
Aproveite ao máximo o conteúdo Oxford Journals – um 
manual de nossos serviços eletrônicos para usuários de 
biblioteca

O que é a minha conta e como faço para me inscrever?

Praticamente todos os nossos serviços estão disponíveis ao acesso e gerenciamento 
centralizados por meio de um sistema: My Account. O seu bibliotecário supervisionará as 
assinaturas da sua instituição a partir daqui, mas os usuários da biblioteca também podem 
criar sua própria conta para poder aproveitar ao máximo o conteúdo disponível, como 
serviços de alerta, cópias de exemplos gratuitos, pesquisas gravadas, e muito mais.

Para se inscrever, basta acessar a página 
inicial My Account e seguir os passos ‘New 
User’para definir a sua conta.

Alertas 

Os alertas eTOC (índice eletrônico) por 
e-mail permitem que qualquer pessoa 
que inscreva o endereço de e-mail seja 
notificado por e-mail quando uma edição 
for publicada on-line. É possível escolher 
receber todos ou qualquer um dos 
seguintes:
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•	 Notificação	de	que	uma	nova	edição		
 de um periódico está disponível
•	 Índice	completo	de	novas	edições
•	 Anúncios	especiais	da	Oxford		 	
 Journals 

A página inicial my account 
(assim que entrar no sistema)

Os alertas Advance Access informam você quando um novo jornal ou artigo for publicado on-line, 
mas antes de ser inserido na próxima edição impressa do periódico.

Ambos estes serviços estão disponíveis e podem ser configurados na página inicial My Account 
clicando no link ‘View alerting preferences’. É possível pesquisar periódicos por área de estudo ou 
alfabeticamente. Alternativamente, é possível se inscrever nestes serviços de alerta seguindo o link 
na página inicial do periódico pertinente, embaixo do título ‘services’ do lado direito da página.
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Pesquisa

•	 Pesquisar um periódico 

Para pesquisar o título de um periódico, a maneira mais simples é usar o catálogo da 
biblioteca ou na página inicial do Oxford Journals. Em nossa página inicial existe uma 
lista completa de todos os nossos periódicos, e também é possível ver a lista de periódicos 
por assunto. 

Também é possível pesquisar artigos de 
periódicos a partir da página inicial do 
Oxford Journals usando a caixa ‘search 
articles’. A página ‘advanced search’ permite 
especificar campos particulares para a busca, 
incluindo palavras-chave, autores, período de 
publicação e nomes de periódicos.

•	 Artigos e pesquisas gravadas 

Quando você pesquisar um artigo no Oxford 
Journals é possível gravar a busca para  
repeti-la rapidamente no futuro. Basta 
clicar no link no final da tela de resultados 
de pesquisa para gravar a busca, ou fazer 
o download no gerenciador de citação.Ao 
visualizar	um	artigo,	existem	diversas	opções	
disponíveis para você, incluindo gravar o 
artigo no seu Personal Archive.

As pesquisas e artigos gravados ficam 
disponíveis para visualização e utilização         
no Personal Archive, que pode ser acessado na página inicial da sua My Account clicando 
em ‘Manage your Personal Archive’.

CiteTrack pode alertar quando um artigo específico for citado ou corrigido. Para   
adicionar novos alertas CiteTrack à sua conta, você deve navegar até o artigo que deseja 
acompanhar na página inicial do periódico ou na sua My Account e clicar no link ‘Alert 
me when this article is cited’ (Alertar quando este artigo for citado) na lateral direita da 
tela.

Página  de ‘advanced search’

Citetrack
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Rss Feeds

É possível escolher receber os mais recentes detalhes de novo conteúdo do 
periódico	na	tela,	usando	nosso	serviço	‘RSS	feed’.	Links	para	informações	sobre	
como se inscrever para receber RSS feeds estão disponíveis na página inicial de 
todos os Oxford Journals. 

Para	obter	informações	adicionais,	acesse	o	site:	www.oxfordjournals.org/help/
rss.html

Este serviço permite baixar índices e sumários para leitura no PDA. Se estiver 
frequentemente longe de sua mesa e acha difícil ficar atualizado com as mais recentes 
pesquisas, este serviço pode ser perfeito para você. Este serviço está disponível apenas em 
títulos selecionados. Isto está disponível na página inicial de cada periódico por meio do 
link ‘PDA Access’.

 Acesso via  PDA 

Também é possível receber alertas de artigos que correspondam critérios de busca   
especificados, como palavra-chave ou autor. Para criar um alerta por palavra-chave ou  
autor, clique o link ‘Our Journals’ em My Account. Selecione um periódico de interesse e 
clique em CiteTrack Personal Alerts no início da página. 

Pedido de cópia de exemplo

Mais	de	200	edições	de	periódicos	estão	disponíveis	para	visualização	gratuita.	Basta	seguir	
o link na página inicial da My Account ou nas páginas iniciais de cada periódico.

Ensino médico contínuo CME

O programa CME/CE do Oxford Journals oferece uma maneira conveniente de 
preencher os seus requisitos de CME/CE. Alguns exames são designados para crédito e 
estão vinculados a uma agência de credenciamento afiliada. Outros exames CME/CE são 
oferecidos on-line como um auxílio de aprendizado e para afirmar o conhecimento dos 
adquirentes. Testes de credenciamento serão identificados. 

É possível acessar os exames CME/CE por assunto na página Oxford Journals CME/CE.
Também são fornecidos links nas páginas iniciais de cada periódico, índices, e nos próprios 
artigos CME/CE designados.

Para	obter	informações	adicionais,	acesse	o	site:	http://cme.oxfordjournals.org/
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www.oxfordjournals.org

Podcasts 

Podcasts são programas de áudio, semelhante a programas 
de rádio, disponíveis para download pela Internet. É possível 
assinar um podcast e ter novos episódios automaticamente 
baixados no computador. Podcasts também podem ser 
carregados em um leitor de MP3.

Atualmente estão disponíveis Podcasts sobre  JNCI- Journal 
of the National Cancer Institute, Rheumatology  y Parlimentary 
Affairs. 

Para	obter	informações	adicionais	sobre	os	podcasts	Oxford	
Journals, acesse o site: www.oxfordjournals.org/podcasts.

Pesquisa por código jel

Os artigos dos títulos de economia do Oxford Journals são classificados de acordo com o 
sistema usado pelo Journal of Economic Literature (conhecidos como ‘códigos JEL’). 

Códigos JEL são enviados pelos autores dos artigos; os códigos são exibidos no artigo 
impresso, normalmente depois do sumário, e são usados para gerar uma listagem ‘Browse 
by JEL code’ no site do periódico.

Para obter detalhes adicionais, e uma lista de todos os periódicos participantes, acesse a 
página	de	informações	JEL.
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