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No final, será capaz de…

• Aceder a partir de casa à B-on

• Identificar os recursos a que pode aceder através da B-On

• Montar expressões de pesquisa

• Identificar os operadores boleanos que existem e saber utilizá-los

• Saber quais as truncaturas que existem e para que servem

• Ler uma folha de resultados de pesquisa

• Aceder ao texto integral dos artigos resultantes das pesquisas.

• Criar uma área pessoal e saber quais as vantagens associadas

• Guardar pesquisas

• Aceder directamente às bases de dados que integram a B-on.

• Pesquisar periódicos por área cientifica e por título.

• Obter informações sobre os periódicos científicos disponibilizados via 
B-On



A Biblioteca do Conhecimento on-line – B-On

• Reúne as principais editoras de revistas científicas internacionais de 
modo a oferecer à comunidade académica nacional um vasto 
conjunto de artigos científicos.

• Reúne ainda várias bases de dados, das quais se destaca a Web of
Science, bases de texto integral, catálogos de bibliotecas, e-books, 
obras de referência, portais de editoras, bases de dados de 
associações profissionais relevantes …

• Disponibiliza também um conjunto de serviços de contexto, como 
acesso a texto integral, citações do autor e outros



O projecto B-On propôs-se, desde o inicio, a facilitar o acesso
electrónico às principais fontes de conhecimento (abrangendo todas as
áreas científicas) e promover condições de acesso universal à
produção científica e ao saber por parte da comunidade académica e
científica portuguesa

Objectivos

• O principal objectivo é possibilitar à comunidade servida pela B-On o 
acesso a algumas das principais fontes de conhecimento científico 
internacional.

• Estimular a cooperação entre as entidades do sistema académico e 
científico nacional.

A Biblioteca do Conhecimento on-line – B-On



B-On - Recursos



B-On – Recursos em Open Access



• É possível aceder de casa ou de outro local que 
não a FCT à B-On, para tal há que configurar a 
proxy dos vossos computadores pessoais, 
validando no final com as credenciais do CLIP.

• Ver:
http://www.biblioteca.fct.unl.pt/formacao/guias

B-On –Acesso remoto

mailto:http://www.biblioteca.fct.unl.pt/formacao/guias


B-On –Entrada



Sobre a B-On



Conteúdos B-On



Serviços B-On



Mais serviços B-On
Na barra de 
serviços B-on pode 
ainda encontrar 
informação 
específica para os 
vários grupos de 
utilizadores bem 
como  tutoriais e 
vídeos sobre a B-on



Ao entrar no serviço de pesquisa, aparece na barra, sob o “banner”, um conjunto de 
opções entre os quais as “Preferências”, onde pode personalizar vários aspectos
do interface.



Nas preferências é 

possível parametrizar 

vários itens, como  o 

idioma, o modo de  

visualização dos 

resultados, os formatos 

de exportação e 

impressão, para além de 

ser possível 

activar/desactivar a 

funcionalidade “Smart

Text”



• Esta ferramenta permite pesquisar e localizar uma 
frase, um parágrafo, blocos de texto ou mesmo 
páginas inteiras. 

• A “SmartText Searching” utiliza uma tecnologia que 
resume o texto inserido com os termos de pesquisa 
mais relevantes, realizando de seguida a pesquisa.

• Pode ser usado para detetar plágio.

Smart Text



Iniciar uma pesquisa – pesquisa rápida 

Fazer a pesquisa na página 
inicial é uma má escolha. 
Retorna demasiados resultados



Pesquisa avançada 



Pesquisa avançada 

Ao lançar a sua pesquisa 
no formulário de pesquisa 
avançada tem a  vantagem 
de um thesaurus de apoio 
à pesquisa suportado pelo 
motor de busca e escolher 
os campos exatos onde 
pretende recolher 
resultados.

Os resultados obtidos são 
em menor número e de 
modo geral mais 
relevantes para o seu 
trabalho



Organizar e/ou partilhar resultados



Refinar resultados



Operadores boleanos

Exportar referencias para 
gestores bibliográficos



Criar uma área pessoal

Ao registar-se está a criar uma área pessoal onde poderá guardar pesquisas, criar 
alertas de e-mail e/ou RSS feeds, partilhar as suas pastas com outras pessoas,  
recuperar seu histórico de pesquisa, obter acesso à sua pesquisa salva remotamente 
entre outras funcionalidades …



Opções de Partilha



Opções de Partilha

A criação de uma área pessoal 
dentro da plataforma 
possibilita ativar alertas de 
pesquisa. 

Ao criar um alerta garante que 
será avisado por e-mail de  
cada vez que entrarem novos 
documentos na B-on que 
obedeçam aos critérios 
daquela pesquisa.



Pesquisar periódicos

Temos a hipótese de pesquisar os periódicos por disciplina e também de pesquisar uma 
revista científica específica inserindo o título na caixa de pesquisa



Bom trabalho

Para mais informações contacte:

div.dc.helpdesk@fct.unl.pt

Ou 

mrd@fct.unl.pt

Siga-nos / Follow us 

http://www.biblioteca.fct.unl.pt/
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