
PESQUISA CIENTÍFICA: 
acesso e uso de fontes on-line



BASE DE DADOS:
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 Bases de dados são um agrupamento de
informações organizadas para fácil acesso.

 Tem por objetivo, fornecer informação científica
atualizada, precisa e confiável.
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BASE DE DADOS



CLASSIFICAÇÃO 
BASE DE DADOS
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Bases de dados referenciais

- Apresentam as referências dos documentos como:
título, autor, resumo e palavras chave.

- Encaminham o usuário para outra fonte, que pode
ser: um documento, um periódico, uma instituição, ou
um indivíduo.



Bases de dados de texto completo

Apresentam os documentos na íntegra, como:

 Artigos de periódicos

 Teses

 Dissertações
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CLASSIFICAÇÃO 
BASE DE DADOS

 Livros

 Patentes

 Anais de congresso, etc...



FERRAMENTAS
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Primeiros pontos a serem identificados nas bases de dados:

→ Pesquisa básica

→ Pesquisa avançada

→ Local para registro / login
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PERFIL DA BUSCA
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 Escolha e defina o tema da sua pesquisa;

 Selecione palavras chaves significativas. Inclua
sinônimos e variações das palavras (plural/singular);

 Selecione a(s) base(s) de dados mais apropriada(s)
ao seu tema de pesquisa.



Determine os filtros da pesquisa, tais como:
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PERFIL DA BUSCA

 Data de publicação;

 Idiomas;

 Tipo de documento (artigos, livros, teses, etc.);

 Editora;

 Grupos de faixa etária;

 Texto completo/ resenha/ referência bibliográfica.



OPERADORES BOOLEANOS: 
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Servem para combinar termos de forma a limitar ou
ampliar o resultado da pesquisa.

São utilizados sempre que for necessário refinar uma
pesquisa em uma base de dados
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OPERADORES BOOLEANOS 
• Exemplos:

- Design AND Ergonomics

Restringe a busca e recupera todos os documentos que mostram os termos
utilizados na operação.

- Usado para recuperar maior quantidade de informação, pode ser utilizado
termos sinônimos, relacionados ou similares.

Ex.: Aipim OR Macaxeira OR Mandioca

- É um operador de exclusão. Utilizado para excluir certos conteúdos de
determinado assunto.

Ex.: Câncer NOT Crianças



USO DE TRUNCAMENTO
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O truncamento, disponível em algumas bases de dados,
(representado por $ ou *) encontrará todas as formas do
termo.

Exemplo:

child* recupera : child, children, childhood

homeopat$ recupera: homeopatia, homeopático,
homeopata, etc.
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USO DE TRUNCAMENTO:
O Wildcard (representado pelo ponto de interrogação “?”)
substitui automaticamente a ? por uma letra.

Exemplo:

- Bra?il recupera : Brasil, Brazil



Bases de dados disponibilizados pela Univille
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PORTAL CAPES
O Portal Capes é uma biblioteca
virtual que disponibiliza às
instituições de ensino do Brasil,
produções científicas nacionais e
estrangeiras.
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ACESSO CAPES  
CAMPUS UNIVILLE
Direto pelo navegador :
www.periodicos.capes.gov.br/
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
Acesse o link: 
www.periodicos.capes.gov.br/ 
e clique  em “ACESSO CAFE” 
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
Digite  “Univille” no campo 
da instituição.
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
* Essa tela aparecerá somente 
no primeiro acesso.

Clique no link em destaque
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
Coloque sua matrícula e senha. É o 
mesmo utilizado nos laboratórios.
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
Clique em “Aceitar”
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ACESSO CAPES  
FORA DO CAMPUS
O acesso já está identificado.
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Pesquisa Básica
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Filtros

Pesquisa Avançada



27



28



29



30



31

EBSCO
EBSCOhost é uma plataforma que
oferece uma variedade de bases de
dados de textos completos e resumos,
que variam de coleções de referência
geral a assuntos acadêmicos,
médicos, empresariais e escolares.



32

EBSCO - ACADEMIC SEARCH COMPLETE
- Base de dados de texto completo multidisciplinar;

- Com mais de 8.500 periódicos de texto completo;

- Oferece resumos para mais de 12.500 periódicos;

- Mais de 13.200 publicações, incluindo monografias,
relatórios, documentos de conferências, etc.
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EBSCO
No Campus Universitário
você consegue acessar a
EBSCO pelo site da Univille,
na página da Biblioteca
www.univille/biblioteca.
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ACESSO EBSCO – CAMPUS UNIVILLE
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ACESSO EBSCO FORA DO CAMPUS

Acesso via site da Univille>
login Meu Espaço / Espaço
Aluno
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ACESSO EBSCO
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Filtros Busca 
Avançada
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SUGESTÕES DE PERIÓDICOS - EBSCO:
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EBSCO
APLICATIVO

Disponível no aplicativo da
Play Store e Apple Store.
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EBSCO
APLICATIVO

Disponível no aplicativo da
Play Store e Apple Store.

O aplicativo EBSCO fornece funcionalidade móvel aprimorada,
permitindo aos usuários:

• Pesquisar e salvar rapidamente artigos para leitura posterior;

• Descobrir novo conteúdo com base na atividade anterior;

• Aproveitar a tecnologia do dispositivo, como autenticação
biométrica e pesquisa de texto usando a voz;

• Manter os artigos organizados com sincronização entre os
diferentes dispositivos ;

• Compartilhar com amigos usando ferramentas nativas para
iOS e Android;

• Ler e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar;

• Fazer o download e ler os EBSCO eBooks.
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MEDLINE 
A MEDLINE disponibiliza texto
completo de mais de 1.800 periódicos
indexados e reconhecidas sobre
medicina, enfermagem, odontologia,
veterinária, o sistema de saúde,
ciências pré-clínicas e muito mais.
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DYNAMED
A DynaMed é uma base de dados com
atualizações na área de medicina
baseada em evidências.
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 Elaborada por equipe médica especialista
 Auxilia tomada de decisão no local de tratamento
 Atualizada diariamente
 Contém sumários clinicamente organizados
 Inclui calculadoras médicas

DYNAMED
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DYNAMED
APLICATIVO

Disponível no aplicativo da
Play Store e Apple Store.
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DYNAMED
APLICATIVO

Disponível no aplicativo da
Play Store e Apple Store.

Download Aplicativo DYNAMED:

Com o App do DynaMed você pode pesquisar, navegar e ler
conteúdos sem precisar estar online.

1. Acesse a iOS App Store ou Google Play Store e busque por
DynaMed.

2. Faça o download do App e faça login com as credenciais da
sua conta de usuário pessoal.

3. Escolha entre fazer o download do conteúdo completo,
conteúdo sem imagens ou da versão somente para acesso
online.

4. Use a App DynaMed a qualquer hora e lugar!

Nota: Recomendamos baixar do conteúdo inicial enquanto
estiver conectado ao WiFi.



DICAS PARA PESQUISA EM FONTES DE INFORMAÇÃO
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- Antes de iniciar a pesquisa deve-se procurar informações a respeito
dos recursos oferecidos por aquela fonte e como utilizá-los.
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DICAS PARA PESQUISA EM FONTES DE INFORMAÇÃO

Critérios para avaliar as fontes e as informações disponíveis online:

 Precisão das informações: a página lista o autor e instituição 
que a publica e oferece formas de contato com ele.

 Autoridade
 Objetividade
 Vigência 
 Cobertura
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DICAS PARA PESQUISA EM FONTES DE INFORMAÇÃO
Portanto, se...

- (Precisão das informações);

- a página lista as credenciais do autor e o domínio é, 
preferencialmente .edu, .gov, .org, ou .net (Autoridade);

- a página oferece informação correta e objetiva, com o mínimo 
de propagandas comerciais  (Objetividade);
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- a página é atualizada com frequência e seus links, quando 
apresentados, estão em dia e funcionando (Vigência);

- a informação é citada corretamente e fornece links que 
complementam a informação apresentada (Cobertura);

DICAS PARA PESQUISA EM FONTES DE INFORMAÇÃO
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RESEARCH GATE
https://www.researchgate.net/

Rede social destinada a pesquisadores científicos de todas as áreas 
do conhecimento utilizada para troca de publicações, informações 
e experiências.
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FONTES DE INFORMAÇÃO ON-LINE
Algumas fontes disponíveis em acesso livre

https://books.google.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://bvsalud.org/
https://scholar.google.com.br/
http://www.brasiliana.com.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.europeana.eu/portal/pt
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
http://www.brasiliana.usp.br/
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PESQUISA EM REPOSITÓRIOS DE ACESSO 
ABERTO NA REDE PERGAMUM



MUITO OBRIGADA!
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/bibliotecauniville

@bibliotecauniville
(47) 98436-2895

(47) 3461-9130

biblioteca@univille.br


