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B-on 

• A Biblioteca do Conhecimento Online (B-on) é uma 
plataforma que disponibiliza o acesso ilimitado e permanente 
aos textos integrais de milhares periódicos científicos e 
ebooks online de alguns dos mais importantes fornecedores 
de conteúdos. 

 

Missão: 

 Garantir o acesso a um vasto número de publicações de 
natureza científica e serviços eletrónicos à comunidade 
académica e científica nacional. 

 

 



Tipos de Recursos 

• Editoras 

 

• Bases de texto integral 

 

• Bases referenciais 

 

• Repositórios 

 

 

 



Recursos 



Recursos em Open Acess 



Quem pode aceder? 

• Todos aqueles que integrem os quadros da UFP ou 
nela desenvolvam atividade: 

 

– Estudantes 

– Docentes 

– Investigadores 

– Estagiários 

 



Acesso 
 

• Endereços de IPs validados, pertencentes às 
instituições aderentes, nas quais se inclui a UFP. 

 

• Em locais fora da rede UFP, existe também a 
possibilidade de aceder, através VPN: 

– Ligação VPN - Credenciais de autenticação da UFP 
(nºaluno + password) 



Serviço de Pesquisa 

Pesquisa Geral 
Retorna todos os 
resultados possíveis 

Serviço de pesquisa 
Permite selecionar o tipo de 
pesquisa  



Pesquisa básica 

Pesquisa básica  
Permite pesquisar apenas num 
campo. 



Pesquisa Avançada 

Pesquisa avançada  
Permite pesquisar em vários campos 
bem como utilizar auxiliares de 
pesquisa. 



Pesquisa Avançada – Operadores 
booleanos 

Operadores booleanos 
A lógica booleana define as relações lógicas entre termos numa 
pesquisa. Os operadores booleanos são os seguintes AND (E), OR (OU) 
NOT (NÃO). Pode usar estes operadores para criar uma pesquisa muito 
ampla ou muito restrita  



Pesquisa Avançada – Operadores 
booleanos 

• Operadores booleanos : 
– AND (E) combina termos de pesquisa para que cada resultado 

de pesquisa contenha todos os termos.  

 

– OR (OU) combina termos de pesquisa para que cada resultado 
de pesquisa contenha pelo menos um dos termos.  

 

– NOT (NÃO) exclui termos para que cada resultado da pesquisa 
não contenha qualquer um dos termos que o seguem. 

 



Pesquisa Avançada – Opções de 
pesquisa 



Pesquisa Avançada – Opções de 
pesquisa 

Expansores 
Os Expansores permitem alargar o âmbito da sua pesquisa, incluir palavras 
relacionadas com as palavras-chave ou incluir o texto real dos resultados de 
texto completo na sua pesquisa. 



Pesquisa Avançada – Opções de 
pesquisa 

Limitadores 
Os Limitadores permitem restringir a sua pesquisa de modo a que as informações 
obtidas a partir das bases de dados que pesquisou sejam limitadas de acordo com 
as opções que selecionar. Pode usar mais que uma vez o mesmo limitador.  



Pesquisa 

Linguagem controlada 
Lançar a pesquisa no formulário de pesquisa avançada tem a vantagem de ter 
um thesaurus de apoio à pesquisa suportado pelo motor de busca e escolher 
os campos exatos onde pretende recolher resultados.  



Pesquisa - Estratégias 

 

– Antes de começar elabore uma lista de palavras-chave. 

 

– Selecione o campo a pesquisar: título, autor, assunto,… 

 

– Pesquise frases completas com o auxílio das aspas (“ ”). 

 

– Recorra à truncatura: a truncatura é um auxiliar de pesquisa que permite 
recuperar todas as palavras com a mesma raiz ou o singular/plural: 

 

• pesquisa de várias palavras com a mesma raiz (*) Ex.: child*= Child, children, childhood 

• singular e plural em simultâneo (? ou $) Ex.:wom?n ou wom$n  = Woman e Women 

 



Resultados da pesquisa 

Para aceder diretamente ao texto integral do documento deve clicar na opção 
com o símbolo PDF, caso queira visualizar o resumo/abstract deve clicar no 
título ou utilizar o ícone   



Resultados da pesquisa 

Para refinar a lista de resultados, utilize as opções disponíveis na barra ao lado 
esquerdo, pode utilizar as seguintes funcionalidades:  
Expansores e Limitadores; Intervalo cronológico; Tipo de fonte (Revistas 
académicas, Publicações comerciais, Livros, Dissertações/teses) ; Assunto; 
Idioma; Fornecedor de conteúdos, entre outros.  



Resultados da pesquisa - Ferramentas 



Pesquisar publicações 

O novo portal de pesquisa da B-on permite efetuar pesquisa por 
publicação (Periódico ou livro). 



Pesquisar publicações 

A pesquisa da publicação poderá ser feita por Título, Assunto, 
ISSN/ISBN ou Disciplina 



Pesquisar publicações 



Área Pessoal 
O portal da b-on permite uma utilização anónima. Contudo, para tirar partido de 
todas as funcionalidades disponibilizadas é necessário “Iniciar Sessão" . 



Área Pessoal 

Caso já esteja 
registado deverá 
colocar as suas 
credenciais e efetuar 
Login.  
Caso contrário, deve 
criar uma nova conta 
no portal b-on.  



Área Pessoal 

•A sua área pessoal permite: 
•Guardar e organizar pesquisas,  
•Guardar artigos,  
•Criar pastas,  
•Partilhar pasta 
•Criar alertas 



VPN  - Acesso remoto  

VPN (Virtual Private Network)- É um serviço que utiliza a Internet, para 
estabelecer uma ligação privada entre dois pontos remotos.  

Objetivo 

A Universidade Fernando Pessoa disponibiliza a todos os seus utilizadores 
um serviço de trabalho remoto, permitindo-lhes aceder à rede da 
Universidade de qualquer ponto da Internet através de VPN. 

Este serviço garante aos utilizadores o acesso a recursos informáticos 
disponibilizados apenas dentro da rede da Universidade Fernando Pessoa. 



Obrigado pela atenção! 


