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Tutorial Busca pelo Portal de Busca Integrada – PBI 

O Portal de Busca Integrada permite o acesso a milhões de documentos, físicos ou 

eletrônicos, disponíveis nas bibliotecas da USP, bem como em outras instituições que 

disponibilizam seu acervo em acesso aberto na Web.   

Acesso 

www.buscaintegrada.usp.br 

 

 

Tipos de busca 

1. Busca geral: permite realizar buscas no acervo físico, online bem como na 

Produção USP, simultaneamente; 

2. Acervo físico: permite realizar busca apenas dos documentos impressos; 

3. Produção USP: permite realizar a busca da produção intelectual (científica, 

acadêmica, artística e técnica) dos pesquisadores da Universidade: teses, 

dissertações, artigos, livros, capítulos de livro, trabalhos de evento, entre outros; 

4. Busca avançada: permite realizar a busca em até 3 campos do registros, 

simultaneamente; 

5. Busca por índice: permite realizar a busca nos índices de título, assunto ou 

autor. 

http://www.buscaintegrada.usp.br/


 
2 Tutorial do Portal de Busca Integrada 

 

 

Realizando a busca e visualizando os resultados: 

Após fazer a opção do tipo de busca que quer realizar, conforme descrito acima, 

selecionar e preencher o campo, com a expressão de pesquisa. 

 

Busca geral 

A busca geral permite realizar as buscas por termos ou frases em uma única caixa de 

pesquisa, utilizando palavras simples ou compostas, expressões exatas, com operadores 

booleanos e caracteres curingas.Neste tipo de busca, não é possível determinar em quais 

campos quer que o sistema realize a pesquisa. 

 

É possível refinar a 

busca, para otimizar o 

resultado   
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Busca avançada 

A busca avançada permite escolher em quais campos do registro quer pesquisar a 

informação. Disponibiliza 3 caixas de busca, para selecionar os campos, além de outras 

opções de refinamento da pesquisa. 

 

Busca por índices 

A busca por índice permite pesquisar todas as obras de um autor, todos os registros de 

um determinado assunto ou ainda todos os títulos que contenham os termos 

pesquisados. 

 

Personalize os 

resultados, com 

as opções do 

menu ao lado 

resultado 

Defina qual 

ordem quer que 

o resultado seja 

apresentado  

resultado 

Possibilidade de 

usaroperadores 

booleanos 

resultado 

É possível utilizar 

os filtros ao lado 

para refinar a 

busca 

resultado 
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Acervo físico 

     Este tipo de busca recupera os documentos impressos dos acervos. 

 

Produção USP 

Este tipo de busca permite recuperar a produção técnico‐científica da USP, incluindo o 

acervo disponível na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

 

 

 

 

Clique no nome 

do autor, para 

visualizar os 

registros 

resultado 
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Revistas Eletrônicas 

Este tipo de busca permite recuperar revistas nas plataformas de revistas eletrônicas 

assinadas ou registradas pela USP,  periódicos de acesso e periódicos do Portal CAPES. 
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Livros Eletrônicos 

Este tipo de busca permite recuperar  e-books assinados pela USP, e-books de acesso 

gratuito e e-books do Portal da CAPES. 
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Bases de dados 

Permite  fazer busca em todas as bases de dados acessíveis pela USP. 

 

Para acessar 

bases de dados 

pagas pela USP, 

fora do campus, 

faça conexão 

remota, por VPN  


