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Tutorial da

EBSCOhost



Para acessar a 
EBSCOhost entre no Ulife
com seu login e senha



Ao lado esquerdo, 
clique em Biblioteca 

Ebsco.



1 – A barra de ferramentas oferece pesquisas adicionais, busca por publicações por 
assuntos ou imagens. 
2 – Existem 2 opções de busca: básica e avançada.
3 – Você pode adicionar ou mudar as bases de dados de acordo com a sua preferência.
4 – Campo de busca.
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Tela Inicial



Pesquisa

Digite o termo na caixa de busca e 
clique em Buscar



Lista de resultados da pesquisa

Ao lado esquerdo, você tem algumas opções de filtro, um deles é poder 
limitar seus resultados a artigos com Texto Completo ou Referências 
Disponíveis. Quando você clica em um limitador, a lista de resultados é 
atualizada.



Outras opções de filtros: tipos de documento, assunto, publicação, 
idioma, sexo, idade entre outros.



Pré-visualize informações sobre um artigo na lupa ao lado do 
título.
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1 – Clique no link Inscreva-se e crie uma pasta para salvar documentos importantes e que 
serão utilizados novamente.
2 – Ao lado do título tem o ícone da pasta, ao clicar o documento é salvo na pasta.
3 – No ícone Pasta você consegue visualizar todos os documentos salvos. 



Neste campo, você pode compartilhar os 
documentos, criar Alerta por e-mail, copiar o link 
permanente do artigo e compartilhar.



Após acessar o artigo, ao lado direito temos algumas 
ferramentas, como: adicionar o artigo ao Google 
Drive, imprimir, enviar por e-mail, salvar e entre 
outros.



Na ferramenta Citar temos as referências prontas 
do artigo em vários formatos.



Você tem a opção de 
visualizar o artigo nos 
formatos PDF ou HTML. 
No formato em PDF é 
possível salvar em sua 
área de trabalho ou 
imprimir.

Você pode também navegar por outros artigos 
da mesma edição ou navegar por edições 
anteriores do mesmo periódico.  



Na opção em HTML é possível 
ouvir o texto em voz alta e  
também é possível traduzir 
para diversos idiomas. 



EBSCO MOBILE APP

O aplicativo móvel da EBSCO está 
disponível para dispositivos iOS e Android

na iTunes App Store e no Google Play.

Para acessar o app é necessário criar uma conta:
• Acesse a plataforma da EBSCO pelo Ulife.
1 - Estando na plataforma (EBSCOhost ou EDS), 
clique em “Inscreva-se” no menu e crie a sua 
conta pessoal na EBSCO.

Você pode criar a conta e se identificar de duas 
formas:
2 - Usando sua conta google.
3 - Ou pode cadastrar um usuário e senha, 
clicando no campo “Crie uma agora” e preencha 
o formulário.
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Depois de criar sua conta, abra o app e acesso com seus dados de login e senha:

Clique em Sign in

Para acessar pela 
sua conta google, 
clique aqui

Ou se você criou sua conta na 
opção “Crie uma agora” informe 
seu usuário e senha



Tela inicial e buscas no APP
Na tela inicial, você pode ver:
1 - Recently viewed: artigos que você visualizou 
recentemente.
2 - Discover recente subjects: toque em um assunto 
para executar uma busca de artigos.
3- Popular contente: artigos populares entre os 
usuários.
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Para buscar conteúdos no app:
4 – Toque na Lupa no menu na parte inferior e 
acesse a tela Buscar.
5 – Digite os termos de busca na caixa de 
busca.
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Lendo e compartilhando artigos no APP

Para ler artigos no app:
• Na tela do artigo, selecione Leia mais do resumo 

ou visualize os detalhes do artigo.
• Toque em Ler agora.
• Selecione os formatos disponíveis para leitura.

Em uma página de artigos ou na lista 
de resultados, toque em Compartilhar.

Selecione o método desejado para 
compartilhar, dentre as opções 
disponíveis.



Ainda está com dúvidas sobre a EBSCOhost?

Entre em contato com a equipe da Biblioteca da sua Unidade.
Aproveita para se informar das capacitações que acontecem durante todo o ano letivo.

Acesse o Tutorial da plataforma.

https://www.youtube.com/watch?list=PLi7RO6nKjUMhyUtAZvypjqipVBP6GNSsi&time_continue=6&v=aEACVprUuSc&feature=emb_logo

