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Objetivos

Identificar as fontes de pesquisa
relevantes de sua área
Entender os princípios de busca na
literatura
Reconhecer as diferentes etapas do
processo de busca
Desenvolver expressões de busca eficazes
Conhecer mecanismos para avaliar e
selecionar informação relevante
Saber utilizar recursos para salvar sua
busca, registros e criar alertas



 Agenda

Etapas do processo de busca
Como identificar as fontes para a minha
pesquisa?
Construção da expressão de busca: frase
exata, operadores booleanos,
truncagem, operadores de proximidade,
uso dos parênteses
Como selecionar e avaliar informação?
Como gerenciar meus resultados?



 

Etapas da pesquisa

 



A busca perfeita...

Fonte: Whitman (2019)



O que acontece!

Fonte: Whitman (2019)



Fonte: Pinterest

Como fazer ?



Planejamento:

Definir

1º Tema e assunto de sua pesquisa

                         2º Fontes onde eu vou buscar

                   3º Descritores e palavras-chave

4º Delimitadores de acordo com a
abrangência do assunto.



 
1- Definição

do tema

Problema de
pesquisa

 
 
 



Veja na bibliografia sobre PICO, PVO, PICOT, SPICE, SPIDER

Fonte: https://libguides.wvu.edu/SystematicReviews/PICO



Fonte: https://guides.library.cornell.edu/evidence-synthesis/research-question



               

Escolha e justifique as fontes de acordo com os

objetivos da sua pesquisa, considerando

CRITÉRIOS DE CONFIABILIDADE

2- Como
identificar as
fontes para a
minha
pesquisa?

Identificar quais são mais
indicadas para responder a

questão de pesquisa



Relevância, qualidade,

credibilidade, acessibilidade e

atualização

 

Confiabilidade
das fontes



Confiabilidade
das fontes-
alguns
critérios

07 Atributos da publicação: 

1- Autoria

2- Suporte institucional 

3- Publicação

4- Uso de normas instrumentos padrão 

5- Análise das citações e uso de referência

pelos autores.

(COLEPÍCOLO, 2015)



                                                           Artigos: bases de dados, coleções

                                                     de periódicos

Livro texto: catálogos de

bibliotecas e bases de e-books

                              Teses e dissertações, relatórios e Anais de eventos:

repositórios e sites institucionais, catálogos de bibliotecas e sites

de eventos, redes sociais acadêmicas.

Alguns tipos de
documentos





Portais: plataformas estruturadas que disponbilizam fontes de pesquisa

diversas.

Ex: Portal da Capes

Ferramentas de busca/ metabuscadores: mecanismos de busca que

pesquisam em diversas fontes/ motores de busca simultaneamente Ex:

Google Scholar



E mais...Repositórios e Bibliotecas Digitais de Teses e
Dissertações





Algumas bases de dados multidisciplinares



Como acessar as
fontes?



3- Descritores
e palavras-
chave

palavras significativas que representem
o assunto
termos científicos
sinônimos, nomes populares
possíveis variações
palavras em outro idioma-
principalmente inglês
priorize substantivos e não se preocupe
com preposições, artigos, etc.
terminologias da área- Tesauros 

RELACIONADOS COM O CONTEÚDO-
TERMOS PRINCIPAIS

UTILIZE SUA
QUESTÃO DE

PESQUISA 
COMO BASE



Faça uma pesquisa
inicial para te

ajudar na escolha
dos termos



E lembre-se...

Fontes internacionais?
palavras em inglês!



Linguagem natural e controlada

termos não consolidados

termos padronizados



Alguns
Tesauros,

por
exemplo



4-
Delimitadores:

Definir
critérios

Idioma, espaço
geográfico, tipo de

documento, período
de publicação, etc.



Execução da pesquisa

Unir as palavras-chave Expressão

Recuperação bem sucedida



Execução

Recursos de pesquisa



Termos compostos
Expressão específica, com as palavras juntas naquela ordem, 

Utilizadas para conceitos, terminologias, nomes de espécies, etc.

     “comunicação científica”
     “artificial intelligence”

Frase Exata: aspas duplas



Operadores booleanos



Portanto...

UTILIZE QUANTAS PALAVRAS QUISER



 
Algumas opções de pesquisa funcionam

como operadores booleanos:



Operadores de
proximidade

Utilizar em campos de texto 
Na Scopus: Mesma sentença- 15, Mesmo
parágrafo- 50, termos juntos- 0
Na Web Of Science: limite de 15 termos



mortality W/3 rate W/5 (covid OR
coronavirus)



 
Truncagem

O caractere curinga pode ser utilizado em diversos
campos além do assunto 

Utilizar com pelo menos 3 caracteres de base
É possível usar todos os caracteres curinga

simultaneamente na mesma palavra 



As bases não diferenciam letras maiúsculas,
minúsculas, acentos, etc. Operadores optar por
usá-los em CAIXA ALTA.

Você pode usar os campos da pesquisa para
especificar melhor a sua busca

Algumas bases recuperam formas flexionadas

Parênteses para determinar a ordem exata de
leitura de cada operador na base de dados.

Algumas recomendações



Exemplo- Prioridades dos
operadores



Portanto, para montar
sua estratégia

1- Agrupe seus termos por semelhanças utilizando o conector OR
2- Junte esses grupos formados com o operador AND

3- Se necessário, utilize o conector (AND) NOT para excluir assuntos
não relevantes

4- Se necessário, utilize os recursos de truncagem para ampliar sua
busca e/ou de proximidade para delimitar a distância entre os

descritores.
5- Para termos compostos, verifique a possibilidade do uso das

aspas para definir uma expressão
6- Utilize parênteses para agrupar os descritores e formar a

expressão de busca.



Ah...e comece sua busca mais geral e depois vá
tornando-a mais específica, aos poucos. 

Faça vários testes! E não esqueça de registrar
todos os passos



Utilize o histórico de buscas para facilitar a
construção da expressão





(#4) AND #2





Algumas bases possuem
tutoriais sobre uso dos
operadores nas bases e

recursos específicos.

Verifique sempre o menu Ajuda/Help ou dicas de
pesquisa das bases de dados

DICAS



Alguns exemplos estratégias de buscas

1

2



Alguns exemplos estratégias de buscas (cont.)

3

4
5



Após a busca utilize os
filtros disponíveis para

redefinir seus resultados

Se necessário, adapte a sua expressão de
acordo com as funcionalidades da fonte





Execução 

Avaliação e
seleção

07
Leitura de Abstract

 
 

                                  Disponibilidade 
                                          de texto completo

 
       Leitura crítica



Execução

 
Alguns

critérios

Escopo do trabalho- ler o resumo

Avaliação da confiabilidade dos métodos e

técnicas utilizadas na pesquisa

Avaliação da consistência dos dados utilizados na

pesquisa

Avaliação da credibilidade: Transferibilidade

(validade externa e generalização da pesquisa) e

Confiabilidade (consistência e reprodutibilidade dos

dados)

Objetividade do pesquisador      

Atributos do conteúdo:

 
(COLEPÍCOLO, 2015)



Desenvolvido por bibliotecários da Meriam
Library, da California State University:

 
Execução 

 

Avaliação e
seleção

 
 

CRAAP TEST

07

(MERIAM LIBRARY, c2019)



Execução 

 
Avaliação e

seleção
 

PROMPT

07 Presentation- Apresentação
A informação é apresentada e comunicada com clareza? Considere a linguagem, o
layout e a estrutura.

Relevance- Relevância
O artigo é relevante para o tópico que você está pesquisando? Veja a introdução ou
visão geral para descobrir do que trata principalmente.

Objectivity- Objetividade
O artigo é tendencioso ou motivado por uma agenda específica? A linguagem é
emotiva? Existem interesses ocultos e velados?

Method- Método
Está claro como os dados foram coletados? Os métodos foram apropriados e você
pode confiar neles?

Provenance- Proveniência
Está claro de onde veio a informação? Você consegue identificar o (s) autor (es) /
organização (ões) e eles são confiáveis? Existem referências / citações que levam a
leituras adicionais e são fontes confiáveis?

Timeliness- Atualidade
Quão atualizado está o material? Está claro quando foi escrito? A data de redação
atende aos seus requisitos ou estaria obsoleta?

(THE OPEN
UNIVERSITY, c2020)



Execução 

Gerenciando
resultados

07

Salvar e enviar registros
para gestor de referências

Salvar buscas e criar
alertas



Mas antes...para ter acesso a algumas opções

É necessário ter um perfil registrado na base de
dados- fazer o login



Salvar no perfil
Enviar para o e-mail
Enviar para um 

Salvar em um arquivo
    gestor de referências 

 

Salvar seus registros: onde e como



Para salvar registros da Scopus, clique em Export
e selecione o gerenciador ou o formato de

arquivo que deseja exportar.



Os alertas são e-mails que você
recebe periodicamente com os
resultados da busca que você
salvou e criou um alerta.

Você pode ter mais de um alerta
em uma base e é importante que
você o atualize sempre que
necessário.

Por ex. os alertas podem ser de
artigos e de periódicos (quando
um novo fascículo é incorporado à
base)

Criar alertas





Alerta no Google Scholar





Referenciar corretamente a publicação para
evitar plágio e manter a integridade do

trabalho
 

Utilizar ferramentas para gerar referências
automaticamente 

E também





Gestores de Referência 



EM RESUMO
 

Elementos do planejamento da pesquisa: tema, fontes
e palavras-chave/ descritores

Etapas da execução: criação da expressão de busca, 
 seleção e avaliação da informação e como gerenciar os

resultados
 



Dúvidas? Procure por um@
bibliotecári@



Dos elementos
apresentados qual te

chamou mais a atenção/
te interessou mais?

https://www.menti.com/vd8ueva16k
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Dúvidas? Comentários? Sugestões?



crismaia@ufscar.br
Fonte:

https://www.pinterest.f
r/pin/84428426138372

1709/


