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EBSCO Mobile App
pesquisar a qualquer hora,

em qualquer lugar



Objetivos

• Instalar e autenticar o EBSCO Mobile App

• Realizar pesquisas, ler / ouvir e salvar (curtir) artigos para referência futura

• Interagir com o conteúdo dinâmico da página inicial

• Manter-se organizado com acesso aos itens salvos em vários dispositivos

• Compartilhar detalhes do artigo ou links com as opções compatíveis de 

dispositivos móveis

• Baixar e ler os eBooks EBSCO



EBSCO Mobile App

Permite que os usuários conduzam seus

processos de busca e pesquisa onde quer que

estejam, permitindo que o acesso seja feito a

qualquer hora, em qualquer lugar, e com

integração perfeita entre seu desktop e

dispositivos móveis.

Encontre e conecte-se à sua instituição e,

em seguida, pesquise, escolha e use o

conteúdo da biblioteca.



Por que EBSCO Mobile App?

• Pesquise rapidamente e faça progresso na pesquisa

• Descubra novos conteúdos com base em atividades anteriores

• Mantenha-se organizado com a sincronização entre dispositivos

• Acesse a biblioteca com o recurso Find My Organization

• Leia ou ouça a qualquer hora, em qualquer lugar

• Não há necessidade de fazer login todas as vezes



Recursos do EBSCO Mobile App

• Tamanho compacto e suporte em tablets

• Encontre Minha Organização por pesquisa ou 

localização via GPS

• Várias maneiras de autenticação

• Não precisa se autenticar novamente por até 30 

dias

• Suporte para EBSCOhost e EDS com Full Text

Finder

• Comece a usar o aplicativo com ou sem uma 

conta pessoal

• Logomarca institucional e saudações 

personalizadas

• Checkout EBSCO eBooks sem um ID Adobe

• Descubra assuntos, acesse conteúdo 

popular e retome a leitura de itens 

vistos recentemente

• Pesquisa rápida e salvar para acesso 

posterior

• Leia (ou ouça) em qualquer lugar

• Mantenha-se organizado acessando 

com a conta EBSCO

• Compartilhe com seus amigos e 

colegas

• Perfis multiusuários

• Opção de feedback integrado



Métodos de Autenticação suportados

Os seguintes métodos de autenticação podem ser configurados para fazer 

login de usuários no aplicativo:

• Shibboleth

• Cookie

• OpenAthens

• Proxy

• IP Address

• User ID and Password

• Single Sign-On (SSO)

• Personal User Authentication with Google Sign-in
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EBSCO Mobile App: Lendo Artigos



O aplicativo EBSCO Mobile fornece aos usuários da 

biblioteca uma maneira fácil de acessar os recursos 

EBSCOhost e EBSCO Discovery Service de sua 

biblioteca.

Ele está disponível para dispositivos Apple e Android na 

iTunes App Store e Google Play Store.



Depois de baixar o aplicativo, abra-o em seu dispositivo 

e toque Get Started



Toque na caixa de pesquisa para encontrar sua biblioteca ou 

toque em Usar Minha Localização para encontrar uma 

biblioteca perto de seu local físico.



Selecione sua instituição na lista e clique em Next.

Toque em Next para permitir que o aplicativo continue a fazer 

seu login e, em seguida, faça login usando o método 

fornecido por sua instituição, como uma combinação de 

nome de usuário e senha, login único ou um código de barras 

de cartão de biblioteca.

Ou, se você já criou uma conta de usuário pessoal, pode 

entrar com as credenciais de sua conta pessoal.



Faça login usando as credenciais fornecidas pela sua instituição 

(nome de usuário / senha, ID do usuário, etc.) ou faça login com 

as credenciais de sua conta pessoal (se você já criou uma conta 

de usuário pessoal EBSCO)

Se você criou uma conta de usuário pessoal com o Google, 

toque no botão Sign in with Google e siga as instruções para 

fazer o login.

Se sua instituição estiver configurada para um login de terceiros 

(incluindo Single Sign-On institucional, OpenAthens, Shibboleth

ou Proxy), você será solicitado a fazer login com a tela de login 

de terceiros.



Na tela inicial do aplicativo móvel, você pode:

 Acesse artigos que você viu recentemente.

 Descubra assuntos recentes.

 E veja o conteúdo que é popular no aplicativo.

Ao visualizar assuntos recentes, você pode deslizar para 

a esquerda para ver mais.

Para pesquisar o aplicativo, comece clicando na lupa no 

menu na parte inferior.



Digite seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa. Em 

seguida, toque em Pesquisar no teclado do seu dispositivo 

para executar a pesquisa.

Ou clique em um filtro (Revisado por pares, Texto completo 

ou Intervalo de datas) para aplicá-lo à sua pesquisa.



Seus resultados são exibidos. Clique em um artigo ou título 

de livro para ver os detalhes ou ler o texto completo, quando 

disponível.



Role para baixo para ver os detalhes do artigo.

Você pode ver todos os assuntos relacionados a um artigo 

deslizando para a esquerda.

Se o texto completo estiver disponível, toque em Ler agora 

para ler o artigo.

Clique no ícone Curtir para salvar o artigo dentro do 

aplicativo.



Você pode ler PDF e HTML sempre que disponível.

Se você for assinante do EBSCO Discovery Service, acesse Full 

Text Finder para visualizar artigos de editores (IEEE, Wiley, DOAJ 

etc.).

Ouça artigos em PDF por meio da opção de reprodução de áudio.



Clique no ícone Curtir na parte inferior da tela para ver seus 

artigos salvos.

Quando você está conectado ao aplicativo usando a opção 

Encontrar minha organização, os artigos de que gosta são 

salvos até que você seja desconectado do aplicativo, 

momento em que são removidos.

Quando você está conectado ao aplicativo EBSCO Mobile 

com sua conta de usuário pessoal, os artigos que são 

curtidos no aplicativo também são salvos em sua pasta 

pessoal Meu EBSCOhost e ficam disponíveis em qualquer 

lugar em que você fizer login no EBSCOhost ou EDS.



O aplicativo EBSCO Mobile permite que você compartilhe 

links para artigos usando as ferramentas do seu dispositivo.

Clique no ícone Compartilhar e selecione o método desejado 

para compartilhar o link para um artigo a partir das opções 

disponíveis em seu dispositivo.



A interface do aplicativo EBSCO Mobile pode ser traduzida 

em vários idiomas, alterando o idioma nas configurações do 

seu dispositivo. Consulte os materiais de suporte do seu 

dispositivo individual para obter mais informações.
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EBSCO Mobile App: Download de E-books



O aplicativo EBSCO Mobile oferece aos usuários da 

biblioteca uma maneira fácil de baixar e ler títulos de 

suas coleções de e-books EBSCO.

Além disso, o aplicativo permite que você baixe e-books 

e os leia no aplicativo sem a necessidade de um ID da 

Adobe ou do aplicativo Adobe Digital Editions.



Comece tocando na lupa no menu na parte inferior da tela e, 

em seguida, insira os termos de pesquisa na Caixa de 

Pesquisa.

Clique em Pesquisar no teclado do seu dispositivo para 

executar a pesquisa.



Seus resultados são exibidos. Toque em um resultado do 

eBook EBSCO para ver os detalhes ou baixe o título para o 

aplicativo.

Você pode clicar no botão Curtir para adicioná-lo aos seus 

itens preferidos.



A página de detalhes informa quantas cópias sua instituição tem 

disponíveis para leitura. Clique no botão Download e-book para 

iniciar o processo de download.

Observe que, se você não estiver conectado ao aplicativo com 

sua conta de usuário pessoal, será solicitado que você faça login, 

a menos que o e-book esteja disponível sem restrições de DRM.



Se sua instituição usa um método de login que não permite que 

você insira seu ID de conta pessoal e senha (por exemplo: ID do 

usuário), faça login no aplicativo com suas credenciais 

institucionais e clique no ícone Conta na parte inferior da tela e 

toque em Entrar em My EBSCO

Se sua instituição estiver configurada para autenticação de IP e 

você estiver dentro da faixa de IP, você será conectado 

“silenciosamente” ao aplicativo, sem a necessidade de inserir 

credenciais.



Use os botões mais / menos para selecionar um comprimento 

de checkout e clique no botão Download e-book.

A finalização da compra do e-book expirará no final do 

período que você selecionar e o acesso ao título será 

encerrado, a menos que você decida finalizar a compra e 

baixá-lo novamente.

Se o e-book que você baixou não tem DRM (livre de 

quaisquer restrições de gerenciamento de direitos digitais), o 

aplicativo avisa que a finalização da compra do título nunca 

expira



O e-book é baixado e aberto no aplicativo. Use as setas ou o 

controle deslizante para navegar pelas páginas do e-book.



Você tem várias opções disponíveis usando as ferramentas 

na parte inferior do visualizador.



Clique no ícone de Book Info para visualizar as páginas do 

e-book que você marcou, acessar o Índice, pesquisar no 

texto do e-book ou ir para uma página específica.

Você também pode tocar no ícone Índice para ir diretamente 

para ele a partir do menu na parte inferior.



Clique em um capítulo ou seção no Índice para ir diretamente 

para a página.



Clique no botão do menu de opções de exibição para ajustar 

como o e-book é exibido no visualizador.



Usando o recurso Pesquisar, você pode pesquisar todas as 

ocorrências de uma palavra-chave no texto de um e-book. 

Toque em um resultado para ir diretamente para essa parte 

do e-book.



Ao ler um e-book, você pode clicar no ícone de marcador 

para salvar a página em seus marcadores salvos para esse 

título de e-book.

Você também pode destacar certas passagens e salvá-las 

em seus favoritos. Comece mantendo a tela pressionada com 

o dedo.



Selecione o texto que deseja destacar e clique em Highlight.



O texto destacado é adicionado aos seus favoritos. Clique no 

ícone Book Info e selecione Bookmarks para visualizá-los.



Você pode classificar seus favoritos por página (Page) ou 

data (Date). 



Se você adicionou o título aos seus itens preferidos, clique no 

ícone curtir no menu na parte inferior da tela para vê-lo lá.



O tempo restante em seu Check-out é exibido na página de 

detalhes do e-book. Clique em Ler agora para retomar a 

leitura do e-book na última página visualizada.

Uma maneira conveniente de retornar aos check-outs de e-

books atuais (e anteriores) é na guia My Dashboard.

• Clique no ícone Curtir

• Clique no ícone E-books

Check-outs ativos, incluindo quaisquer downloads sem DRM 

no dispositivo, serão listados na seção Check-outs.

Os check-outs expirados serão exibidos na seção Títulos 

expirados. Você pode excluir qualquer um deles da lista 

usando o ícone Excluir

Clicar em qualquer título de e-book da lista carregará a 

página de detalhes do e-book.

Visualizando eBooks quando o dispositivo está offline

Se você não tiver feito logout do aplicativo EBSCO Mobile, poderá 

visualizar e-books baixados anteriormente (e fazer check-out) em 

seu dispositivo, mesmo se o dispositivo estiver offline.



O aplicativo móvel EBSCO pode ser usado em Chromebooks?

Sim! O aplicativo móvel EBSCO está disponível para download em Chromebooks que 

oferecem suporte a aplicativos Android por meio do Google Play. Para ver uma lista de 

Chromebooks que atualmente oferecem suporte a aplicativos Android, consulte: 

Sistemas Chrome OS com suporte a aplicativos Android.
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Use o código QR abaixo usando seu 

telefone para instalar o aplicativo móvel 

EBSCO

Ou visite www.onelink.to/ebsco usando o navegador 

do seu telefone para instalar o EBSCO App

1. Abra o App

2. Clique em “Get Started”

3. Localize e selecione a sua

instituição

4. Insira os seus dados de login

Faça login para a experiência 

prática

http://www.onelink.to/ebsco


Para saber mais sobre o EBSCO Mobile App, 

bem como criar sua própria conta pessoal, 

visite EBSCO Connect em 

https://connect.ebsco.com

https://connect.ebsco.com/


Documentação de ajuda do EBSCO Mobile

Guia de início rápido do EBSCO Mobile App

EBSCO Mobile App – Instalação e Autenticação - FAQs

EBSCO Mobile App – Perguntas Frequentes

Como definir a autenticação preferida no EBSCO Mobile app?

Como selecionar um perfil padrão para usar com o Mobile app?

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Quick-Start-Guide?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Installation-and-Authentication-FAQs?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/The-EBSCO-Mobile-App-Frequently-Asked-Questions?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/How-do-I-set-my-preferred-authentication-for-the-EBSCO-Mobile-app?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/How-do-I-select-a-default-profile-for-use-with-the-EBSCO-Mobile-App?language=en_US
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Muito obrigado!


