Guia do usuário da biblioteca eletrônica do FMI (IMF eLibrary) >

Guia básico
Este guia oferece instruções passo a passo para acessar e usar a IMF eLibrary, a biblioteca
eletrônica do FMI. Neste guia, você aprenderá a:





Descobrir os produtos e coleções que fazem parte da IMF eLibrary.
Fazer uma pesquisa simples ou avançada em todas as publicações.
Navegar pelas diferentes publicações e refinar sua pesquisa.
Baixar um livro, documento, artigo ou relatório.

Primeiros passos: familiarizar-se com o conteúdo da IMF eLibrary
Digite no seu navegador o endereço http://eLibrary.imf.org/.
A IMF eLibrary contém mais de 10.500 publicações em vários formatos digitais. Clique na
guia “Collections”, na parte superior da página inicial, para ter uma visão geral do conteúdo.
As categorias gerais são IMF Statistics (estatísticas do FMI), Books and Analytical Papers
(livros e documentos analíticos) e Periodicals and Reports (periódicos e relatórios).
Selecione uma série para ver cada título.

2
Caso ainda não seja assinante, cliente na guia “About”. Solicite as informações sobre preços
clicando em “download the IMF eLibrary brochure” ou inscreva-se para fazer um teste
gratuito por tempo limitado clicando em “Request a trial subscription”.

Pesquisas simples e avançada
Pesquisa simples
Para fazer uma pesquisa geral, digite a palavra ou expressão no campo de pesquisa, encontrado
na parte superior de todas as páginas. A pesquisa é feita nas palavras-chave (autor, título, ISBN,
resumo) de todas as publicações contidas na eLibrary. O resultado indicará artigos, documentos
e livros que correspondam aos termos da sua pesquisa, com os mais pertinentes apresentados
primeiro. Para ver a publicação de onde foi extraído um capítulo ou artigo, basta clicar na
imagem da capa.
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Pesquisa avançada
Para restringir o foco da sua busca faça uma pesquisa avançada clicando em “Advanced
search” para pesquisar por campo, como título ou autor, ou então para combinar conceitos.
Por exemplo, na pesquisa abaixo, você encontrará todos os documentos da série IMF
Working Paper que contenham a palavra “trade” no título.

Navegar pela eLibrary e refinar a pesquisa
Na página inicial da eLibrary, clique na guia “Browse” para ver as publicações por título, data
de publicação, série ou região.
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Também é possível navegar por região ou país usando o mapa interativo na página inicial.

A navegação por resultados mostrará os títulos das publicações. É possível, classificar,
modificar e refinar os resultados da sua busca ainda mais, conforme indicado abaixo:
 Use o campo “Search within results” para pesquisar as publicações usando uma palavra
ou expressão (1).
 Refine sua pesquisa por série, tópico, região ou idioma (2).
 Refine segundo uma determinada faixa de datas de publicação (3).
 Digite uma palavra no campo “Jump to” (disponível apenas nas pesquisas por título)
para ir para o primeiro título que comece com a palavra digitada (4).
 Utilize a opção “Sort by” para classificar por título, data ou fonte (5).
 Modifique o numero de itens por página (6).
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Baixar publicações
Para ver uma descrição detalhada de uma publicação, clique no seu título na página de
resultados. (Observe que você verá um cadeado ao lado do título caso não tenha acesso à
publicação.)
Cada capítulo de uma publicação tem um link separado para o texto completo. No caso de
algumas publicações mais antigas, porém, existe apenas uma versão em PDF.
A maioria das publicações está disponível em vários formatos digitais: PDF, ePub (para iPad,
Sony, Nook e outros aparelhos) e Mobi (para Kindle). As opções para baixar os arquivos
aparecem no lado esquerdo do painel de navegação. O leitor encontrará também um link
para adquirir a edição impressa na livraria do FMI (IMF Bookstore).

