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Tópicos do treinamento:



1.Tipos de produtos 
disponíveis para 
pesquisa.



Bases de dados.
Periódicos Eletrônicos.
Livros Eletrônicos.



Bibliográfica. 
Contém registros bibliográficos, resumos e referências.

Conteúdo completo. 
Com textos completos, imagens, áudio, vídeo, etc...

Mista. 
Com registros bibliográficos e conteúdo completo.

Bases de dados:



Também chamados de revistas científicas. 
São publicações que normalmente 
abordam assuntos específicos, editados 
com certa regularidade temporal.

Periódicos eletrônicos:



Livros em formato digital, também 
conhecidos como ebooks.

Livros eletrônicos:



Conteúdo de livre acesso.
Conteúdo protegido.

Categorias desses produtos:



Conteúdo não protegido que não requer 
autenticação. Geralmente sem custo de 
acesso.

Ex. Ferramenta de pesquisa Google, 
páginas de acesso livre na Internet.

Conteúdo de livre acesso:



Conteúdo protegido que requer 
autenticação. Geralmente pago.

Ex. Livros e periódicos protegidos por 
direito autoral, liberados para acesso 
somente mediante compra ou assinatura.

Conteúdo protegido:



2. Procedimentos 
gerais de pesquisa.



Os procedimentos são 
parecidos e se repetem 
independente da base de 
dados utilizada.



a. Autenticação.

b. Seleção da base ou publicação a pesquisar.

c. Pesquisa de termos ou navegação na 
tabela de conteúdo.

d. Acesso ao texto, resumo ou referência.

e. Exportação (salvar, imprimir ou enviar 
registros e texto completo).

Procedimentos:



Exemplo destes procedimentos 
no Portal da Pesquisa.



Autenticação:



Pesquisa de termos:



Lista de registros e resumo:



Exportação de registros:

1.

3.

2.



Autenticação

- Lista de periódicos/livros

  - Tabelas de conteúdo

   - Volumes/edições

    - Lista de artigos/capítulos

Pesquisa com opções 
Básicas

Pesquisa com opções 
avançadas

- Lista de resultados (registros)

Acesso direto a 
publicações

- Opções para cada registro

1) Acessar resumo e/ou PDF

2) Selecionar registros para
- Salvar
- Imprimir
- Enviar por email



3. Procedimentos 
específicos (FGV/
Dot.Lib).



Estes procedimentos são 
específicos às bases da 
Dot.Lib na FGV.



O acesso é feito através do Portal da 
Pesquisa.

(O Portal da Pesquisa é uma ferramenta de 
autenticação das bases de dados que a Dot.Lib 
representa.)

Como acessar as bases:



Você precisará se autenticar 
para acessar as bases!



www.portaldapesquisa.com.br

Endereço de acesso:

http://www.portaldapesquisa.com.br/ipea/home
http://www.portaldapesquisa.com.br/ipea/home


Autenticação por IP:



Acervo principal na área de 
Ciências Sociais:
Editoras:

American Psycological Association
Gale Cengage Learning
H.W. Wilson
JSTOR
Ovid
Springer



Bases de Dados:

American Psychological Association
PsycINFO

A American Psychological Association (APA) é 
reconhecida internacionalmente como a mais 
abrangente fonte de dados na área de Psicologia, 
para uso acadêmico, em pesquisa ou mesmo na 
prática diária.



Gale Cengage Learning
Academic OneFile

Coleção de periódicos com textos completos e 
referenciais abrangendo todas as áreas do 
conhecimento com ênfase em Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes.



Pesquisa de termos:



Lista de resultados:



Acesso ao texto, res. ou ref.:



Acesso ao texto em PDF:



Exportação de registros:

2.

1.
3.



Ovid

Econlit

Base de dados bibliográfica. Contém resumos de 
artigos em economia, finanças públicas, indústria.

Philosophers Index

Base de dados em filosofia, educação, ciências 
políticas, religião.



Pesquisa de termos:



Lista de resultados:



Acesso ao texto, res. ou ref.:



Exportação de registros:

2.

1.



Springer
Springerlink Journals

A coleção online de periódicos da editora Springer 
possui mais de 1300 periódicos em texto completo. 
A maioria dos títulos contém suas edições 
completas desde 1997, a partir do volume I.



Pesquisa de termos:



Lista de resultados:



Acesso ao texto, res. ou ref.:



Acesso ao texto em PDF:



Exportação de registros:

1.2.

3.



JSTOR:

Arts & Sciences 1 & 3:

É um sistema online para armazenamento 
de periódicos acadêmicos, fundado em 
1995. Provê pesquisa em texto completo de 
edições passadas de centenas de 
periódicos amplamente conhecidos.



Pesquisa de termos:



Lista de resultados:



Acesso ao texto, res. ou ref.:



Exportação de registros:

2.

1.



Chegamos ao fim.


