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Pesquisa
Acadêmica



Acervo Acadêmico FGV

Link: http://sistema.bibliotecas.fgv.br/

• Busca Integrada.

• Engloba diversas bases de dados assinadas pela FGV.

• Integração com catálogo (RJ, SP e Brasília).

• Permite exportação de referências.

• Opções avançadas de busca.

• Criação de pastas e organização da pesquisa.

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/


Busca Geral

Pré-filtros

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/


Acesso Remoto

Acesse com seu AD Acadêmico ou 
de Funcionário.

Caso tenha problemas de acesso ou 
dúvidas com seu login de rede, ligue 
para:

SP (11)3799-3400
RJ (21)3799-2300
Brasília (61)3799-8100



Link para o 
texto ou 
referencia

Filtros Links Rápidos



Estratégias de Busca

Dicas de pesquisa
• Utilize a língua inglesa.

• Refine sua busca através dos filtros na barra à esquerda.

• Algumas revistas importantes, como a Harvard Business
Review (HBR), não são analisadas por pares; cuidado ao
filtrar essa opção.

• Verifique sempre o tipo de material encontrado.

• Alguns itens possuem somente referência (não contém
texto completo).

• Utilize a busca avançada para resultados mais específicos.

Booleanos | Truncagem

• Aspas “” (permite pesquisar a expressão exata)

• AND (A1 e A2)

• OR (A1 ou A2)

• NOT (A1 não A2)

• (  ) Parênteses (utilizado para estruturas de pesquisas  

complexas- direciona a expressão prioritária)

• * (Múltiplos sufixos e palavras no plural)

• ? (incerteza sobre um caractere)



Funcionalidades Extras

• Salvar documentos na Pasta.

• Criar conta Ebsco.

• Salvar Histórico de Pesquisa.

• Criar Alertas.



Bases de Dados

• Business Source Complete

• Emerald

• Euromonitor

• Hein Online

• Jstor

• Lexis Nexis

• PortalCapes

• Project Muse

• Proquest

• RT Online

• Vlex

• Web of Science

• OutrasBases

http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/ebsco-business-source-complete
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/emerald-fulltext-emerald
http://www.portal.euromonitor.com.sbproxy.fgv.br/portal/magazine/homemain
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/bases/heinonline
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/jstor-arts-sciences-iii-collection-social-sciences
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/bases/lexisnexis-academic
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/portal-periodicos-capes
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/project-muse
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/proquest-databases
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/bases/rt-online-revista-dos-tribunais-online
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/bases/vlex-global
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/web-science-colecao-principal-thomson-reuters-scientific
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases-dados


Full Text Finder (A to Z) 

Link: http://bit.ly/2kruwpy

• Ferramenta para Busca de Journals. 

• Permite pesquisa por assuntos.

• Link para o Journal completo.

• Busca específica dentro do Journal.

http://bit.ly/2kruwpy


Biblioteca Digital FGV

• Teses e Dissertações

Reúne a produção intelectual da FGV, além de teses e dissertações, possui

papers, vídeos e outros materiais produzidos pela FGV. Base de livre acesso.

• Revistas Acadêmicas

Reúne a produção de revistas e periódicos acadêmicos produzidos e editados

pela FGV. Base de livre acesso.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/


Ferramentas 

Acadêmicas



Mendeley

Link: https://mendeley.com/

Mendeley é um software gratuito (Win, Mac & Linux)

para gerenciar, compartilhar, ler, anotar e editar artigos

científicos.

https://mendeley.com/


Mendeley Mobile





Tutoriais 

• VídeoAula (Português) UNESP ABC

• Webinars, Tutoriais e Materiais para aula Mendeley (Oficial – Inglês)

• Guias Mendeley (Oficial – Inglês)

https://www.youtube.com/watch?v=gUGPY8g0w6k&t=904s
https://community.mendeley.com/teaching
https://www.mendeley.com/guides/


Citeulike

Link:http://www.citeulike.org/

Plataforma gratuita para armazenar, compartilhar e descobrir referências. Permite a 
inclusão de materiais que estão na web e seus artigos em PDF.

http://www.citeulike.org/


Endnote

Link: http://bit.ly/2lfCvDI

O Endnote web é uma ferramenta online de gerenciamento de 
referências, desenvolvido pela Thomson Reuters e disponível via Web 
of Knowledge. Trata-se de um recurso auxiliar à pesquisa, acessível via 
internet, que permite ao usuário administrar suas bibliografias, 
reunindo e organizando-as com mais facilidade. 

http://bit.ly/2lfCvDI


Zotero

Link: https://www.zotero.org/

É uma plataforma para coletar, organizar, citar e compartilhar sua 
pesquisa científica. Possui também plug-in para o Firefox. Plataforma 
gratuita.

https://www.zotero.org/


More (Mecanismo Online para Referências)

Link: http://www.more.ufsc.br/

• Baseado na NBR 6023/2002, norma da ABNT atualmente em vigor.

• O sistema faz, automaticamente, a inversão para nomes brasileiros e 
portugueses.

• Com login é possível salvar suas referências.

http://www.more.ufsc.br/


Normas de elaboração de trabalhos 
acadêmicos BMHS

• Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos

Normas com as diretrizes para a produção do trabalho acadêmico (Elementos obrigatórios, 

margens, paginação, fontes e outros) .

Baseado na Norma da ABNT.

• Normas para elaboração de referências

Normas com as diretrizes para a produção de referências.

Baseado na Norma da ABNT.

http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/sites/bibliotecas.fgv.br/files/normalizacao_trabalhos_academicos_2011.pdf
http://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/sites/bibliotecas.fgv.br/files/arquivos/usuarios/u5/norma_elaboracao_referencias.pdf


Cuidados ao referenciar

 Procure referenciar o que foi citado.

 Nos casos omissos à norma, manter a constância ao que for realizado.

 Datas

[1991] data provável

[1991] data certa mas não indicada na publicação

[ca 1958] data aproximada

[199-] década certa

[199-?] década provável

[20--] século certo

[20--?] século provável



Citações
Citação Direta

Transcreve-se o texto usando exatamente as mesmas palavras do autor. A citação direta deve vir com "aspas duplas" se 

contiver até três linhas. As citações com mais de 3 linhas devem ser apresentadas em um parágrafo independente com um 

recuo de 4cm da margem esquerda. Na citação direta, existem duas possibilidades:

a) Autor inserido no texto: Araujo (2013, p. 49) afirma que " Em outros termos, isso comprova que o que vai medir a 

eficiência de uma biblioteca não é a comunidade em que está inserida, mas sim o trabalho que essa biblioteca faz em termos 

de desenvolver o potencial dessa comunidade."

b) Autor não inserido no texto: “Este fato corrobora a ideia de que, dentre outras possibilidades, esses alunos têm mais 

necessidade de utilizar livros impressos do que os alunos das outras áreas, em que o movimento da produção cientifica se dá 

de forma muito mais rápida[...]” (ARAUJO, 2013, p.48)



Citações

Citação Indireta

Reprodução das ideias do autor onde não há uma transcrição literal das palavras. Não exige necessidade de aspas e 

de destaque. A indicação da página é opcional.

a) Autor inserido no texto: A OECD (1997) define quatro tipos diferentes de inovação: Inovações de produto, 

inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de marketing.

b) Autor não inserido no texto: A quebra de estereótipos quanto à utilização dos serviços da biblioteca por 

alunos de diferentes áreas, pois todas essas diferenças confirmam as muitas possibilidades de uso. 

(CHRZASTOWSKI; JOSEPH, 2006)



ORCID

Link: https://orcid.org/

Open Research and Contributor ID

• Identificador único.

• 16 Dígitos.

• Linka toda produção acadêmica da pessoa a um único numero.

• Evita erros causados pelo nome acadêmico.

• Adotado pelo Lattes.

https://orcid.org/


Araujo, G. C. L. 

Araújo, G. C .L. 

Araujo, G. C. L. de

Araujo, Gabriel Cunha Leal de

Araujo, Gabriel C. L.

Cunha, Gabriel 

Leal, Gabriel C. de A.

0000-0003-1332-4648





Qualis Capes

Link: http://bit.ly/1iK28d6

• Necessário para saber os estratos indicativos de qualidade dos 
periódicos.

• Periódicos com boa avaliação, contam como meio preferencial de 
publicação.

• Periódicos nacionais e estrangeiros.

http://bit.ly/1iK28d6


Small PDF

Link: https://smallpdf.com/pt

Plataforma online que permite editar e converter seus PDF’s

• Número limitado de edições por hora na versão gratuita.

• Realiza basicamente todos os processos mais comuns relacionados à 
edição e conversão de PDF’s, com exceção do OCR.

https://smallpdf.com/pt


Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS)
Setor de Referência e Circulação (SRC)
gabriel.leal@fgv.br
Tel.: (21) 3799-5918

Ainda com dúvidas?
Contate o Bibliotecário
bib@fgv.br

mailto:gabriel.leal@fgv.br
mailto:bib@fgv.br

