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Fontes de Informação para pesquisadores

• Uma fonte de informação é um recurso que responde a uma
necessidade informacional dos usuários (GUIA DA BVS, 2011).

• Na pesquisa científica a reputação e a confiabilidade das fontes
de informação são importantíssimas.

• A confiabilidade distingue o conhecimento popular do científico.

• Portanto, cabe ao pesquisador analisar as fontes de informação,
avaliar sua reputação, validade e atualidade. 2



Bases de dados

• As bases de dados são compreendidas como fontes de
informação eletrônicas, pesquisáveis de modo interativo ou
conversacional através de um computador (POBLACIÓN;
WITTER; SILVA, 2006).
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Bases de dados

• Objetivos

�Promover o acesso à informação;

�Fornecer informações atualizadas, precisas e confiáveis;

�Atender às necessidades do público alvo;

�Fornecer mecanismos eficientes de recuperação.
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Tipos de Bases de dados

• Referenciais

�São bases que contêm referências de documentos (artigos de
revistas, livros e teses) com ou sem resumo. Ou seja, não contém
textos completos.

• Textuais

�São bases cujo conteúdo apresenta o texto completo do
documento (artigos de revistas, livros e teses).
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Métodos de Pesquisa
• Operadores Booleanos

�Foram criados pelo matemático inglês George Boole no século
XIX.

�Palavras que informam ao sistema de busca como combinar os
termos de uma pesquisa;

�Restringem a pesquisa;

�Devem ser digitados em letras maiúsculas. 6



Tipos de Operadores Booleanos
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Tipos de Operadores Booleanos

• AND (E) Intercessão (contém todas as palavras digitadas).

�Restringe a pesquisa.

�Os resultados recuperados contêm obrigatoriamente um termo e o
outro.
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Tipos de Operadores Booleanos
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Tipos de Operadores Booleanos

• OR (OU) Amplia a pesquisa. Qualquer uma das palavras podem 
ser recuperadas.

�Os resultados recuperados devem conter um termo ou o outro.
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Tipos de Operadores Booleanos
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Tipos de Operadores Booleanos

• NOT (NÃO) Exclui um dos termos da pesquisa. Também restringe a
busca e evita falsas associações.

�Em alguns sistemas encontra-se somente o NOT/NÃO ou AND
NOT/E NÃO.
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Tipos de Operadores Booleanos
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Truncagem (*$) 

• Os símbolos de truncagem, são usados para encontrar palavras no
singular ou plural, e variações de escrita das palavras.
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Truncagem (*$) 

• O asterisco (*), recupera qualquer quantidade de caracteres.

�No final da palavra serve como substituto para qualquer letra.
Ex.: Petro*

�Recupera: Petróleo / petroquímica / petroleiro...
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Truncagem (*$) 
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Truncagem (*$)

• O símbolo do cifrão ($) usado para fazer a truncagem de palavras
com mesma raiz.

• Ex.: Cardio$

• Localiza: cardiologista / cardiologia / cardiopatia...
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Truncagem (*$)
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Operadores de proximidade

• Para pesquisar por uma frase, ou palavra exata, coloque-a entre
aspas (“ ”).
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Operadores de proximidade
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Fontes de Informação

• Áreas interdisciplinares;

• Área das Ciências Humanas;

• Área das Ciências Biológicas;

• Área das Ciências Exatas.
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Bases de Dados Interdisciplinares

• Banco de dados da USP

�Reúne 227 bases de dados de todas as áreas do conhecimento. 

�Áreas do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Link de acesso: http://www.sibi.usp.br/bases-dados/
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Banco de dados da USP
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Portal de Periódicos da Capes

• Proporciona acesso a textos completos disponíveis em mais de 38
mil publicações periódicas, internacionais e nacionais. Conta com
diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos
de trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes,
teses e dissertações.
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Portal de Periódicos da Capes

• Os docentes e discentes da Universidade de Rio Verde - UniRV têm
acesso ao conteúdo do portal por meio do IP da instituição.

• Áreas do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Perguntas frequentes: http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez162.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pfaq&Itemid=96 

� Link de acesso: http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez162.periodicos.capes.gov.br/ 
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Portal de Periódicos da Capes
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Web of Science

• Base multidisciplinar que indexa periódicos mais citados em suas
áreas.

• É também um índice de citações, informando, para cada artigo, os
documentos por ele citados e os documentos que o citaram.
Portanto, é uma boa ferramenta cientométrica.

• Possui hoje mais de 9.000 periódicos indexados.
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Web of Science

• Áreas do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Guia de uso rápido: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Web%20of%20scienc
e_Guia%20de%20uso%20r%C3%A1pido_8.7.2014.pdf

� Link de acesso: 
https://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=I
PError&Parahttps://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.d
o?SID=5EA9Vps4zzhprZJJqDd&product=WOS&search_mode=GeneralSear
ch
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Web of Science
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Scopus

• Possibilita um panorâma amplo do que está sendo publicado
cientificamente sobre um determinado tema.

• Possui artigos e revistas, citações e referências. Além de métricas
de impacto de diversos autores e instituições de todas as áreas do
conhecimento.
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Scopus

• Áreas do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Tutorial de uso: 
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc 

� Link de acesso: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
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Scopus
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SciELO Periódicos

• Programa de publicação de literatura acadêmica e científica em
acesso aberto. É mantido pela FAPESP, CNPq,
BIREME/OPAS/OMS e Unifesp.

• Congrega periódicos editados em países como África do Sul,
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.
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SciELO Periódicos

• Área do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

• Link de acesso: http://www.scielo.org/php/index.php 
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SciELO Periódicos
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SciELO Periódicos
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SciELO Livros

• Visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros
acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade,
acessibilidade, uso e impacto das pesquisas, ensaios e estudos que
publicam.

• São organizados segundo padrões internacionais que permitem o
controle de acesso e de citações e são legíveis nos leitores de
ebooks, tablets, smartphones e telas de computador.

37



SciELO Livros

• Área do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Link de acesso: http://books.scielo.org/ 
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SciELO Livros
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SciELO Livros
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SciELO Livros

41



Portal de Revistas da USP

• Biblioteca digital das revistas publicadas por Unidades, Órgãos de
Integração e Órgãos Complementares da Universidade de São
Paulo.

• Um dos serviços do Programa de Apoio às Publicações Científicas
Periódicas da USP e mantido pelo Sistema Integrado de
Bibliotecas.
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Portal de Revistas da USP

• Área do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Link de acesso: http://www.revistas.usp.br/wp/ 
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Portal de Revistas da USP
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Google Scholar

• Permite a pesquisa na literatura internacional. Possibilita o cesso
à: artigos revisados por especialistas (peer-rewiewed), teses,
livros, artigos de periódicos, arquivos de pré-publicações (Pre-
prints), trabalhos completos e resumos apresentados em reuniões
científicas.

• Além disso, conta com informações sobre organizações
profissionais, universidades e outras entidades acadêmicas.
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Google Scholar

• Área do conhecimento: Biológicas, Exatas, Humanas.

� Link de acesso: https://scholar.google.com.br/
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Google Scholar
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Bases de Dados Área Ciências Humanas

• Sociological Abstracts

� Literatura internacional sobre sociologia e disciplinas afins das
ciências sociais e comportamentais, publicada em mais de 1.700
títulos de periódicos, livros, capítulos de livros, dissertações e
trabalhos apresentados em congressos.
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Sociological Abstracts

• Área do conhecimento: Humanas.

• Guia de uso: http://proquest.libguides.com/SocAbs 

• Link de acesso: https://search-proquest.ez162.periodicos.capes.gov.br/socabs 
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Social Services Abstracts

• Principais temas: serviços de saúde mental comunitário; a família
e o bem-estar social; gerontologia; política social e de saúde;
violência, abuso e negligência; grupos e redes de apoio; prática
do trabalho social.

• Indexa mais de 1.600 títulos de periódicos além de livros,
dissertações e trabalhos apresentados em congressos.
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Social Services Abstracts

• Área do conhecimento: Humanas.

�Link de acesso: 
https://searchproquest.ez162.periodicos.capes.gov.br/socialservices
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Social Science Research Network (SSRN)

• Repositório aberto de pesquisa acadêmica e de materiais
relacionados, onde os autores podem compartilhar e distribuir
suas pesquisas.

• Área do conhecimento: Humanas.

� Link de acesso: https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayJournalBrowse.cfm 
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Bases de Dados Área Ciências Biológicas

• Portal BVS – Biblioteca Virtual em Saúde

�Oferece acesso a base de dados da Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) que é uma base
cooperativa do Sistema BIREME que compreende a literatura
relativa às Ciências da Saúde.
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Bases de Dados Área Ciências Biológicas

� Indexa artigos de cerca de 1.300 revistas, teses, capítulos de
teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos e
conferências, relatórios técnico-científicos e publicações
governamentais.

• Área do conhecimento: Saúde.

� Link de acesso: http://bvsalud.org/ 
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MEDLINE Complete

• Contém citações e resumos de literatura biomédica de todo o
mundo. Além disso, fornece o texto completo de 2.100 revistas, a
partir de 1965.

• Área do conhecimento: Saúde.

� Link de Acesso: http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p&fo
rm=F
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Bases de Dados Área Ciências Exatas
• Abstracts in New Technology and Engineering – ANTE

�Base de dados referencial que indexa aproximadamente 350
publicações acadêmicas e de conteúdo comercial do Reino Unido
e dos Estados Unidos sobre novas tecnologias nas áreas de
tecnologia da informação e computação, eletrônica, biotecnologia,
tecnologia médica, bem como de engenharia (civil, elétrica e
química) e áreas correlatas.
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Abstracts in New Technology and 
Engineering – ANTE

• Área do conhecimento: Exatas.

� Link de acesso: https://search-
proquest.ez162.periodicos.capes.gov.br/ante/index
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Access Engineering

• Ferramenta de referência para a engenharia. Fornece acesso fácil
à coleção da MacGraw Hill. Abrange todas as áreas da Engenharia.

• Área do conhecimento: Exatas.

� Link de acesso:http://accessengineeringlibrary.com/
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Material Recomendado:

• Campello, B.S., Cendón, B.V. e Kremer, J.M. Fontes de Informação para 
Pesquisadores e Profissionais. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 191-198, 
2000. Disponível em: <http://files.biblio-2008.webnode.com.br/200000040-
76a3b771d5/fontes_de_informacao_para_pesquisadores_e_profissionais_p
arte_001.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2018.
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