


O que é?

O EBSCO Discovery Service - EDS ou Serviço de Descoberta é um sistema de

busca que permite obter informações por meio de pesquisa simultânea em várias

bases de dados - busca integrada - ou em uma base especificamente.

Qual o diferencial desse sistema?

O EDS foi pensado e implementado para facilitar, simplificar e otimizar o processo

de busca de informações.



Como ele fará essa simplificação?

Utilizando a opção busca integrada será possível, por meio de uma única busca,

seja por autor, título, assunto ou livre, obter simultaneamente todos os resultados

do catálogo Sophia, do Repositório Institucional UFU, do Portal Capes e das

bases de dados assinadas pela UFU.

Isso poupará tanto o tempo, quantos os esforços de quem antes teria que

procurar em todas essas opções, uma de cada vez.







Catálogo SophiA

Repositório Institucional

Portal Capes

Bases de Dados Assinadas

Catálogo SophiA

Acervo físico 

TCCs

Teses 

Dissertações



Termos de Busca

Livre - Irá buscar em qualquer campo

Assunto

Título

Autor



Abas Inferiores 

Redireciona para o 

catálogo da biblioteca.

Permite  contato com os 

bibliotecários de referência. 

Estará disponível em breve.

Permite que sejam utilizados 

operadores booleanos e filtros 

para se fazer uma busca mais 

elaborada.

Redireciona para o 

catálogo da biblioteca.

Contém informações 

relevantes para 

utilização do sistema. 



Ebooks 

Clicando no link você terá acesso a diversos

livros eletrônicos multidisciplinares disponíveis

nas bases:

EBSCO;

IEEE e

Cambrige.

Atenção!

Os ebooks da IEEE e Cambrige exigem que o

computador ou dispositivo móvel esteja conectado ao IP

UFU.

Para mais informações sobre essas assinaturas, acesse

o site da Biblioteca, selecione “portal da pesquisa” no

menu lateral, selecione a opção livros eletrônicos e tipo

de acesso: ‘restrito’.



Exemplo 1: Busca no Ducere por autor 

2º Selecione 

o termo de 

busca

3º Escreva o nome do autor na 

ordem direta ou sobrenome, 

nome.

1º Clique na opção 

de busca desejada: 

4º Clique    

em 

pesquisar



Exemplo 1: Resultados

Este link direciona para o documento no

Repositório UFU.



Exemplo 2: Busca na base Sapere por autor

1º Clique na opção 

de busca desejada: 

2º Selecione 

o termo de 

busca

3º Escreva o nome do autor na 

ordem direta ou sobrenome, 

nome.

4ºClique em 

pesquisar



Exemplo 2: Resultados

Este no link direciona para o registro na 

base Sapere



Exemplo 3: Busca Integrada por autor

1º Clique na opção 

de busca desejada: 

2º Selecione 

o termo de 

busca

3º Escreva o nome do autor na 

ordem direta ou sobrenome, 

nome.

4ºClique em 

pesquisar



Exemplo 3: Resultados



Exemplo 3: Resultados

Este link direciona para a base de dados ou 

periódico onde está o documento



Obs: Acesso às bases de dados fora do IP UFU

Algumas bases de dados exigem que o acesso seja feito no domínio dos IPs

UFU. Para tanto, basta acessá-las no ambiente da UFU.

As bases vinculadas à Capes e outras disponibilizadas pela EBSCO podem ser

acessadas fora do IP UFU utilizando-se o CAFe.

No acesso remoto a base irá apresentar um banner de solicitação para

autenticação através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) pelo login

com e-mail institucional e senha, a cada documento de acesso restrito.











Os documentos  que estiverem em HTML são 

passíveis de tradução







É possível ouvir os textos escritos em inglês



É possível refinar os resultados por base de dados, 

data ou  tipo de documento



É possível ver a métrica de alguns documentos 



Apresenta referências em diversos estilos



Ferramentas 
Essas ferramentas permitem que

você salve o arquivo no Google

drive ou no dispositivo utilizado,

saiba como citar o documento,

exportar as referências para um

gerenciador, enviar por e-mail e

acessar o link permanente.

ATENÇÃO: Essas referências podem

conter erros. Para o estilo ABNT

consulte a página “Treinamentos” do

site das bibliotecas UFU “Treinamentos

virtuais/ Normalização/ Referências”



Auxílio do Bibliotecário

Para mais informações ou tirar dúvidas, procure os bibliotecários do Setor de 

Referência das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas UFU . 


