
Pesquisando
no EBSCOhost



Acesse a página da Rede de Bibliotecas UPF - www.upf.br/biblioteca
e clique em  ACERVO VIRTUAL



Clique em EBSCO eBooks

Clique em
MINHA BIBLIOTECA



Insira o seu login de
acesso à intranet



Bem-vindo ao tutorial sobre os eBooks da EBSCO. 
Neste tutorial, vamos conhecer como procurar e ler os livros eletrônicos.



A interface das coleções de eBooks é acessível clicando no link eBooks na barra de ferramentas superior. 
Na interface das coleções de eBooks, você pode pesquisar por palavra-chave, Pesquisar por categoria 
ou usar os carrosséis para acessar os eBooks em Destaque. Clique em Exibir Todos para ver a lista.



Coloque o mouse sobre a capa de um livro para exibir uma breve descrição. A partir da janela 
flutuante, você pode acessar o registro detalhado, fazer o download ou adicionar o eBook à pasta.



Vamos começar realizando uma pesquisa básica. Digite seus termos de busca e 
clique em Pesquisar.



Na lista de resultados, você tem várias opções. Você pode refinar seus resultados utilizando os filtros na coluna da 
esquerda. Dependendo da disponibilidade, você pode ler o eBook em formato PDF ou EPUB ou fazer o download e 
empréstimo do eBook para ler off-line em um momento posterior. É possível consultar o sumário de um eBook ou 

visualizar as páginas mais relevantes de um eBook.



Veja o índice analítico de um eBook, clicando no link Índice analítico abaixo do link de Texto completo do 
PDF. Clique no link do título de um capítulo ir diretamente para esse capítulo no visualizador de eBooks. 

Alguns capítulos podem ser expandidos clicando no sinal de mais [+] ao lado de um título de capítulo.



Quando você clica em um link de Texto completo do PDF ou EPUB na lista de resultados, o livro é aberto no 
visualizador de eBook. Na parte superior, existem várias ferramentas disponíveis. O sumário do o seu eBook é 

acessível em Conteúdos.



Clique em Pesquisar em para pesquisar termos específicos dentro do eBook.



Clique em Minhas observações para criar uma nota sobre o texto que pode ser salva em sua pasta Meu EBSCOhost.
Procure palavras no dicionário, clicando Dicionário no menu acima do eBook.
Clique no botão Fazer download para baixar o eBook para o seu computador.



Usando as ferramentas na parte inferior do visualizador, você pode ajustar o tamanho das letras, aumentando 
ou diminuindo. Você também pode ir diretamente a uma página específica usando as setas esquerda e direita 

ou inserindo um número de página e pressionando a tecla Enter.



Dúvidas?

E-mail : referencia@upf.br

Telefone: (54) 3316-8145
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