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Tema / Problema / Objetivos

O que?

Justificativa

Por quê?

Pesquisa

Metodologia

Como?

Referencial Teórico

Com base em que?





Identificação das publicações sobre
determinado assunto ou autor em bases
de dados e outras fontes de informação.
(ARAÚJO, 2014).

Levantamento Bibliográfico



O que pesquisar?
Tema, abrangência geográfica e temporal, tipos de documentos.

Onde pesquisar?
Busca Integrada, catálogo da biblioteca, bases de dados
multidisciplinares e específicas, Portal de Periódicos da CAPES, portais em geral, 

etc.

Como pesquisar?

Definir palavras-chave, utilizar os operadores booleanos, etc.

Como organizar a pesquisa?
Gerenciadores Bibliográfico

Levantamento Bibliográfico



EXEMPLO - TEMA

Degradabilidade de grãos de milho de diferentes texturas em dois estádios
de maturação.

CARBONARE, Maryon Strack Dalle. Degradabilidade de grãos de milho de diferentes texturas em dois estádios de maturação. 2016. 85 f. Dissertação (mestrado) -
Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. Defesa: Curitiba, 27/03/2015. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1884/42238>. Acesso em: 25 fev. 2019.

O que pesquisar?



ABRANGÊNCIA

Geográfica: Brasil

Temporal:2008-2017

Tipo de documento: Teses, livros e artigos científicos

O que pesquisar?



Onde pesquisar?



Fontes de 
Informação

Qualquer recurso que responda
a uma necessidade de
informação. (BIBLIOTECA
VIRTUAL DE SAÚDE, 2011).



Base de dados Referencial
“[...] remetem ou encaminham o usuário a outra fonte, como um documento, uma 

pessoa, para que obtenha informações adicionais, ou o texto completo de um 
documento”.

Exemplos: Web of Science, Scopus, Agris, etc.

Base de dados de fontes (texto completo)
“[...] contém os dados originais e constituem um tipo de documento eletrônico. [...] 

Não é necessário ir a outras fontes para obter a resposta, pois apresenta a fonte de 
informação primária.

Exemplos: Scielo, Revista dos Tribunais, Business Source Complete.

Bases de Dados



(RIBEIRO, 2012)

O que será pesquisado ou consultado?

Qual é a área do conhecimento que aborda o assunto?

Qual base de dados cobre o assunto a ser pesquisado? 

O que você precisa saber?



1 Faça um overview : analise e localize as principais funções da base;

2 Localize as funções de pesquisa básica e avançada;

3 Verifique se a plataforma oferece página pessoal para o usuário;

4 Inicie a pesquisa ou consulta.

(RIBEIRO, 2012)

Overview = visão global

Ao acessar a fonte de informação...



Web of Science



Scopus



Busca Integrada ao Acervo UFPR



Serviço de Descoberta

EBSCO Discovery Service (EDS)



Portal da CAPES

www.periódicos.capes.gov.br

http://www.periódicos.capes.gov.br/


Criar um e-mail UFPR.
www.intranet.ufpr.br

Acessar
www.portal.ufpr.br

Acesso Remoto – Rede cafe

http://www.intranet.ufpr.br/
http://www.portal.ufpr.br/


Acesso Remoto – Rede cafe



Acesso Remoto – Rede cafe

Login e senha do e-mail
UFPR.



E-mail UFPR.
www.intranet.ufpr.br

Acessar
www.periódicos.capes.gov.br

Acesso Remoto – Rede cafe

http://www.intranet.ufpr.br/
http://www.portal.ufpr.br/


Acesso Remoto – Rede cafe



DICAS

Liste todas as palavras-chave em pelo menos dois idiomas;

Reconheça os termos correlatos, sinônimos, termos científicos;

As bases de dados internacionais registram os documentos em inglês, por isso, sua
busca será mais efetiva se realizada neste idioma;

Se o seu tema de pesquisa já estiver definido, procure pensar nos assuntos (capítulos)
que pretende abordar na sua pesquisa.

Como pesquisar?



EXEMPLO DE SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A CULTURA DO MILHO
2.2 A SILAGEM DO MILHO
2.3 GRÃOS DE MILHO
3 METODOLOGIA
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

Tema: Degradabilidade de grãos de milho de diferentes texturas em dois estádios de maturação.

Como pesquisar?



PALAVRAS-CHAVE

Milho / Corn

Grão de milho / Corn grain

Silagem / Silage

Nutrição animal / animal nutrition

Como pesquisar?



Estratégia de Busca

É o conjunto de termos de pesquisa (descritores, assuntos, palavras-
chave…) organizados logicamente com os operadores booleanos e
truncadores (AND, NOT, OR, *, ?, entre outros).

(epistemolog* OR “theor* of knowledge”) AND (“knowledge organization” 
OR “information organization”)

Como pesquisar?



Estratégia de Busca

AND Intersecção (restringe, tornando o campo de pesquisa mais específico).

OR União (Abrange, tornado o campo de pesquisa com mais opções).

NOT ou AND NOT Exclusão (Restringe o campo de pesquisa). 

*Devem ser usadas em Caixa alta e em inglês para a maioria das bases de dados.

Como pesquisar?



Estratégia de Busca

Parênteses (): estabelece a ordem nas pesquisas, auxilia em estratégias de busca. 

Ex.: (education AND elementary) NOT secondary

Aspas “ “ : indica a expressão exata. Utilize aspas para pesquisar termos que 
devem ser buscados juntos, exatamente como inserido. 

Ex.: “higher education”; “corn grain”

Como pesquisar?



Estratégia de Busca

Coringa ?: substitui um caracter em qualquer posição do termo. 

Ex.: Bra?il = Brazil; Brasil

Asterisco * : substitui até 10 caracteres à direita ou à esquerda do termo e/ou 
radical. 

Ex.: leader* = leader; leaders; leading; leadership

Como pesquisar?



OPERADORES BOOLEANOS

AND

No campo título: milho AND “nutrição animal”

Resultado: “Qualidade do milho para nutrição animal comercializado a varejo e 
métodos para determinação da umidade”

Como pesquisar?



OPERADORES BOOLEANOS

OR
No campo título: milho OR “nutrição animal”

Resultado:
“Atributos físicos do solo e produtividades de soja e milho cultivadas com água
residuária”

“Planejamento agregado na indústria de nutrição animal sob incertezas”

“Qualidade do milho para nutrição animal comercializado a varejo e métodos para
determinação da umidade”

Como pesquisar?



OPERADORES BOOLEANOS

NOT
No campo título: milho NOT “nutrição animal”

Resultado: 
“Produtor de milho”

Como pesquisar?



PALAVRAS-CHAVE
Corn / corn grain / animal nutrition / animal feeding

COMBINAÇÕES
“corn grain” AND (“animal nutrition” OR “animal feeding”)

corn AND silage

corn AND silage AND (“animal nutrition” OR “animal feeding”)

Como pesquisar?



Como pesquisar?

Estratégia de Busca
“corn grain” AND “animal nutrition” OR “animal feeding”

*Serão encontrados documentos que contenham no texto completo as seguintes combinações de 
termos, por exemplo:

“corn grain” AND “animal nutrition”

“animal nutrition” OR “animal feeding”

“animal feeding”

“corn grain” AND “animal nutrition” AND “animal nutrition”

*Desta forma sua busca será ampliada e o AND é priorizado nas combinações.
https://connect.ebsco.com/s/article/Pesquisa-com-Operadores-Booleanos?language=en_US

https://connect.ebsco.com/s/article/Pesquisa-com-Operadores-Booleanos?language=en_US


Como pesquisar?

Estratégia de Busca
“corn grain” AND (“animal nutrition” OR “animal feeding”)

*Serão encontrados documentos que contenham no texto completo as seguintes combinações de 
termos:

“corn grain” AND “animal nutrition”

“corn grain” AND “animal feeding”

“corn grain” + “animal nutrition” + “animal feeding”

*Esta forma torna sua busca mais precisa.
https://connect.ebsco.com/s/article/Pesquisa-com-Operadores-Booleanos?language=en_US

https://connect.ebsco.com/s/article/Pesquisa-com-Operadores-Booleanos?language=en_US


BASES DE DADOS
Cadastro nas bases de dados.

Como organizar a pesquisa?



GERENCIADORES BIBLIOGRÁFICOS
Softwares especializados para a coleta, armazenamento, organização e formatação
de referências bibliográficas e geração de citações.

Como organizar a pesquisa?



Levantamento Bibliográfico
O que pesquisa? Onde pesquisar? Como pesquisar? Como organizar a pesquisa?

Acesso Remoto à Rede UFPR
Rede café

Fontes de Informação Eletrônicas Disponíveis
Busca Integrada ao Acervo UFPR, Portal de Periódicos da CAPES, Web of

Science, Scopus, Scielo, Agris, etc.

Você aprendeu...



Paula Carina de Araújo
Bibliotecária CRB 9/1562
referenciaag@ufpr.br

https://www.facebook.com/bibliotecacienciasagrariasufpr/
@bibliocienciasagrariasufpr

Contatos

mailto:referenciaag@ufpr.br
https://www.facebook.com/bibliotecacienciasagrariasufpr/
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