Serviços Comuns FP-IE
Divisão de Documentação

Principais recursos on-line
CATÁLOGOS e ÍNDICES
SIBUL (Sistema Integrado das Bibliotecas da Universidade de Lisboa)
Catálogo de acesso livre

http://sibul.reitoria.ul.pt
O SIBUL destina-se essencialmente a responder à procura de um livro, uma tese ou outro
documento existente (enquanto objecto físico) e 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, ULFPIE-FCG ou ULFPIECIE. Todas as outras siglas são de outras escolas da UL.

Outros catálogos recomendados
Caso não se encontre o pretendido, recomendamos a consulta de outros catálogos:
COLCAT em http://cc.doc.ua.pt (catálogo das principais bibliotecas universitárias portuguesas)
PORBASE em http://porbase.bnportugal.pt (base nacional de dados bibliográficos)
CATÁLOGO LX em http://catalogolx.cm-lisboa.pt (bibliotecas municipais de Lisboa)

AtoZ
http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=psico
A ferramenta AtoZ é um índice de revistas disponíveis em suporte papel e electrónico, que
agrega todas as existências das publicações periódicas assinadas pela Instituição, quer sejam
em papel ou em formato digital (incluindo bases de dados em Acesso Livre – Open Access – e
as bases de dados da B-ON). Porém apenas permite efectuar a pesquisa com base no título ou
em palavras que ocorram no título. Na lista de resultados deve verificar-se se existe a data
pretendida e posteriormente consultar as indicações da sua localização. Em papel, remete
quer para a sala das revistas (disponíveis à consulta os 5 anos mais recentes e em depósito, os
anteriores). Em versão electrónica deve seguir-se a ligação que tem a cor azul.
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Catálogo FCT
http://www.fct.mctes.pt/catalogo/site/catalogo/bdCatalogo.asp
Caso não se encontre o pretendido, recomendamos a procura no Catálogo da FCT, de acesso
livre, onde se encontra o índice de revistas, em formato papel, disponíveis em instituições
portuguesas. Este catálogo encontra-se bastante desactualizado mas permanece uma
ferramenta essencial para a localização de revistas a nível nacional.

REPOSITÓRIOS
Repositório.ul
http//repositorio.ul.pt
O Repositório da UL destina-se à pesquisa de teses em formato digital (mestrado e
doutoramento) defendidas desde 2008 na Universidade de Lisboa. Irá conter,
progressivamente outro tipo de documentos, resultantes da produção científica da
comunidade académica (relatórios, capítulos de livros, artigos em revistas, etc.)

RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
em http://www.rcaap.pt/

A consulta do RCAAP é recomendada para a pesquisa de teses e outra produção científica das
principais universidades portuguesas. Agrega mais de 30 Instituições nacionais através dos
seus respectivos repositórios, sendo possível escolher diversas opções de pesquisa, além da
pesquisa simples, por palavra, é possível por instituição, autor, tipo de documento, datas,
entre outras.
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BASES DE DADOS
Portal EbscoHost - Research Databases
http://search.ebscohost.com
Este portal é um poderoso agregador de conteúdos que inclui as seguintes bases de dados:
Academic Search Complete - A Academic Search Complete é a base de dados de texto
completo académico multidisciplinar mais valioso e mais abrangente do mundo, com mais de
7.900 periódicos de texto completo, incluindo mais de 6.800 periódicos revisados por pares.
Além do texto completo, esta base de dados oferece a indexação e resumo para mais de
11.900 periódicos e um total de mais de 12.000 publicações, incluindo monografias, relatórios,
anais de conferências, etc. Os conteúdos apresentados em PDF remontam a 1887, com a
maioria de títulos de texto completo em formato PDF nativo (pesquisável). As referências
citadas pesquisáveis são fornecidas para mais de 1.400 periódicos.
ERIC - ERIC, o Educational Resource Information Center, possui mais de 1.300.000 registos e
links para mais de 323.000 documentos em texto completo que remontam a 1966.
Business Source Complete - A Business Source Complete é a mais completa base de dados
académica na área de negócios do mundo, que oferece a melhor colecção de conteúdos
bibliográficos e em texto completo. Como parte da cobertura abrangente oferecida por esta
base de dados, também estão incluídos os índices e resumos dos periódicos científicos
académicos mais importantes desde 1886, além das referências pesquisáveis citadas
fornecidas de mais de 1.300 periódicos científicos.
PsycINFO - A base de dados PsycINFO é o recurso principal da prestigiada American
Psychological Association (APA). Contém resumos de artigos de revistas especializadas
académicas, capítulos de livros, livros e dissertações, é o maior recurso dedicado à literatura
revista por especialistas em ciência comportamental e saúde mental. Ela contém
aproximadamente 3 milhões de citações e resumos datando de 1600 com DOIs de mais de 1,4
milhão de registos. A cobertura, que abrange desde 1800 até hoje, inclui material internacional
seleccionado de aproximadamente 2.400 revistas especializadas em dezenas de idiomas.
PsycARTICLES - O PsycARTICLES, da American Psychological Association (APA), é uma fonte
segura de artigos de texto completo, científicos e académicos revistos por especialistas em
psicologia. A base de dados contém aproximadamente 150.000 artigos de mais de 70
periódicos publicados pela APA e o seu selo da Educational Publishing Foundation (EPF), bem
como de organizações aliadas, incluindo a Canadian Psychology Association e o Hogrefe
Publishing Group.
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Psychology and Behavioral Sciences Collection- Esta base de dados abrangente cobre
informações relativas a tópicos sobre características comportamentais e emocionais,
psiquiatria e psicologia, processos mentais, antropologia, métodos experimentais e
observacionais. Este é a maior base de dados de texto completo do mundo, oferecendo
abrangência de texto completo para quase 400 periódicos.
PsycBOOKS- O PsycBOOKS, da American Psychological Association (APA), é uma base de dados
de mais de 30.000 capítulos em PDF de aproximadamente 2.000 livros publicados pela APA e
outras editoras de destaque. Este também inclui mais praticamente 1.500 livros clássicos de
impacto histórico de reconhecimento em psicologia, datando de 1600, bem como lançamento
electrónico exclusivo de mais de 1.500 entradas de autores da Encyclopedia of Psychology, da
APA/Oxford University Press.
Education Research Complete - Education Research Complete é o recurso on-line definitivo
para pesquisa em educação. Os tópicos cobertos incluem todos os níveis de educação, da
infância inicial à educação superior e todas as especialidades de educação, como educação
multilíngue, educação em saúde e testes. O Education Research Complete fornece indexação e
resumos para mais de 2.100 periódicos, bem como texto completo para mais de 1.200
periódicos, além de incluir texto completo para quase 500 livros e monografias.
Research Starters – Education - Os Research Starters são guias de estudo e pesquisa
desenvolvidos especificamente para alunos avançados de nível médio, universitários e
graduados seleccionados. Os guias consistem em artigos de resumo de tópicos abrangentes,
porém concisos, de aproximadamente 3.000 palavras, escritos por pesquisadores, académicos
e outros especialistas no assunto.
Library, Information Science & Technology Abstracts- A Library, Information Science &
Technology Abstracts (LISTA) indexa mais de 560 revistas especializadas fundamentais, em
torno de 50 revistas especializadas de referência e aproximadamente 125 revistas
especializadas selectivas; além de livros, relatórios de pesquisa e resumos. A cobertura de
assuntos inclui biblioteconomia, classificação, catalogação, gestão de informações e muito
mais. A cobertura na base de dados se estende até meados de 1960. (Esta base é oferecida
como cortesia pela empresa fornecedora)
Para pesquisar pode recorrer-se às seguintes funcionalidades:
Pesquisa simples (Basic search) – pesquisa por campo único
Pesquisa avançada (Advanced search) – cruzamento de vários termos
Pesquisa por diferentes índices (Indexes)
O uso do Thesaurus of Psychological Index Terms da APA (incluído apenas na PsycINFO) e do
Thesaurus ERIC com lista normalizada de termos em inglês poderá apoiar, com um elevado
grau de precisão, a recuperação de informação sobre uma determinada temática.
O portal Ebsco permite a criação de uma Área Pessoal, através de uma registo pessoal,
permitindo assim guardar artigos ou periódicos favoritos, subscrever alertas, etc., constituindo
uma base personalizada resultante de pesquisas.
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Portal B-ON
http://www.b-on.pt
Pode ainda utilizar-se o portal B-ON – A Biblioteca do Conhecimento Online - que disponibiliza
o acesso ilimitado e permanente aos textos integrais de mais de 22.000 periódicos científicos
internacionais e 18.000 ebooks de 19 fornecedores de conteúdos, através de assinaturas
negociadas a nível nacional, em toda a rede da UL. Os seus conteúdos vastos, com
predominância nas áreas das ciências, acabam por extravasar as áreas específicas de ensino e
investigação da FP e do IE. Agrega as seguintes bases de dados:

ASC Titulos Academic Search Complete 11.527 total; 7.477 periódicos [1] ; 284 ebooks
ACS_Títulos American Chemical Society 34 periódicos
AIP_Títulos American Institute of Physics 13 periódicos
AR_Titulos Annual Reviews - 37 periódicos
ACM_Titulos Association for Computing Machinery c.1 milhão de registos:
8 periódicos; 10 magazines; 32 transactions; 287 proceedings; 56 newsletters; 24
affiliated pubs; 1 book series
BSC_Titulos Business Source Complete 4.547 total; 3.469 periódicos [1]; 997 ebooks
Base de texto integral
Current Contents (ISI) Base referencial
Derwen Innovations Index (ISI) - Base de patentes
Elsevier
Freedom_Collection_Titulos : 2.083 periódicos
Essencial Science Indicators (ISI) - Indicadores bibliométricos
Eric Base referencial
IEEE_Titulos362 periódicos; 12.127 proceedings; 13.188 standards
IOP_Títulos Institute of Physics 36 periódicos
ISI Proceedings -Base referencial
Journal Citation Reports (ISI) - Indicadores bibliométricos
Nature_Journal 1 periódico
RSC_Titulos Royal Society of Chemistry 34 periódicos
Sage_Titulos 66 periódicos
SIAM_Titulos - Society for Industrial and Applied Mathematics - 14 periódicos
Springer_Titulos 1.871 periódicos ebooks: De 1902 a 1996:5.047 ; De 1997 a 2004:
5.451; De 2005: 3.091; De 2006: 3.334
T&F_Titulos Taylor & Francis.1205 periódicos
Web of Science - Base referencial
Wiley_Titulos- 454 periódicos
Zentralblatt - Base referencial
Uma vez que todas as revistas existentes na B-on ficam agregadas, por pedido expresso da
nossa parte, ao índice A-to-Z, fica assegurada a devolução de resultados de revistas da B-on
naquela ferramenta.
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ISI Web of Knowledge
http://www.isiwebofknowledge.com/
É uma solução integrada para gestão de informação que permite pesquisar, analisar e gerir
informação em ciências, ciências sociais, artes e humanidades. Contém diversos instrumentos
específicos para os utilizadores, além de diversas bases de dados, das quais destacamos:
WEB OF SCIENCE - A Web of Science consiste num portal de acesso a sete bases de dados que
contêm informação de milhares de revistas académicas, livros, relatórios, conferências e
outros. Três das bases de dados contêm referências citadas pelos autores dos artigos. Permite
pesquisar por referências citadas.
JOURNAL CITATION REPORTS® - Journal Citation Reports é uma ferramenta que permite
realizar a avaliação e comparação de periódicos usando dados de mais de 7.500 revistas
científicas de mais de 3.300 editores em mais de 60 países. É uma fonte pesquisável de dados
de citações que inclui áreas tão diversas como ciência, tecnologia e ciências sociais,
possibilitando por exemplo, analisar factor de impacto de uma revista, as revistas mais citadas
numa área, entre outros.
ENDNOTE WEB – É um recurso que permite realizar a gestão de referências bibliográficas. É
necessário criar um registo e uma conta associada ao utilizador no site:
www.myendnoteweb.com. Este gestor de referências bibliográficas que permite a importação
de referências da partir das bases de dados disponíveis no mercado, bem como a criação de
referências de modo manual. Permite ainda transferir referências para o Word, bem como
partilhar referências, criar alertas, entre outras funcionalidades, muito idênticas às fornecidas
pela Ebsco Host.
RESEARCHERID.COM – Esta ferramenta é uma base de dados comunitária global e
multidisciplinar de investigadores. Permite uma pesquisa global num índice de autores, onde
cada autor listado está associado a um número único que serve de identificador. Cada autor
pode ser facilmente localizado, quer para se observar a sua métrica de citações, quer para
encontrar colaboradores ou rever listas de publicação através do link:
http://www.researcherid.com/Home.action
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