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PESQUISA

EM

BASES DE DADOS,

GOOGLE

E

GOOGLE  ACADÊMICO

Roteiro de Acesso



ROTEIRO DE ACESSO



1) Acesse o “Portal”;

2) Selecione o 

“Campus Torres”;

3) Arraste o cursor até 

botão “Bibliotecas”;

1) Selecione o “Sistemas 

de Bibliotecas”;

ROTEIRO DE ACESSO DeCS

Linguagem adequada



ROTEIRO DE ACESSO DeCS

Linguagem adequada

1) Clique em

“Outros Recursos Online”.

2) Clique em “DeSC”.



ROTEIRO DE ACESSO (Cont.)
DeCS

Utilizado: (1) pesquisa nas bases, 

(2) palavras-chave do resumo.



CONSULTA POR PALAVRA

Digite o termo: “Fisioterapia”

Clique em CONSULTAR



Descritores

(termos utilizados nas buscas

em Bases de Dados).

Qualificadores

(termos utilizados

combinados nas

buscas em Bases de

Dados)

POR PALAVRA (2)



CONSULTA POR ÍNDICE: 3 alternativas:

a) alfabético: termos que se iniciam com a(s) letra(s) digitada;

b) permutado: permite saber se uma palavra existe no DeCS e 

visualizar todos os termos, independente se no início, no meio 

ou no fim do termo;

c) hierárquico: dividido por grandes assuntos e dentro deles 

suas subdivisões.



BASE DE DADOS

PORTAL CAPES
1) Clique em

“Bases de Dados Online”.

2) Clique em “Periódicos”.



BASE DE DADOS

PORTAL CAPES
• Ver lâminas sobre café

• Conteúdo convênio  CAPES e ULBRA

• Utilizar pesquisa avançada.

• Use descritor autorizado

(DeCS)

• Delimitação data,

tipo de material e

idioma.



BASE DE DADOS

PORTAL CAPES



BASE DE DADOS

PORTAL CAPES
• Clicando em “Exibir online”,

abrirá nova página do

periódico.

• Clicando em “Full

Test of this

Article”, abrirá o

texto na íntegra.



BASE DE DADOS

EBSCO
1) Clique em

“Bases de Dados Online”.

2) Clique em “EBSCO”.



BASE DE DADOS

EBSCO
• Clique em

“EBSCOhost”.

• Marque “Selecionar/desmarcar todas”;

• Clique em “Continuar”.

• Delimitação data, tipo de material e

idioma.



BASE DE DADOS

EBSCO
Sempre utilize

• “Pesquisa Avançada”

• Descritor autorizado (DeCS).

Possibilidades 

de 

refinamento.



BASE DE DADOS

EBSCO

• Nº total de 

resultados;

• Possibilida

des de 

filtro;

• Acesso ao 

texto 

completo;

• Conteúdos 

pagos pela 

ULBRA.



BASE DE DADOS

EBSCO



BASE DE DADOS

BVS - Saúde

1) Clique em

“Bases de Dados Online”.

2) Clique em

“BVS - Saúde”.



BASE DE DADOS

BVS - Saúde



BASE DE DADOS

BVS - Saúde

1) Vários filtros, 

por exemplo:

• texto 

disponível;

• base de 

dados;

• ano de 

publicação;

• idioma;

• assunto 

principal;

• tipo de 

estudo;



BASE DE DADOS

BVS - Saúde

Botão “Texto completo”:

2) Quando outra base:

• remetem página do 
periódico;

• disponibilizam texto 
completo e gratuito.

1) Quando MEDLINE,:

• informa link da base de dados ou DOI do texto;

• remete a revista, em que muitas vezes, não libera texto completo 

gratuitamente;

COPIE O TÍTULO COMPLETO E BUSQUE NA EBSCO (conteúdo pago 

pela ULBRA)



Mecanismos de Busca

oSite que permite pesquisar sobre 

determinado tema:

oPor exemplo: Google e Yahoo

oDireciona para outros sites sobre tema 

pesquisado:

oSites pessoais, institucionais, Blogs, 

Revistas virtuais, etc.



Mecanismos de Busca (cont.)

oSão motores de busca;

oLocalizam o(s) termo(s) solicitado;

Educação DistanciaEducação

Distância



Mecanismos de Busca
Refinamento e Otimização no Google

• Aspas : (“...”): restringe a respostas que contenham a expressão exata 

digitada.

Por exemplo: “Fernando Veríssimo”;

• Sinal de Adição (... + ...): restringe a busca a soma do s termos.

Por exemplo: “volei feminino”+”bernardinho”;

• Documentos específicos: indicar ao Google o tipo de documento que 

busca (PDF, Excel, Power Point, VOB, AC3 etc).

Por exemplo: “fernando veríssimo” pdf.



PESQUISA AVANÇADA



Botões
Opção MAIS



Botões
Opção FERRAMENTAS DE PESQUISA 



GOOGLE 

ACADÊMICO
scholar.google.com.br



GOOGLE  ACADÊMICO (Cont.)
• Botões de 

refinament

o

Ano de 
publicação

Tipo de 

documento

Onde está 
publicado



• Há sites que disponibilizam a tradução da página na 
íntegra

 Google bem a direita na barra de endereço;

 Explorer faixa amarela baixo da barra de 
ferramentas;

• Pode-se usar sites de tradutores online.

• Alguns sites, clique botão direito do mouse, selecione 
“Traduzir esta página”;

• CUIDADO! Tradução Literal;

FERRAMENTAS DE IDIOMA



GOOGLE

ACADÊMICO
Sempre utilize:

Aspas “...”: irá restringir as respostas ao termo colocado entre elas.

Adição e Aspas “...”+”...”: quando buscar uma característica num assunto 

maior.

DeCS´e Aspas “Physical Therapy Specialty”.
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