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Meu Espaço - Espaço Virtual

O O ““Meu EspaMeu Espaççoo”” permite a você guardar os artigos preferidos permite a você guardar os artigos preferidos 
em um espaem um espaçço virtual permanente, salvar to virtual permanente, salvar tíítulos de peritulos de perióódicos dicos 
e bases de dados, estrate bases de dados, estratéégias de busca e criar alertas de gias de busca e criar alertas de 
pesquisas jpesquisas jáá realizadas no acervo do Portal de Perirealizadas no acervo do Portal de Perióódicos.dicos.

Para ter acesso aos recursos do Para ter acesso aos recursos do ““Meu espaMeu espaççoo”” éé necessnecessáário rio 
sua identificasua identificaçção no portal de Perião no portal de Perióódicos no inicio da busca. dicos no inicio da busca. 

Se você ainda não possui uma identificaSe você ainda não possui uma identificaçção, faão, façça o seu a o seu 
cadastro na opcadastro na opçção ão ““Meu espaMeu espaççoo”” clicando em clicando em ““Novo UsuNovo Usuááriorio””..



Porque Porque éé importante a identificaimportante a identificaçção ão 

•• Definir preferências na sua sessão atual e nas futuras.Definir preferências na sua sessão atual e nas futuras.

•• Adicionar em Adicionar em ““Meu espaMeu espaççoo”” itens localizados e itens localizados e 
expressões de busca submetidos a pesquisa de expressões de busca submetidos a pesquisa de 
assunto.assunto.

•• Exportar, salvar ou imprimir itens ou um conjunto de Exportar, salvar ou imprimir itens ou um conjunto de 
itens.itens.

•• Salvar periSalvar perióódicos e bases de dados de sua preferência.dicos e bases de dados de sua preferência.

•• Definir Alertas para sua expressões de buscaDefinir Alertas para sua expressões de busca..



IDENTIFICAÇÃO





Preencha os campos do formulário
e aguarde a confirmação de sua

senha e login em seu e-mail



Salvando registrosSalvando registros

•• No resultado da busca por assunto, cada tNo resultado da busca por assunto, cada tíítulo possui um tulo possui um íícone cone 
em formato de estrela, clicando nele o sistema marca e em formato de estrela, clicando nele o sistema marca e 

adiciona o item selecionado para a adiciona o item selecionado para a PastaPasta do do Meu EspaMeu Espaçço.o.

•• Para salvar todos os registros da pPara salvar todos os registros da páágina, clique na estrela gina, clique na estrela 
localizada no final da coluna de refinamento localizada a localizada no final da coluna de refinamento localizada a 

esquerda da pesquerda da páágina.gina.



Removendo registros Removendo registros 

•• Para remover o registro salvo na pasta do Meu EspaPara remover o registro salvo na pasta do Meu Espaçço o 
clique novamente no clique novamente no íícone da cone da EstrelaEstrela que estque estáá marcado marcado 
ao lado do tao lado do tíítulo.tulo.

•• Você tambVocê tambéém pode remover cada cm pode remover cada cóópia diretamente do pia diretamente do 
Meu EspaMeu Espaçço. Para mais informao. Para mais informaçções sobre como remover ões sobre como remover 

registros do Meu Esparegistros do Meu Espaççoo,, veja emveja em Gerenciando Itens.Gerenciando Itens.



Visualizando registros salvosVisualizando registros salvos

•• Para visualizar registros que foram salvos no Meu Para visualizar registros que foram salvos no Meu 
EspaEspaçço, clique em Meu Espao, clique em Meu Espaçço na opo na opçção ão PastaPasta ou em ou em 
qualquer uma das suas subqualquer uma das suas sub--pastas. Na lista de itens que pastas. Na lista de itens que 

aparece. Clique sobre o item que deseja visualizaraparece. Clique sobre o item que deseja visualizar. . 



Exportando registrosExportando registros

•• Para você enviar um item ou todos os itens Para você enviar um item ou todos os itens éé necessnecessáário primeiro rio primeiro 
selecionselecionáá--los. Esses itens você pode enviar por elos. Esses itens você pode enviar por e--mail, imprimir, enviar mail, imprimir, enviar 
para seu para seu EndNoteEndNote e para outras ope para outras opçções mediante a caixa localizada a ões mediante a caixa localizada a 
direita da pdireita da páágina. Quando você usar um dos gerenciadores de gina. Quando você usar um dos gerenciadores de 
referências como referências como EndNoteEndNote éé necessnecessáário clicar na oprio clicar na opçção      e selecionar ão      e selecionar 
a opa opççãoão



Gerenciando PastasGerenciando Pastas
A partir da opA partir da opçção Meu Espaão Meu Espaçço, você pode realizar as seguintes operao, você pode realizar as seguintes operaçções ões 
nas pastas. A figura abaixo nas pastas. A figura abaixo éé como ela aparece para o usucomo ela aparece para o usuááriorio



Gerenciando ItensGerenciando Itens

A partir da opA partir da opçção Meu Espaão Meu Espaçço, você pode realizar as seguintes o, você pode realizar as seguintes 
operaoperaçções nas pastas:ões nas pastas:

.



Visualizando e salvando buscasVisualizando e salvando buscas

Se você estSe você estáá identificado com identificado com loginlogin e senha, você podee senha, você pode

salvar suas buscas em Meu Espasalvar suas buscas em Meu Espaçço clicando no link o clicando no link Salvar Salvar 

BuscaBusca, localizado abaixo da coluna de refinamento , localizado abaixo da coluna de refinamento àà

esquerda da tela.  esquerda da tela.  



Visualizar a suas buscas e estratégias 

•• Clique em Clique em Meu EspaMeu Espaçço o 

•• E depois em E depois em BuscasBuscas
• Para visualizar a estratvisualizar a estratéégiagia e o resultado da buscaresultado da busca clique sobre 

o Nome da BuscaNome da Busca.



Criando um Alerta

Clique em AtualizarAtualizar.
Preencha a caixa com os dados solicitados 

Clique em Salvar Salvar ou Salvar e AlertarSalvar e Alertar



Minha contaMinha conta

•• ÉÉ o espao espaçço de sua identificao de sua identificaçção. Para acessar ão. Para acessar 
clique em clique em Meu EspaMeu Espaççoo, se identifique com , se identifique com loginlogin
e senha,  quando você voltar a e senha,  quando você voltar a ppáágina inicialgina inicial
clique novamente em clique novamente em Meu EspaMeu Espaççoo e em e em 
seguida em seguida em Minha Conta.  Minha Conta.  

•• Permite você definir suas preferências, como: Permite você definir suas preferências, como: 
idioma, o nidioma, o núúmero de referências por pmero de referências por páágina, seu gina, seu 
ee--mail e outros dados pessoais.mail e outros dados pessoais.



Indique suas preferências
e clique em Salvar



c

c

Selecionando as bases de dados
Clique em Meu espaço e em seguida Minhas bases



Salvando a base de dados Salvando a base de dados 
DigiteDigite no formulno formuláário em branco no campo o rio em branco no campo o NomeNome da base que deseja buscar, da base que deseja buscar, 
em seguida clique emem seguida clique em bases de dadosbases de dados ou selecione  a opou selecione  a opççãoão todas as bases todas as bases 

de dados de dados para obter uma lista das basespara obter uma lista das bases..
Selecione a base e clique emSelecione a base e clique em Minhas bases de dados Minhas bases de dados e elas serão salvas e elas serão salvas 

automaticamente. automaticamente. 

c

c

c



Para maiores esclarecimentosPara maiores esclarecimentos
envie um eenvie um e--mail para: mail para: 

lilia@ufpr.brlilia@ufpr.br


