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n.º33

Sob proposta da Embaixada dos Estados Unidos da América à Universidade de 
Aveiro, e inserido no Programa «Portuguese American Corners», em finais de 2011 
foi criado na Biblioteca da UA um centro de documentação, designado por 
«American Corner”, que marcou o início de um vasto programa de colaboração entre 
aquela Embaixada e a Universidade.

O American Corner está instalado no 4º piso da Biblioteca. Além de um conjunto de 
monografias dos mais diversos temas da atualidade política, económica, cultural e 
outros, cujo número é periodicamente aumentado através de novas ofertas da 
Embaixada americana, existe também documentação diversa com informação sobre 
os EUA, de interesse para docentes, investigadores e alunos da UA. Além disso, 
aquele espaço está dotado de equipamento que permite ter acesso a um vasto 
conjunto de publicações electrónicas disponibilizadas através deste programa de 
cooperação.

O American Corner permite também que a comunidade académica possa beneficiar 
do projeto de biblioteca virtual eLibraryUSA e de algumas bases de dados da 
plataforma EBSCOhost, que proporcionam o acesso a um vasto conjunto de 
recursos em texto integral de apoio à aprendizagem e ensino, listagens, estatísticas, 
tratados, informação jurídica e conteúdos de carácter mais geral.

O conjunto de bases de dados de informação científica de várias áreas do 
conhecimento a que os utilizadores passam a ter acesso gratuito, aumenta, assim, o 
lote de bases de dados já disponibilizados pelas bibliotecas da UA.
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Pesquisa e formas de 
acesso aos recursos do 

American Corner 
No seguimento da colaboração entre a Universidade de Aveiro e a Embaixada dos EUA, 

no âmbito da qual foi constituído o American Corner, instalado na Biblioteca da 
Universidade de Aveiro, é possível o acesso a um conjunto vasto de fontes de informação 

eletrónicas de caráter geral, científico e educativo "
através das Plataformas Digitais eLibraryUSA e EBSCOhost."
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eLibraryUSA
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/
fontes_eua"

A eLibraryUSA integra um vasto conjunto de 
recursos de ensino e de aprendizagem para 
diferentes frequências de estudo. São os recursos 
utilizados pelas bibliotecas públicas e escolas 
americanas.

Compreende várias coleções - bases de dados de 
artigos científicos, revistas, livros eletrónicos e 
teses em texto integral, recursos de apoio ao 
ensino e à aprendizagem nas áreas Línguas e 
Culturas, Ciência, Artes, Cultura e Humanidades, 
dicionários e enciclopédias, entre outros. 

Os recursos da eLibraryUSA permitem a pesquisa 
individual ou integrada no catálogo. O acesso está 
limitado à comunidade académica da UA, dentro 
e fora do domínio ua.pt, através de login e 
password.

Integrador eLibraryUSA"
http://elibraryusa.state.gov/
Permite a pesquisa de livros eletrónicos e artigos 
das seguintes fontes de informação, IIP Digital, 
Academic OneFile, Literature Resource Center, 
Business Source Premier, Fuente Académica, 
Project Gutenberg, Wikipedia, Public Library of 
Science. 

AtoZ - catálogo de revistas eletrónicas 
da eLibraryUSA
http://dos-sfx.hosted.exlibrisgroup.com/dosiip/az

Login e password
Para solicitar o seu registo pessoal envie um email "
para sbidm-referencia@ua.pt, com indicação do 
seu nome completo e do seu email da UA. Após 
esta solicitação, receberá em poucos dias um 
email da Embaixada com os seus dados de 
acesso à Plataforma Digital eLibraryUSA e a todos 
os seus recursos.


EBSCOhost
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/
fontes_eua"
"
Coleção de bases de dados de artigos e livros 
eletrónicos para a UA, da EBSCO, ao abrigo do 
American Corner.

Recursos disponíveis:
•  livros eletrónicos 

•  eBook Collection

•  bases de dados
•  Humanities International Complete;
•  Film & Television Literature Index With 

Full Text; 
•  Communication & Mass Media 

Complete.

Login e password
Para solicitar o seu registo pessoal envie um email 
para sbidm-referencia@ua.pt, com indicação do 
seu nome completo e do seu email da UA. "
A resposta com os seus dados de acesso chega 
através da Biblioteca da UA.
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Revistas 
e artigos 

científicos 
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua

American Corner disponibiliza através da 
eLibraryUSA e EBSCOhost, um conjunto de 

bases de dados de artigos científicos, 
temáticas e multidisciplinares, com acesso ao 

texto integral.


O acesso a estas bases requer 
login e password. 
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JSTOR
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
"
Coleções:
Arts and Sciences I – [Filosofia, Ciências Poliíticas] 
Inclui revistas de prestígio na área da economia, 
história, ciência política e sociologia.

Alguns títulos disponíveis na coleção:
•  American Historical Review;
•  Journal of African American History; 
•  Speculum; 
•  William and Mary Quarterly; 
•  Journal of American History.

Arts and Sciences II – [Arqueologia, Estudos 
Asiáticos, Estudos Clássicos, História, Ciências 
Políticas] 

Alguns títulos disponíveis na coleção:
•  American Antiquity;
•  American Journal of Archaeology;
•  American Anthropologist;
•  Annals of the Association of American 

Geographers;
•  Geographical Journal.


Arts and Sciences VII – [Arqueologia, Arte e 
História da Arte, Estudos Clássicos, História, 
Línguas e Literatura, Ciência Política] 

Alguns títulos disponíveis na coleção:
•  Royal Historical Society;
•  Econometric Theory;
•  The Business History Review;
•  Revista de Critica Literaria Latinoamericana;
•  American Journal of Economics and Sociology;
•  Transactions of the Royal Historical Society;
•  Desarrollo Económico.

Acesso eLibraryUSA.


Academic OneFile
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Base de dados de publicações científicas e 
técnicas de caráter multidisciplinar. Inclui cerca de 
10 000 revistas científicas com peer-review, 6 500 
destas disponíveis em texto integral.

Algumas funcionalidades a destacar:
•  tecnologia ReadSpeaker que permite ouvir a 

versão áudio de artigos e gravar em formato 
MP3;

•  inclui o  “New York Times” e “The Times 
(London)” em texto integral desde 1985;

•  obras de referência como “Gale Encyclopedia 
of Science”, “Gale Encyclopedia of Medicine” e 
“Encyclopedia of World Biography”;

•  podcasts da CNN e CBC.

Este recurso está incluído na eLibraryUSA.
•  acesso implica um login e password, que é 

global para as várias bases de dados e 
recursos disponibilizados via American Corner 
(eLibraryUSA). Para solicitar o seu registo 
pessoal, deverá enviar para o email 
para sbidm-referencia@ua.pt com indicação do 
seu nome completo e do seu e-mail da UA. 
Após esta solicitação, receberá um email da 
Embaixada EUA com os dados para acesso.

Acesso eLibraryUSA.


Humanities International 
Complete  "
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
"
Base de dados com uma cobertura abrangente 
de publicações científicas nas áreas das 
Humanidades.

Inclui 1 200 revistas académicas em texto integral 
nas áreas da Literatura, História, Cultura, Filosofia.

Acesso EBSCOhost.
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Communication "
& Mass Media Complete
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
"
Base de dados de revistas científicas nas áreas da 
Comunicação, Tecnologia da Informação e TV/
Cinema. Disponibiliza revistas em texto integral, 
permitindo o download dos artigos.

Inclui o conteúdo das bases CommSearch 
(National Communication Association) e Mass 
Media Articles Index (Penn State) bem como um 
conjunto de outras revistas nas áreas da 
Comunicação, Mass Media. Fornece o acesso ao 
texto integral de mais de 450 revistas.

Acesso EBSCOhost."


Film & Television Literature 
Index with Full Text 
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Base de dados nas áreas de Televisão, Cinema, 
Argumento e Produção vídeo. Indexa mais de 380 
publicações, incluindo o texto integral de 120 
revistas e 100 livros eletrónicos

Acesso EBSCOhost."


GreenFILE
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

Base de dados de publicações científicas nas 
áreas do ambiente e assuntos relacionados (global 
warming, green building, pollution, sustainable 
agriculture, renewable energy, recycling, and more).

Acesso eLibraryUSA.
 




The world’s most current, comprehensive and 
reliable online literature database, Literature 
Resource Center is uniquely relevant to today’s 
researcher. Its rich critical, biographical and 
contextual content supports interdisciplinary 
approaches, information literacy and the 
development of critical-thinking skills. Full-text 
articles from scholarly journals and literary 
magazines are combined with critical essays, work 
and topic overviews, full-text works, biographies, 
and more to provide a wealth of information on 
authors, their works, and literary movements.  
Researchers at all levels will find the information 
they need, with content covering all genres and 
disciplines, all time periods and all parts of the 
world.

Literature Resource Center
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Base de dados sobre literatura: artigos de 
publicações científicas e revistas literárias, ensaios 
críticos, biografias, revisões de obras literárias, 
entre outros.
Disponível via plataforma EBSCOhost, esta base 
de dados bibliográfica disponibiliza cerca de "
384 000 registos, com mais de 4 700 em texto 
integral.
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American Corner UA
www.ua.pt/sbidm/biblioteca/americancorner



livros 
eletrónicos

http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/?cat=310
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A eLibraryUSA e a EBSCOhost disponibilizam 
em texto integral uma vasta coleção de livros 

eletrónicos, nas mais diversas áreas do 
conhecimento. 



Ebrary
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

A plataforma Ebrary contém cerca de 50 000 livros 
eletrónicos em texto integral. Cerca de 20 000 
livros estão publicados em língua inglesa e cerca 
de 30 000 em língua portuguesa e espanhola."

Contém:
•  livros técnicos e científicos de várias áreas do 

conhecimento;
•  livros de caráter geral.

Este recurso está incluído na eLibraryUSA.
O acesso implica um login e password, que é 
global para as várias bases de dados e recursos 
disponibilizados via American Corner 
(eLibraryUSA). Para solicitar o seu registo pessoal, 
deverá enviar um email para sbidm-
referencia@ua.pt, com indicação do seu nome 
completo e do seu e-mail da UA. Após esta 
solicitação, receberá um e-mail da Embaixada EUA 
com os dados para o acesso. No caso da Ebrary, 
estes dados apenas permitem a pesquisa e 
visualização dos conteúdos dos livros. Para as 
restantes funcionalidades da plataforma (guardar 
pesquisas, adicionar notas aos livros, sublinhar 
texto, gravar o livro ou partes do mesmo para o 
computador, entre outras funcionalidades) deverá 
fazer um registo individual na plataforma através 
da opção sign in, situada no canto superior direito 
do menu.

De referir que para o download do livro tem duas 
opções:
1.  partes do livro – é possível gravar 60 páginas 

de uma só vez;
2.  totalidade do livro – exige a instalação do 

Adobe Digital Editions e fica disponível para 
consulta no seu computador apenas por 14 
dias.

Relativamente à pesquisa, na plataforma Ebrary 
pode percorrer por área temática, partindo de uma 
área genérica até uma específica. Na pesquisa 
simples poderá colocar texto livre enquanto que 
na pesquisa avançada pode pesquisar por 
palavras do texto, por título, autor, assunto, ISBN, 
entre outros.




eBook Collection
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

A eBook Collection da EBSCOhost disponibiliza 
uma coleção de 139 livros eletrónicos publicados 
entre 2010 e 2012, nas áreas das Ciências Exatas 
e Engenharia.

Lista de coleções e títulos:
•  Biology & Life Science – 15
•  Civil Engineering – 17
•  Electrical & Electronic enginieering – 21
•  Energy Science Technologies – 19
•  Environment & Sustainability – 21
•  Green Technology – 17
•  Math & Statistics – 15
•  Mechanical Engineering – 16

Esta base de livros eletrónicos permite:
•  gravar o texto integral das obras;
•  gravar pesquisas;
•  criar alertas;
•  exportar citações.

O acesso às fontes de informação 
da EBSCOhost disponibilizadas no âmbito do 
American Corner UA é feito com login e password 
próprios. Para solicitar o seu registo pessoal para 
acesso à eBook Collection da EBSCOhost envie 
um email para sbidm-referencia@ua.pt, com 
indicação do seu nome completo e do seu e-mail 
da UA. A resposta com os dados de acesso, será 
enviada pela Biblioteca da UA."

Este recurso está incluído na EBSCOhost


ProQuest Basic Search 
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
A base de dados ProQuest Basic Search também 
é um recurso incluído na eLibraryUSA que 
possibilita a pesquisa simultânea de livros 
eletrónicos na eBrary e teses e dissertações na 
ProQuest Dissertations & Theses Global.
Poderá refinar os resultados, criar alertas, 
exportar as referências para um gestor de 
referências bibliográficas e efetuar download dos 
documentos (sempre que estejam disponíveis).
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teses
http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/?cat=311

O acesso implica um login e password, que é 
global para as várias bases de dados e 

recursos disponibilizados via American Corner 
(eLibraryUSA). 
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ProQuest Dissertations & Theses Global
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
A base de dados ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT 
Global) é um recurso incluído na eLibraryUSA que permite a 
pesquisa de cerca de 3 milhões de citações de dissertações e 
teses de todo o mundo, de 1861 até ao presente. Trata-se do 
repositório oficial de teses da Biblioteca do Congresso, que 
disponibiliza mais de um milhão de dissertações em texto integral 
que estão disponíveis para download em formato PDF. Mais de 
2,1 milhões de títulos estão disponíveis para compra em formato 
impresso. Cada ano são adicionadas cerca de 80 000 novas 
dissertações e teses de mais de 700 universidades de todo o 
mundo.

As áreas temáticas são:"

•  Business and Economic;
•  Medical Science;
•  Science;
•  Technology;
•  Agriculture;
•  Social Sciences;
•  Arts;
•  Humanitie.

Tutorial de pesquisa: http://proquest.libguides.com/pqdt.

Recursos eLibraryUSA.

a biblioteca informa              outono|inverno  -  american corner



recursos 
para o ensino 

e aprendizagem
�

http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/?cat=312


Recursos eLibraryUSA
http://elibraryusa.state.gov/
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PowerKnowledge "
Earth and Space Science
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Recurso que disponibiliza vídeos dinâmicos e 
jogos interativos sobre a energia, o ecossistema, 
os desastres naturais, as questões ambientais, as 
rochas e os minerais, o clima, entre outros. Inclui 
também projetos de ciência, experiências e 
atividades para melhor ajudar os alunos a 
percecionar a Ciência."
Também disponibiliza um conjunto de recursos de 
apoio para professores que inclui planos de aulas 
detalhados, projetos, experiências, newsletters 
com as últimas novidades, materiais de 
divulgação, de forma a despertar o interesse e a 
motivação dos alunos para a investigação 
científica.

PowerKnowledge Life Science"
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

Disponibiliza vídeos dinâmicos e jogos interativos 
sobre animais, espécies ameaçadas e 
extintas, cadeias alimentares, habitats e 
ecossistemas, corpo humano, plantas, meios de 
sobrevivência e adaptação, entre outros. Estes 
conteúdos destinam-se a alunos do 1.º e 2.º 
ciclos do ensino básico.

Algumas funcionalidades:"
Disponível um software de leitura de ecrã – 
ReadSpeaker, que permite:
•  ouvir os conteúdos apresentados no site;
•  efetuar o download do texto para um ficheiro 

MP3;
•  controlar a velocidade da leitura (lento, médio e 

rápido);
•  destacar de forma sincronizada palavras ou 

frases do texto;
•  definir cores e estilos diferentes a palavras ou 

frases;
•  colocar os conteúdos num tamanho superior e 

simultaneamente destacá-los.

ScienceFlix
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
ScienceFlix é uma plataforma que disponibiliza um 
conjunto abrangente de recursos educativos e 
interativos destinados a estudantes do ensino 
básico e secundário. Os conteúdos da ScienceFlix 
apresentam trinta unidades organizadas em seis 
categorias relacionadas com a área da Ciência e 
Tecnologia, nomeadamente Earth Science; Space 
Science; Life Science; Health & Human Body; 
Physical Science; Technology & Engineering.

Com uma navegação bastante intuitiva esta 
plataforma dá acesso a um conjunto de vídeos e 
artigos, com três níveis de leitura e disponíveis 
também no idioma espanhol. Também na secção 
Dive Deeper são disponibilizados conteúdos de 
maior profundidade e especificidade sobre os 
temas. Encontram-se também sites relacionados 
com o artigo, que são devidamente controlados, 
laboratório de Ciências com projetos e 
experiências, quizes, que permitem aos estudantes 
adquirir conhecimento científico e, 
simultaneamente, construir um interesse 
permanente pelas áreas da Ciência e Tecnologias.

Outras funcionalidades:
•  leitura em voz alta - encontra-se disponível a 

partir de todos os artigos para dois idiomas: 
inglês e espanhol.

•  referência bibliográfica - no final de um artigo 
está disponível a referência bibliográfica 
completa do artigo e apresentada em três 
estilos bibliográficos: APA, MLA, Chicago.

(cont.)
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PowerKnowledge Physical 
Science
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Recurso que disponibiliza vídeos dinâmicos e jogos 
interativos sobre átomos e moléculas, elementos 
da tabela periódica, energia, força e movimento, 
temperatura e medição.




Gale Science in Context"
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

Gale Science in Context é um recurso que 
disponibiliza informação sobre temas atuais da 
área da Ciência, tais como biologia, química, 
saúde, medicina, matemática, engenharia, física, 
astronomia, entre outros.

Para cada tópico é apresentada uma página que 
funciona como um dossier que reúne um conjunto 
de recursos e documentos atualizados e 
organizados pelas seguintes categorias:
•  academic journals (artigos de revistas 

científicas com acesso ao texto integral);
•  news (notícias e artigos de jornais diários);
•  reference (entradas de enciclopédias e outras 

obras de referência);
•  featured content (destaques); 
•  magazines (artigos de revistas);
•  videos, images, podcasts, related topics.


Education in Video
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Education in Video é uma coleção online 
diversificada de vídeos e textos que 
compreende as seguintes áreas:
•  Arte & Design;
•  Diversidade;
•  Ciências da Saúde;
•  História;
•  Literatura e Língua;
•  Música e Artes Cénicas;
•  Psicologia e Aconselhamento;
•  Ciência e Engenharia;
•  Ciências Sociais.

A pesquisa pode ser feita através da caixa de 
pesquisa, disponível na parte superior da página 
ou através da lista de disciplinas disponíveis."


Global Issues in Context
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
A plataforma Global Issues in Context agrega um 
conjunto diversificado de recursos sobre vários 
temas, tais como economia, ambiente, saúde, 
sociedade, diplomacia, política, ciência e direitos 
humanos. Cada uma destas categorias subdivide-
se em vários tópicos.

(cont.)
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A pesquisa é feita diretamente através da caixa de 
pesquisa, disponível na página principal, utilizando 
termos em inglês. Há a possibilidade de refinar a 
pesquisa pela tipologia de documento (academic 
journals, references, audio, videos, images).

Acerca de um determinado tópico é apresentada 
uma página que funciona como um dossier que 
reúne uma série de recursos e documentos 
atualizados e organizados pelas seguintes 
categorias:
•  global viewpoints (artigos de opinião e editoriais);
•  reference (entradas de enciclopédias e outras 

obras de referência);
•  statistics;
•  news (notícias e artigos de jornais, sobretudo 

diários);
•  magazines (artigos de revistas);
•  academic journals (artigos de revistas 

científicas);
•  vídeos, imagens, podcasts e ligações a websites 

relacionados com o tópico.

A pesquisa pode ser feita diretamente através da 
caixa de pesquisa, em Inglês, ou através da opção 
“Browse issues and topics”, que permite percorrer 
uma lista de tópicos (Browse Issues) ou de países 
(Browse Regions).


•  pesquisar em dicionário;
•  permite encontrar uma definição para 

praticamente qualquer palavra presente num 
artigo da ScienceFlix;

•  permite imprimir um artigo na íntegra ou 
seções selecionadas.


A ScienceFlix disponibiliza também um conjunto 
de recursos de apoio para os professores 
que inclui: 
•  links para planos de aulas;
•  quizes;
•  projetos;
•  outros recursos multimédia.



Filmakers Library Online
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
A Filmakers Library Online é uma base de dados que disponibiliza 
documentários sobre temas como racismo, questões de géneros, direitos 
humanos, globalização, relações internacionais, ambiente, saúde, ciência 
política, psicologia, artes.

A pesquisa é possível através da caixa que se encontra no topo da 
página ou percorrendo a lista de disciplinas/matérias.

Cada um dos vídeos disponibilizados na plataforma é acompanhado por 
um conjunto de informações detalhadas sobre o mesmo (resumo, 
temáticas abordadas, prémios, realizador, data de lançamento e outras 
informações de contexto) e também pela transcrição do áudio do vídeo. 
Para além destas, a plataforma apresenta ainda opções de partilha do 
vídeo e a referência bibliográfica do mesmo nos estilos APA, Chicago B, 
MLA6 e MLA7.


(cont.)
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TrueFlix e FreedomFlix: livros e vídeos 
educativos
Duas plataformas com livros, vídeos e outros recursos educativos sobre 
Ciência e História.

TrueFlix
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
Cerca de 80 livros eletrónicos acerca de temas como: Ancient 
Civilizations; American Indians Continents; Civil War, U.S. Government; 
Ecosystems; Human Body; Natural Disasters and Space. Para cada 
publicação é disponibilizada informação adicional como vídeos, atividades 
e recursos para alunos e professores.

FreedomFlix
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
Livros eletrónicos e vídeos sobre temas vários de História, focado 
especialmente na história dos Estados Unidos da América.


Os vídeos são acompanhados por um conjunto de informações 
complementares como"
resumo, informação bibliográfica e também a transcrição sincronizada do 
áudio."

Através do menu Collections pode aceder a outras coleções da editora 
Alexander Street Press, como Black Studies in Video e Filmakers Library 
Online.



Litfinder "
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Obras de literatura internacional de várias épocas."

Inclui cerca de 140 000 poemas completos, 
800,000 excertos de textos poéticos, 7 100 
contos e novelas, 3 800 ensaios literários.
Inclui também peças de teatro, biografias, 
fotografias e um glossário.


Black Studies in Video"
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

Black Studies in Video é uma base de dados que 
disponibiliza documentários, entrevistas e 
filmagens relacionados com a evolução da cultura 
negra nos Estados Unidos da América, os 
acontecimentos históricos, as questões políticas, 
sociais e económicas, a arte e cultura.

A pesquisa é possível através da caixa que se 
encontra no topo da página ou percorrendo a lista 
de disciplinas/matérias.

Cada um dos vídeos disponibilizados na 
plataforma é acompanhado por um conjunto de 
informações detalhadas sobre o mesmo (resumo, 
assuntos abordados, realizador, data de 
lançamento e outras informações de contexto) e 
também pela transcrição do áudio do vídeo. Para 
além destas, a plataforma apresenta ainda opções 
de partilha do vídeo e a referência bibliográfica do 
mesmo nos estilos APA, Chicago B, MLA6 e 
MLA7.
 



American English"
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
American English é um recurso de aprendizagem 
que disponibiliza informação sobre cultura 
americana e para o ensino e aprendizagem do 
inglês como segunda língua, desenvolvido 
pelo Bureau of Educational and Cultural Affairs, 
U.S. Department of State.

No menu “Resources” é possível optar por uma 
das seguintes áreas de informação:
•  resources for teachers – materiais vários para 

apoio aos professores para o ensino do inglês;
•  resources for learners – materiais de apoio para 

a aprendizagem do inglês como uma segunda 
língua;

•  american culture - recursos sobre a temática da 
cultura americana;

•  content Spotlights - área de tópicos em 
destaque, com ideias e recursos úteis para uso 
no ensino e aprendizagem do Inglês.


A opção de menu “English Teaching Forum” 
permite o acesso a uma revista sobre a temática 
do ensino e aprendizagem da língua inglesa, 
publicada desde 2001. É possível consultar o texto 
integral de todos os números da revista.




(cont.)

Estes recursos estão incluídos na eLibraryUSA.
O acesso implica um login e password, que é global para as várias bases de dados e recursos disponibilizados 
via American Corner (eLibraryUSA). Para solicitar o seu registo pessoal, deverá enviar um email para "
sbidm-referencia@ua.pt com indicação do seu nome completo e do seu email da UA. Após esta solicitação, 
receberá um e-mail da Embaixada dos EUA com os dados de acesso.


Mais informação:"

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
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Digital Literacy"
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
Digital Literacy é um recurso que apresenta 
conteúdos sobre literacia digital, cibercidadania e 
outros assuntos ligados ao uso da Internet, tais 
como proteção contra ciberbullying, 
competências de pesquisa, privacidade e redes 
sociais.

Os conteúdos são especialmente destinados aos 
alunos do 7.º ao 12.º ano e incluem artigos, 
vídeos e imagens. 
Para além destes, a plataforma Digital Literacy 
disponibiliza atividades interativas, que fornecem 

guias para a criação de podcasts, comunicações, 
apresentações multimédia, planos de negócio, 
artigos, campanhas.

A pesquisa neste recurso pode ser realizada 
através de três opções:
•  “Browse by Subject” – permite percorrer a lista 

das principais categorias e subcategorias de 
assuntos;

•  “Browse by A-Z” – permite percorrer a lista de 
assuntos alfabeticamente;

•  caixa de pesquisa – permite a pesquisa a partir 
de qualquer termo, sendo que para termos 
compostos por mais do que uma palavra a 
utilização de aspas (“ ”) limita os resultados da 
pesquisa à expressão especificada. As 
pesquisas devem ser feitas em Língua Inglesa e 
recuperam tanto artigos como vídeos e 
imagens.


A consulta dos artigos apresenta algumas 
funcionalidades, tais como:
•  impressão e envio por email do artigo;
•  referência bibliográfica do artigo em três estilos 

diferentes (MLA – Modern Language 
Association, APA – American Psychological 
Association e Chicago Manual of Style 16th 
edition);

•  tradução instantânea dos conteúdos, incluindo 
para Língua Portuguesa;

•  partilha do artigo nas redes sociais;
•  audição do texto dos artigos através da 

ferramenta ReadSpeaker.
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Middle Search Plus
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"
"
A base de dados Middle Search Plus disponibiliza 
o texto integral de revistas destinadas aos alunos 
do 2º e 3º ciclo, assim como biografias, 
documentos da história Americana, livros, 
enciclopédias, fotografias, mapas.

A pesquisa deverá ser feita em Inglês, sendo que 
as opções da pesquisa básica possibilitam a 
utilização dos operadores booleanos e a aplicação 
do limite de pesquisa aos recursos em texto 
integral ou a uma determinada tipologia de 
documento.



Digital Literacy
Digital Literacy é um recurso que apresenta 
conteúdos sobre literacia digital, cibercidadania e 
outros assuntos ligados ao uso da Internet, tais 
como proteção contra ciberbullying, 
competências de pesquisa, privacidade e redes 
sociais.

Os conteúdos são especialmente destinados aos 
alunos do 7.º ao 12.º ano e incluem artigos, 
vídeos e imagens. Para além destes, a plataforma 
Digital Literacy disponibiliza atividades interativas, 
que fornecem guias para a criação de podcasts, 
comunicações, apresentações multimédia, planos 
de negócio, artigos, campanhas.

A pesquisa neste recurso pode ser realizada 
através de três opções:
•  “Browse by Subject” – permite percorrer a lista 

das principais categorias e subcategorias de 
assuntos;

•  “Browse by A-Z” – permite percorrer a lista de 
assuntos alfabeticamente;

enciclopédias
http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/?cat=316

O acesso implica um login e password, que é 
global para as várias bases de dados e 

recursos disponibilizados via American Corner 
(eLibraryUSA). Para solicitar o seu registo 

pessoal, deverá enviar um email para "
sbidm-referencia@ua.pt com indicação do seu 

nome completo e do seu email da UA. "
"

Após esta solicitação, "
receberá um email da Embaixada dos EUA "

com os dados de acesso.
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Britannica Academic
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

A enciclopédia Britannica Academic inclui os 
seguintes conteúdos:

Livros eletrónicos;
•  artigos de jornais e revistas. Inclui revistas da 

EBSCO;
•  coleções de vídeos e imagens, por assunto;
•  Biografias;
•  atlas mundial com acesso simultâneo a mapas 

detalhados, com dados por país;
•  acesso ao dicionário Merriam-Webster’s 

Collegiate® e a um thesaurus;
•  informação e acesso a obras de Literatura, 

Filosofia, História e Ciências;
•  acesso à base de dados World Data Analyst. 

Esta base apresenta dados estatísticos antigos 
e recentes de todos os países, que podem ser 
exportados para Excell ou transformados em 
gráficos. Permite, também, a criação de 
ficheiros PDF com dados demográficos, 
económicos, transportes e comunicações, 
educação e saúde, militares.

Para todos os resultados de pesquisa realizados, é 
gerada uma referência bibliográfica nos estilos 
MLA, Harvard, APA e Chicago.

Recurso eLibraryUSA.

Gale Virtual Reference Library
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua"

A Gale Virtual Reference Library é composta por 
coleções de enciclopédias, em texto integral, nos 
temas Arte, Biografias, Gestão, Educação, 
Ambiente, História, Direito, Literatura, Medicina, 
Estudos Multiculturais, Religião, Ciência, Ciências 
Sociais, Tecnologia e Viagens.

Características da base:
•  acesso a mais de 200 enciclopédias em texto 

integral;
•  abrangência cronológica – 1998 – 201;
•  pesquisa básica, avançada, por assunto, editor, 

título, ISBN;
•  pesquisa de termos no dicionário Merriam-

Webster’s Collegiate Dictionary.

Ferramentas:
•  citação – exportação em formato RIS;
•  enviar resultados por email;
•  impressão de artigos;
•  gravação para formato PDF;
•  tradução dos artigos para 12 línguas;
•  ReadSpeaker, que permite a versão audio dos 

artigos.

Recurso eLibraryUSA.
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