
Formação em Infoliteracia: M. Multimedia

UC – Metodol. Investigação    Parte 2



PARTE 2

Exploração de Recursos ICT: Portal da 
Biblioteca 

Uso da Informação



Sabia que...
estamos consigo onde quer que esteja?

� Texto integral de cerca de 30.000 títulos de revistas 

científicas

� Bases de dados de referência bibliográfica

especializadas na área das Engenharias e cerca de 30 

bases de dados bibliográficas multidisciplinares

� Milhares de e-Books num total aproximado de 11.000 

títulos

� Mais de 3.000 normas em texto integral e acesso à 

pesquisa de normas em dezenas de entidades emissoras 

internacionais

� Informação e apoio na pesquisa de patentes

� Mais de 800 mil teses e dissertações em texto integral

� Legislação actualizada através de subscrição do DR 

Online

� Informação estatística actualizada através de subscrição 

do Infoline

� Acesso aos recursos electrónicos na FEUP ou 

remotamente, através de ligação por VPN

PerguntePerguntePerguntePergunte----nos nos nos nos 
como!como!como!como!

http://biblioteca.fe.up.pt



Endnote: Software para gestão de bibliografias

Acesso aos recursos de informação 
(físicos e electrónicos)

Website da Biblioteca - http://biblioteca.fe.up.pt

Onde pesquisar os recursos de ICT



Bases de dados 
subscritas por:

Ligação à 
Internet

Wireless 
FEUP

Acesso 
OK!

Na FEUP…

Aceder à informação



Só recursos 
gratuitos na 

Internet!

Fora da FEUP…

Ligação à 
Internet

SEM 
ACESSO

Bases de 
dados 

subscritas

Aceder à informação



Mas se fora da FEUP…

Bases de dados 
subscritas por:

Ligação à 
Internet VPN Acesso 

OK!

Aceder à informação
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Dissertações e Teses: onde encontrar?

Provas da FEUP

Provas em 
escolas 
internacionais
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Pesquisar por
mestrado

multimedia + 
limitar por provas

académicas

As teses e dissertações da 
FEUP são pesquisáveis

via catálogo, sendo
apenas disponibilizadas

em formato digital

Dissertações e Teses: Catálogo (1)
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Dissertações e Teses: Catálogo (2)

A partir do catálogo é

possível o acesso ao

texto integral de 

todas as dissertações

e teses da FEUP
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Funcionalidades úteis: exportar registo para o Endnote e criar alertas

Para exportar registos 

bibliográficos para o Endnote

Dissertações e Teses: Catálogo (3)

ATENÇÃO!
as dissertações mais recentes

poderão não estar ainda
disponíveis em PDF. 

Caso as pretenda consultar envie-
nos um e-mail, para darmos

prioridade ao seu tratamento.
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GAP: Guia de apoio à publicação: tutorial online da Biblioteca

• Recomenda um conjunto de boas práticas formais e éticas 
associadas à comunicação e publicação dos resultados de 
investigação: relatórios, dissertações, artigos, etc.

5. Como usar e 
comunicar a 
informação

Como estruturar uma dissertação/tese?
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Como estruturar uma dissertação/tese?
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Repositórios

científicos para

acesso ao texto

integral de 

publicações

académicas (teses

e dissertações)

Dissertações e Teses em repositórios

Interoperabilidade

de repositórios

relativamente à

atualização de 

dados
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Para pesquisa de teses de doutoramento e de dissertações de mestrado, com acesso ao 
texto integral

Pesquisar por: 

“multimedia technolog*” and games 
em Anywhere

(todos os campos bibliográficos + PDF)

• Acesso exterior só 
com VPN

• Documentos de mais 
de 80 países, cerca de 
1000 instituições do 
ensino superior

• Atualização semanal
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Uso do operador de proximidade para refinar os resultados: W/x

Modificar pesquisa para: 

“multimedia technolog*” W/15 games
(procura por uma proximidade de até 15 

conceitos de distância entre as palavras

usadas )
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Uso dos filtros laterais para refinar resultados

Possibilidade de refinar resultados por 

keyword
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Funcionalidades úteis: exportar registos bibliográficos, criar alertas

exportar registos bibliográficos para o 

Endnote ou outro software de gestão 

bibliográfica

aceder à tese/dissertação
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... e 
muitos, 
muitos 
mais!

O que são e por que motivo se devem usar?

• são sistemas de pesquisa 
mais abrangentes (várias 
áreas do conhecimento, 
diversos editores, 
diferentes tipos de 
documentos e 
atualização constante)

Bases Bibliográficas
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O que são e por que motivo se devem usar? (cont.)

• contêm referências bibliográficas e resumos: não alojam o texto 
integral dos documentos, mas...

• ... permitem ligação ao texto integral (se disponível nas 
subscrições da Biblioteca (via SFX)

• contêm várias funcionalidades úteis:

• Filtros para refinar os resultados

• Sistema de exportação de registos bibliográficos para o Endnote (ou 
outros sistemas análogos)

• Alertas por email e/ou RSS

Bases Bibliográficas
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Designação Âmbito temático Editor / 
Fornecedor

Engineering Village: COMPENDEX / INSPEC* Engenharia e 
Tecnologia

Elsevier

SCOPUS Multidisciplinar Elsevier

WEB OF SCIENCE Multidisciplinar ISI

Academic Search Complete Multidisciplinar Ebsco

ERIC Ciências Sociais Ebsco

Education Search Complete Ciências Sociais Ebsco

Teacher Reference Center Ciências Sociais Ebsco

Psychology and Behavioral Sciences Collection Ciências Sociais Ebsco

Bases Bibliográficas recomendadas

* recurso com acesso temporariamente interrompido
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Acesso às bases recomendadas a partir de http://biblioteca.fe.up.pt:

Bases Bibliográficas recomendadas



2323

• Atualmente indisponível devido ao
processo de renovação

• Uma base bibliográfica especializada em 
Engenharia

• Cerca de 15 milhões de registos, em 190 
especialidades da Engenharia

• Contém duas bases de dados importantes: 
a Compendex e a Inspec

Bases Bibliográficas: Engineering Village

O portal Engineering Village e as bases de dados Compendex e Inspec
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Como aceder à SCOPUS a partir do Website da Biblioteca:

Pesquisar por: 
interactive 

“sound 
design” em 

Article 
Title/Abstract/

Keywords

Bases Bibliográficas: Scopus (1)

• Acesso exterior só com 
VPN

• Base de dados de 
referência internacional

• Atualização semanal

(contém cerca de 50 milhões de registos)



Pesquisar por: interact* 
w/5 sound w/5  design 

em Article 
Title/Abstract/Keywords

Bases Bibliográficas: Scopus (2)

Uso de sintaxe:
- Operador de proximidade para refinar os resultados: W/x
- Truncatura para procurar palavras da mesma família: interaction, interactive, etc



Existem diversos filtros úteis para 

refinar os resultados: ano, tipo de 

documento, palavra-chave, entre 

outros

Bases Bibliográficas: Scopus (2)

Uso dos filtros laterais para refinar resultados



Exportar registos bibliográficos para o 

Endnote ou outro software de gestão 

bibliográfica

Criar alertas por 

mail ou RSS

Verificar acesso ao texto integral

Funcionalidades úteis: exportar registos bibliográficos, criar alertas

Bases Bibliográficas: Scopus (3)



Bases Bibliográficas: Scopus (4)

Funcionalidades úteis: reordenar os resultados por nº de citações obtidas

Reordenar lista de 
resultados por artigos que 

tenham maior nº de 
citações



Vista detalhada de um registo: nº de citações, documentos relacionadas, alertas, full text, 
referências usadas, etc.

Bases Bibliográficas: Scopus (5)
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Base de dados bibliográficos  e análise de citações, com possibilidade de acesso ao texto 
integral.

Pesquisar por: 

multimedia art 
NOT ("state of art" 

OR "state of the 
art") 

em Title

Bases Bibliográficas: Web of Science (1)

• Acesso exterior só 
com VPN

• Base de dados de 
referência 
internacional

• Atualização semanal

(contém cerca de 50 milhões de registos)



31

refinar resultados por tipo de 

documento (article)

Bases Bibliográficas: Web of Science (2)

Uso dos filtros laterais para refinar resultados
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exportar registos 

bibliográficos para o 

Endnote ou outro software 

de gestão bibliográfica

Criar alertas 
por mail ou 

RSS

Verificar acesso ao texto integral

Bases Bibliográficas: Web of Science (3)

Funcionalidades úteis: exportar registos bibliográficos, criar alertas, aceder ao texto integral
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Reordenar lista de 
resultados por artigos que 

tenham maior nº de 
citações

Bases Bibliográficas: Web of Science (4)

Funcionalidades úteis: reordenar os resultados por nº de citações obtidas



Bases Bibliográficas: Web of Science (5)

Vista detalhada de um registo: a rede de citações (nº de citações, referências usadas, 
documentos relacionados, alertas, etc.)
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Plataforma com diversas bases de dados em texto integral. O acesso ao texto integral 
depende de estar subscrito ou não.

Prima em “Choose
Databases” para poder 

pesquisar 
simultaneamente noutras 

bases de dados de 
interesse

Bases Bibliográficas: Academic Search Complete (1)
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Como seleccionar outras bases de dados de interesse no mesmo portal:

Bases Bibliográficas: Academic Search Complete (2)
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Pesquisar por: 
multimedia N15 

education higher 
em Abstract 

(resumo)

• Acesso exterior só com 
VPN

• Bases de referência 
internacional

• Atualização semanal
• Incluem o texto 

integral, quando 
subscrito

Bases Bibliográficas: Academic Search Complete (3)

Uso do operador de proximidade para refinar os resultados: Nx
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refinar resultados por tipo de documento 

(journal article)

Bases Bibliográficas: Academic Search Complete (4)

Uso dos filtros laterais para refinar resultados
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Exploração recursos ICT: Bases Bibliográficas

exportar registos bibliográficos para o 

Endnote ou outro software de gestão 

bibliográfica

Criar alertas 
por mail ou 

RSS

aceder ao texto integral

Funcionalidades úteis: exportar registos bibliográficos, criar alertas, aceder ao texto integral
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Pesquisa na web científica: 
http://scholar.google.pt

Pesquisar por: 
multimedia 

“learning 
objects”

(não existem
operadores de 
proximidade –

cf. Scirus)
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Para ativar a exportação de registos 

bibliográficos para o Endnote ou outro 

software de gestão bibliográfica
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Google Scholar: ativar a exportação das referências para o Endnote



43
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Revistas da Área: Engineering > Categoria: Media Technology

SCImago Journal Rank (indicador bibliométrico)
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Revistas das categorias: Computer science, information systems; 
computer science, interdisciplinary applications; computer science, 
theory & methods

Impact Factor (indicador bibliométrico)
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1. Localizar revistas (lista alfabética de títulos)
a) Pesquisar revistas por palavra no título
b) Pesquisar uma revista pelo título
c) Ver lista de revistas por categoria

Ou

2. Aceder a bases de texto integral com revistas 
científicas (lista de recursos por área)

1

2

1

2
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Localizar revistas através da opção  lista 
alfabética de títulos

a) Pesquisar revistas por palavra no 
título (ex. multimedia)

1

a
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Localizar revistas através da opção  lista 
alfabética de títulos

b) Pesquisar uma revista pelo título (ex. 
Learning Media and technology)

1

b
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49

> Clicar no título da revista

> Clicar no título da revista

> Verificar forma de acesso e ano

> Clicar em Go para aceder texto 
integral
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Preencher campos com base na referência e clicar em GO 

Localizar um artigo científico usando os dados de uma referência bibliográfica

Charmaraman, L. 2013. Congregating to create for social change: urban 
youth media production and sense of community. Linda Learning, 
Media and Technology 38 (1):102-115
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Localizar revistas através da opção  lista 
alfabética de títulos

c) Ver lista de revistas por categoria (ex. 
Tecnologias da Informação > 
Multimédia)

1

c
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Aceder a bases de texto integral com revistas 
científicas (lista de recursos por área)

2

2
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Designação Âmbito temático

ACM Digital Library Engenharia e tecnologia

DOAJ Multidisciplinar

IEE Xplore Engenharia e tecnologia

EMERALD Multidisciplinar

SAGE Multidisciplinar

SPRINGERLINK Multidisciplinar

SCIENCE DIRECT Multidisciplinar

WILEY Multidisciplinar

etc...

Bibliotecas em texto integral: alguns sítios recomendadas

Revistas e Artigos Científicos
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Designação Âmbito temático

EBRARY Multidisciplinar 

EBOOK ACADEMIC COLLECTION Multidisciplinar 

KNOVEL Engenharia e tecnologia

REFEREX* (acesso temporariamente interrompido) Engenharia e tecnologia

ETC.

Algumas coleções recomendadas:

E-books



55

Aconselha-se a pesquisa

em cada uma coleções , 

individualmente

E-books



Designação Âmbito temático Editor / 
Fornecedor

DERWENT INNOVATIONS INDEX Engenharia e tecnologia ISI

ESP@CENET Engenharia e tecnologia EPO

GOOGLE PATENTS Engenharia e tecnologia Google

ETC...

Propriedade Industrial - Patentes: alguns recursos de pesquisa recomendados

Patentes
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Aconselha-se a pesquisa

em cada uma coleções, 

individualmente

Patentes
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siga as normas do 

curso para a 

elaboração da

dissertação

NUNCA se esqueça de citar e referenciar as fontes de informação que usa para a 
elaboração dos trabalhos académicos. DIGA NÃO AO PLÁGIO!
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Após ter criado a sua colecção de referências bibliográficas no 

Endnote abra agora o MS Word e:

1. Verifique se aparece a barra de menú CWYW do Endnote

2. Prima no botão da lupa (comando “insert citation”)

3. Seleccione as referências pretendidas e insira as citações  

(comando “Insert”)

4. Verifique a transformação no documento: para além das citações 

no texto, aparece simultaneamente a lista das referências 

bibliográficas, no final do documento

5. Como usar e 
comunicar a 
informação

5. Como usar a informação?



1. Equipa de infoliteracia (apoio presencial e remoto)

• Sala de infoliteracia (piso 6 )

• infoliteracia@fe.up.pt, ou tel. 225 081 890

2. Sessões de formação (sala de formação, piso 6)

3. EIB – Empréstimo Interbibliotecas

• Para pedir empréstimos de documentos a outras bibliotecas 

(nacionais e internacionais)

4. Obtenção de documentos 

• Para comprar documentos (ex. artigos)

Serviços de apoio da Biblioteca
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