PSYCINFO
1. Plataforma EBSCO
1.1. Funcionalidades gerais da plataforma EBSCO
1.2. Acesso remoto à plataforma
1.3. Registo (My EBSCO)
2. Estratégias de pesquisa na plataforma EBSCO
2.1. Pesquisa básica vs pesquisa avançada
2.2. Como criar uma expressão de pesquisa?
2.2.1. Operadores booleanos (AND, OR e NOT)
2.2.2. Truncaturas e wildcards
2.3. Estratégias de pesquisa na recuperação de informação
2.3.1. Palavras-chave vs. Descritores
2.3.2. Thesaurus
2.3.3. SmartText
2.3.4. Limitadores
3. PsycINFO
3.1. Resultados de uma pesquisa
3.1.1. Referências citadas
3.1.2. Guardar
3.1.3. Transmitir
3.1.4. Citar
3.2. Refinar a pesquisa
3.3. Histórico de pesquisa
3.3.1. Salvar a pesquisa
3.3.2. Criação de alertas
4. Ética na utilização dos recursos disponíveis
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Exercícios:
1. Efectuar o registo no My EBSCO.
2.

Recuperar os artigos de “Isabel Leal” (índice de autores) que estão na PsycINFO e que têm texto
completo.

3. Pesquisar todas as obras do autor “Francisco Peixoto” (índice de autores) AND tema “self-concept”
(utilizar o Thesaurus). Adicionar à pasta todos os registos encontrados. Seleccionar na pasta 3 registos e
efectuar o envio por mail.
4. Localizar e analisar o artigo: Peixoto, F. & Almeida, L. (2010). A organização do autoconceito: Análise
da estrutura hierárquica em adolescentes, quanto às: referências, citar recorrendo à norma da APA,
Identificador de objecto digital – DOI (digital object identifier), ligação permanente para o registo.
5. Verificar quantos artigos existem da revista “Análise Psicológica” e “European Journal of Psychology of
Education”. Criar um alerta e uma ligação permanente desta pesquisa.
6. Pesquisar os artigos publicados em 2014 na revista “Journal of Educationl Psychology” sobre “Reading
development”.
7. Pesquisar artigos com os descritores “Oral Communication”. Limite os resultados obtidos ao período:
2009-2015 e da faixa etária dos 2 ao 5 anos. Termine, salvando a pesquisa
8. Analisar o histórico das pesquisas realizadas. Determine quais os artigos da autoria de Francisco Peixoto
e Isabel Leal surgem nas revistas “Análise Psicológica” e “European Journal of Psychology of
Education”. Grave todos os documentos recuperados na sua área de trabalho.
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