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Pesquisa parte 1 - Conceitual

❏ Fontes de Informação;

❏ Estratégia de busca;

❏ Termo de pesquisa;

❏ Operadores Booleanos, truncagem e frases exatas.

TÓPICOS
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Pesquisa parte 2 - Prática
❏ Página “Bases de Dados” no site BCE;

❏ Acesso às bases de dados restritas à Rede UnB;

❏ Pesquisa nas bases de dados indicadas para a capacitação;

❏ Demais ferramentas disponíveis no site da BCE/UnB.



Toda pesquisa é um 

levantamento que procura 

aumentar o conhecimento 

sobre um assunto. 

Pesquisar é ir em busca 

de uma resposta para 

alguma questão.

PESQUISA
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Antes de iniciar a pesquisa, propriamente dita, é importante 

saber quais fontes de informação possuem conteúdos 

apropriados para a resposta de sua questão.

FONTES DE INFORMAÇÃO
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Busca Integrada
e Catálogo

Portal de Periódicos 
da CAPES

Google
Acadêmico



Pesquisa simples(livre) 

TIPOS DE PESQUISA NAS BASES
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Pesquisa avançada (mais refinada) 



BASES DE DADOS
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❏ Importante fonte para localizar materiais de todo o 

mundo;

❏ Informação atualizada, precisa e confiável;

❏ Facilidade de acesso, em alguns casos até ao texto 

completo.



BASES DE DADOS
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❏ Bases de Dados de Resumos ou Referenciais: 
“encaminham ou orientam o usuário para outra fonte, 
que pode ser um documento ou uma instituição ou um 
indivíduo, a fim de obter informações adicionais ou 
conseguir o texto integral de um documento.” (ROWLEY, 
1994, p.68).

❏ Base de Dados de Textos Completos:          
“contém notícias de jornal, especificações técnicas, 
artigos de periódicos, dicionários.”                     (CUNHA, 
1994)



TERMO DE PESQUISA
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Escolha das palavras-chaves 
(identifique os conceitos principais)

Para realizar uma busca simples:

1. Por exemplo, se você pesquisa por “o papel da dor nos distúrbios do 
sono”, os conceitos-chave são “dor” e “distúrbios do sono”; 

2. Por exemplo, se você pesquisa por “utilização de exaustores eólicos 
como fonte geradora de energia elétrica”, os conceitos-chave são 
“exaustores eólicos” e “geração energia elétrica”; 

3. Por exemplo, se você pesquisa por “o desenvolvimento do crédito 
imobiliário na efetivação do direito à moradia”, os conceitos-chave são 
“crédito imobiliário” e “direito à moradia”.



OPERADORES BOOLEANOS

9

Operadores Booleanos

Operadores Booleanos são operadores lógicos 
de pesquisa, comuns à maioria das bases de 

dados. Devem estar sempre em caixa alta

AND, OR, NOT



OPERADORES BOOLEANOS
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Busca a relação entre um termo e outro.
Recupera materiais que ambos os termos pesquisados aparecem no 

mesmo documento. (PIZZANI et al. , 2012)

tecnologia AND desemprego

violence AND animals

exercise AND healthy AND nutrition

AND



OPERADORES BOOLEANOS
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Recupera materiais em que pelo menos um dos termos pesquisados 
aparece no documento. (PIZZANI et al. , 2012)

Sinônimos mandioca OR macaxeira OR aipim

Acrônimos universidade de brasilia OR unb

Termos Relacionados distance learning OR distance education OR 
e-learning OR online learning

OR



OPERADORES BOOLEANOS
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Exclui os documentos que contém a expressão de indicada em uma 
estratégia de busca. (PIZZANI et al. , 2012)

*Cuidado ao utilizar este operador, pois ele pode excluir algum documento do seu interesse, 
somente pelo fato da palavra aparecer em algum local do texto. Inclusivo, em partes como as 

referências consultadas, por exemplo.

NOT

felino NOT gato

violence NOT women

cancer NOT mama



OUTROS RECURSOS DE  PESQUISA

13

Truncamento e frases exatas

(BELL,2008)

Aspas “............”

Para pesquisar termos que 
devem ser recuperados 

juntos, como expressões, 
nomes e termos compostos.

“heart attack” ; “ensino médio”

“Dom Casmurro”; “Thomas Moore”

Asterisco ……*

Busca de termos com o 
radical indicado. Serve para 

pesquisar possíveis 
variações de um termo.

librar* library; librarian; 
librarianship

toxi* toxicologia; toxico; toxicos; 
toxicidade; toxic; 



OPERADORES BOOLEANOS E DEMAIS 
RECURSOS DE PESQUISA
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É possível construir uma estratégia de busca mais complexa 
utilizando mais que dois temos e combinando os operadores 

booleanos. Para isto, recomenda-se a utilização do 
parênteses, da seguinte forma:

Ex.: (franca OR france) AND (brazil OR brasil).
Nesse caso, inicialmente é feita a pesquisa combinando 
os termos a OR b para depois efetuar a combinação do 
resultado AND.

Ex: ("heart attack" OR infarction) AND stress

(SISTEMA DE BIBLIOTECAS PUC RIO, 2009)



ACESSO ÀS BASES DE 
DADOS RESTRITAS
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1 - Campus Universitário: rede WIFI ou cabeada; sem autenticação;

2 - Acesso Remoto : é necessário configurar o navegador. As instruções 
estão no site do CPD: 
http://www.cpd.unb.br/cds-acesso-rede

3 - Para o acesso ao Portal de Periódicos da CAPES é via Rede CAFE. 
As instruções estão em: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.p
df

4 - Inclui as bases de e-books, com exceção da Minha Biblioteca e 
Biblioteca Virtual Universitária da Pearson 

(CPF e senha do Pergamum)

http://www.cpd.unb.br/cds-acesso-rede
http://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf
http://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf


FERRAMENTAS DISPONÍVEIS 
NO SITE DA BCE/UNB
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❏ Bibliotecas Digitais - acesso livre;

❏ Bases de dados - acesso livre e restrito;

❏ Catálogo - acesso livre (prioritariamente  acervo 
físico).

https://www.bce.unb.br/bibliotecas-digitais/
https://www.bce.unb.br/bases-de-dados/
https://consulta.bce.unb.br/
https://consulta.bce.unb.br/


BASES DE DADOS 
COMO PESQUISAR?
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Acesse: www.bce.unb.br
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Lupa pesquisa achar assistir - Pixabay
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CRÉDITO DAS IMAGENS

Página inicial Portal de Periódicos da CAPES

Página inicial Google Acadêmico

Home Page página BCE

https://pixabay.com/pt/illustrations/lupa-pesquisa-achar-assistir-1019982/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez54.periodicos.capes.gov.br/index.php?
https://scholar.google.com.br/
https://www.bce.unb.br/


Página inicial Scielo - busca simples
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CRÉDITO DAS IMAGENS

Página pesquisa avançada Scielo

https://scielo.org/
https://search.scielo.org/?q=*:*&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=*&lang=pt&page=1

