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Informações úteis
Horário da Biblioteca:
Dias úteis das 9h00 às 19h30

Guia prático de pesquisa

Contactos:
Para sugestões, dúvidas ou pedidos

DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS ON-LINE

de Empréstimos Interbibliotecas contacte
biblio@fpie.ul.pt ou 21 794 38 91

Serviços disponíveis
Consulta local de documentos impressos
Consulta local e à distância de documentos eletrónicos
Empréstimo domiciliário
Empréstimo interbibliotecas
Reservas e renovações de documentos
Exposições de novidades
Exposições temáticas
Formação de utilizadores

Guia prático de pesquisa
DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS ON-LINE

Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa
Tel.: 21 794 38 91 | Fax: 21 793 34 08

www.fp.ul.pt | www.ie.ul.pt
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Se procura um livro ou uma tese…
Consulte o SIBUL (Catálogo da antiga Universidade de Lisboa) de acesso livre em
http://sibul.reitoria.ul.pt. No SIBUL tem as seguintes possibilidades:
 Pesquisar:

pesquisa simples (pesquisar um palavra ou frase em todos os registos) ou avançada (três palavras ou frases combináveis entre si)

 Percorrer

Índices: percorrer as listagens alfabéticas (autor, título, etc.)

 Os

documentos da Biblioteca estão identificados com as siglas ULFPIE ou ULFPIE-FCG.
Todas as outras siglas são de outras escolas da UL.

Se não encontrou a revista na biblioteca…
Procure no Catálogo da FCT, de acesso livre, onde encontra o índice de revistas, em
formato papel, disponíveis em instituições portuguesas em:
http://www.fct.mctes.pt/catalogo/site/catalogo/bdCatalogo.asp

Se pretende realizar uma pesquisa temática em bases de
dados…

Ou
Consulte o KOHA, o Catálogo Coletivo das Publicações existentes na Universidade de Lisboa
(Antiga UTL) http://bibliotecas.utl.pt

Utilize o EbscoHOST – Research Databases. O acesso só é possível na rede informática
local da FP e IE em http://search.ebscohost.com
Neste portal poderá escolher várias bases de dados: Eric / PsycINFO / PsycARTICLES /

Se não encontrou na biblioteca…

Psychology and Behavioral Sciences Collection / Academic Search Premier / PsycBooks/
Education Research Complete / Research Starters— Education

Consulte em regime de acesso livre:
 COLCAT

em http://cc.doc.ua.pt (catálogo das principais bibliotecas universitárias portu-

guesas)
 PORBASE

Antes de começar a pesquisar deve registar-se (Sign in to my Ebscohost) e criar a sua área
pessoal que lhe permite gerir toda a informação recolhida.

em http://porbase.bnportugal.pt (base nacional de dados bibliográficos)

 CATÁLOGO

LX em http://catalogolx.cm-lisboa.pt (bibliotecas municipais de Lisboa)

Pode pesquisar ainda em formato digital…
Consulte o Repositório da UL em http//repositorio.ul.pt (para teses de mestrado e doutoramento da UL a partir de 2008)
Consulte o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
em http://www.rcaap.pt/ (para teses e outra produção científica das principais universidades
portuguesas)
Consulte o Repositório da antiga UTL (Repository) https://www.repository.utl.pt

Se procura uma revista e sabe o título…
Consulte o ATOZ que contém um índice de revistas disponíveis em suporte papel e eletrónico
em http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=psico . Na lista de resultados verifique se existe a
data pretendida:
- Em papel procure na sala das revistas os últimos cinco anos de cada título (as revistas estão
ordenadas por ordem alfabética). Se quiser um número de um ano anterior, dirija-se ao balcão de atendimento.
- Em versão eletrónica siga a ligação que tem a cor azul.

Para pesquisar pode recorrer às seguintes funcionalidades:
 Pesquisa

simples (Basic search) – pesquisa por campo único

 Pesquisa

avançada (Advanced search) – cruzamento de vários termos

 Pesquisa

por diferentes índices (Indexes)

 Uso

do Thesaurus of Psychological Index Terms da APA (incluído apenas na PsycINFO)
e do Thesaurus ERIC com lista normalizada de termos em inglês que poderá apoiar,
com um elevado grau de precisão, a recuperação de informação sobre uma determinada
temática

Pode ainda utilizar a B-ON – Biblioteca do Conhecimento, que reúne as principais
editoras de revistas científicas internacionais, gratuitamente, em toda a rede da UL, em
http://www.b-on.pt
Na página principal clique em Área Pessoal, para se registar e assim poder guardar artigos
ou periódicos favoritos, subscrever alertas, etc.

