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AGENDA  
 

• 1. Início da pesquisa: o que você precisa saber / delimitações

• 2. Estratégias de pesquisa: truncamento, aspas e operadores booleanos;

• 3. Onde procurar informação: busca integrada acervo UFPR e bases de 
dados;

• 4. Pesquisa nas bases de dados;

• 5. Estrutura de trabalhos acadêmicos: TCC.



1. INÍCIO DA PESQUISA  
 
O QUE VOCÊ PRECISA SABER

• O que será pesquisado ou consultado?

• Qual é a área do conhecimento que aborda o assunto?

• Qual base de dados cobre o assunto pesquisado?



• Qual é a finalidade da pesquisa?

• Qual é a área de abrangência?

• Existe um recorte de tempo?

• Quais idiomas o pesquisador domina para leitura?

• Quais as possíveis palavras-chaves?

1. INÍCIO DA PESQUISA  
 
DELIMITAÇÕES



1. INÍCIO DA PESQUISA  
 
QUADRO REFERENCIAL

Itens Respostas

Área
Direito autoral

Tema
Plágio na universidade

Documentos
Artigos científicos

Idioma
2010-2017

Cobertura temporal
Português e inglês

Palavras-chave
Direito autoral; Plágio; Trabalho 
acadêmico; Propriedade 
intelectual



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
TRUNCAMENTO E ASPAS

* recupera qualquer terminação da palavra-chave pesquisada.
? caracter coringa - substitui qualquer caracter em qualquer posição da palavra. 
“…” recupera o termo(os) como uma imagem, na forma exata como foram escritos.

Símbolo Termo Truncador Recuperação

* Direito autoral Direit* autor*
Direito autoral
Direitos autorais

? Análise Analy?e
Analyze
Analyse

“…” Livro reportagem “Livro reportagem"
Livro reportagem, 
mas não Livro-
reportagem

Antes de iniciar a pesquisa, observe qual é o truncador utilizado pela base.



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
OPERADORES BOOLEANOS: AND

recupera somente registros que contém todos os termos de busca.

[Campo título]: Mídias sociais AND Twitter
Resultado: A promoção da saúde nas mídias sociais: uma análise do perfil do Ministério 
da Saúde no Twitter. 

AND



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
OPERADORES BOOLEANOS: OR

recupera registros que tem ao menos um termo pesquisado.

[publicidade OR propaganda]

OR



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
OPERADORES BOOLEANOS: NOT

elimina termos da pesquisa. Busca somente o primeiro termo excluindo o 
segundo.

[Radio* NOT Anúncio]

[Ativismo digital NOT “Primavera árabe”]



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
EXPRESSÃO DE PESQUISA BOOLEANA

Utilize os campos para entrada de dados, os operadores booleanos e os 
operadores de procedência.

a)
su=(Comunicação de massa AND (cultura OR sociedade)) AND au= 

(Canclini OR Mattelart OR Wolton)

[todos os registros que contenham no campo assunto os termos 
comunicação de massa E cultura OU sociedade E no campo autor 
Canclini OU Mattelart OU Wolton]



2. ESTRATÉGIAS DE PESQUISA  
 
EXPRESSÃO DE PESQUISA BOLEANA

Utilize os campos para entrada de dados, os operadores booleanos e os 
operadores de procedência.

b)
au=(Clarke, Arthur C? NOT Stanley Kubrick) AND su= non-fiction

[todos os registros que contenham no campo autor Clarke, Arthur C (C./Charles, etc) 
sem o Stanley Kubrick E que tenha não-ficção no campo assunto]



3. ONDE PROCURAR INFORMAÇÃO  
 
BUSCA INTEGRADA UFPR

Busca Integrada

• catálogo UFPR;

• repositório digital;

• periódicos UFPR;

• bases assinadas;

• bases abertas;

• periódicos CAPES.

http://portal.ufpr.br


3. ONDE PROCURAR INFORMAÇÃO  
 
PERIÓDICOS CAPES

Busca por assunto, periódico, livro e base.

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez22.periodicos.capes.gov.br/


3. ONDE PROCURAR INFORMAÇÃO  
 
QUALIS CAPES - PLATAFORMA SUCUPIRA

Lista dos periódicos da área por classificação. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


4. ONDE PROCURAR INFORMAÇÃO  
 
BASES DE DADOS PARA A COMUNICAÇÃO 

http://www.periodicos.capes.gov.br
http://www.scielo.org/php/index.php


5. ESTRUTURA DE TRABALHOS ACADÊMICOS  
 



5. ESTRUTURA DE TRABALHOS ACADÊMICOS  
 

Veja no Portal da Informação do SiBi/UFPR:

http://portal.ufpr.br/normalizacao.html

• Normas para trabalhos acadêmicos;

• Templates: artigos, monografias, dissertações e teses;

• Estrutura de trabalhos acadêmicos;

• Estrutura: formatação, citação e referências. 

http://portal.ufpr.br/normalizacao.html


HELP!  

NO QUE A BIBLIOTECA PODE AJUDAR  

A Biblioteca oferece os seguintes serviços:

• Capacitações em bases de dados

• Uso de gerenciadores bibliográficos (EndNote e Mendeley);
• Auxílio para normalização de trabalhos acadêmicos;

• Pesquisa bibliográfica;
• Comutação bibliográfica;

• Ficha catalográfica;
• Empréstimo de notebooks para bolsistas PROBEM.
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