários formatos. 

Página inicial do capítulo do livro



Clique em Journals A - Z e 
pesquise pelo título do periódico 

onde o artigo foi publicado.

Na tela seguinte, digite o 
título do periódico na 
caixa de busca e será 

direcionado para a página 
da revista.

Encontre um artigo de periódico



Homepage da revista

A página inicial apresenta 
os fascículos publicados, 

informações sobre a 
revista, Fator de Impacto e 

links adicionais.

Clique no fascículo no 
qual o artigo de seu 

interesse foi publicado.

Pesquise 
um assunto 

ou autor 
dentro da 
coleção.



Artigos do fascículo

Para obter detalhes 
sobre o artigo e sobre 
os autores, clique no 

título.



Na página do artigo, além do 
resumo e referências, são 
apresentadas informações 

sobre o autor, quantidade de 
downloads e citações, opção 

para exportar citação em 
vários formatos e para 

compartilhamento.

Página inicial do artigo

Clique para 
o download.



A pesquisa de artigos e 
outros materiais também 
pode ser feita digitando o 

sobrenome do autor e título 
entre aspas diretamente na 

caixa de busca simples.



Você pode 
construir sua 

pesquisa usando 
o recurso de 

busca avançada, 
que possibilita 

pesquisar um DOI, 
um autor, assunto 

ou uma frase 
exata. Ele 

também permite 
que você refine 
ainda mais sua 

pesquisa apenas 
retornando 

resultados de 
uma publicação 
ou intervalo de 

datas específico.

Desmarque a caixa para ver 
apenas os resultados aos 
quais a USP tem acesso.

Busca avançada



Dúvidas?

Entre em contato com a 

Biblioteca.

3091-6109 / 6174

bib@ime.usp.br

Elaboração: Ana C. Dudziak Guimarães


