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Apresentação

 O produto educacional aqui apresentado é a consequência 
da minha trajetória como mestranda no Programa de Pós-
graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 
do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos. Ele surgiu, a 
princípio, de minhas impressões como bibliotecária, atuando 
em Instituições de Ensino Superior há mais de dez anos, e 
identificando, por meio da observação a partir de vivências da 
profissão, dificuldades dos estudantes da Iniciação Científica (IC) 
ao realizarem buscas, seleções e recuperações de informações 
mais adequadas a sua necessidade informacional. Assim, esse 
fator motivacional resultou na concepção de um guia prático para 
nortear especialmente estudantes da IC e, consequentemente, 
toda comunidade acadêmica da instituição.

 O guia foi dividido em 3 (três) partes. A primeira introduz 
as fontes de pesquisa, que são subdivididas e classificadas pelos 
tipos de documentos, e as estratégias de busca e recuperação, 
seleção e avaliação da informação e das fontes. Na segunda 
parte, apresentamos os tipos de fontes de informações nos mais 
diversos suportes, como bibliotecas físicas, bases de dados, 
bibliotecas digitais de teses e dissertações (BDTD), entre outros; 
mostramos também os produtos e serviços oferecidos pelo 
Sistema de Bibliotecas do IF Goiano para apoio e desenvolvimento 
de pesquisas. Disponibilizamos para vocês os links de acesso 
para cada uma das fontes mencionadas para otimizar a busca. 
Na última parte, são expostas as ferramentas informacionais para 
pesquisas acadêmicas que podem ser úteis aos pesquisadores.

 Para preparar o guia, buscamos subsídio na bibliografia 
sobre fontes de informação e ferramentas tecnológicas para 
pesquisa, entre outros assuntos, para fundamentar este produto 
educacional enquanto uma ferramenta eficaz em relação ao seu 
propósito; buscamos amparo em autores que são referências em 
Ciência da Informação, como Cunha (2016), Costa (2003), Chaoni 

(2017), Dudziak (2019) e Gasque (2020), a fim de oferecer um 
caminho metodológico e prático para a realização de pesquisas 
a partir de orientações e sugestões de fontes de informações e 
ferramentas tecnológicas e digitais de informação e comunicação 
para pesquisadores. 
 
 Diante do exposto, a criação e apresentação deste guia 
orientador tem como pretensão auxiliar principalmente os 
estudantes da IC a desenvolverem habilidades para manipular as 
fontes de informação, contribuindo de modo significativo para o 
desenvolvimento do senso crítico-reflexivo diante do “aprender-
a-aprender e fazer ciência” por meio do desenvolvimento da 
autonomia quanto à busca de informação e até mesmo à vida em 
sociedade.
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COM QUEM ESTAMOS CONVERSANDO?

ESTAMOS CONVERSANDO
SOBRE O QUÊ?

      • Estudantes, professores, orientadores e pesquisadores 
de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou 
de instituições públicas de ensino e pesquisa;

    • Pessoas interessadas em realizar pesquisas em diversas 
fontes de informação.

A expansão da ciência e da tecnologia nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) aumenta o número de informações e, ao mesmo 
tempo, a demanda por acesso a tais informações. Desse modo, 
é pertinente que esta gama de dados e materiais seja acessível, 
tratada e disseminada e confiável, no que se refere ao seu 
conteúdo. Nesse cenário, as bibliotecas atuam na organização e 
no tratamento da informação científica efetivamente relevante 
e na disseminação do conteúdo científico em ambiente virtual 
ou digital com foco principal nos usuários. Assim, os produtos e 
serviços oferecidos pelas bibliotecas devem ser personalizados 
e dinâmicos a fim de atender às diferentes demandas dos 
diversos tipos de usuários.
Em nosso diálogo, você já percebeu que as IES, juntamente 
com suas bibliotecas, desempenham importante função no que 
diz respeito a tornar as informações acessíveis à comunidade 
estudantil. Assim, este guia tem o intuito de apresentar a 
importância das fontes informacionais, direcionando-os 
quanto à realização de buscas, recuperações e avaliações 
da informação. Ressaltamos que a maior parte do material 
mostrado aqui está acompanhado do seu respectivo link ativo, 
que, ao ser clicado, direcionará o leitor para a página original.
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INTRODUÇÃO ÀS FONTES DE 
INFORMAÇÃO PARA PESQUISA

 Na prática acadêmica, selecionar fontes de informações para 
pesquisa depende de diversos fatores, como os objetivos a serem cumpridos 
pela pesquisa em função das especificidades de cada área, e as necessidades 
na construção do conhecimento. É interessante que essa seleção de fontes 
ocorra de forma autônoma e individual, segundo o interesse de cada 
usuário, observando-se seu contexto cultural, social e econômico, afinal, 
as fontes de informação diferenciam-se também pelo nível de recursos 
disponíveis que cada usuário dispõe. Dessa forma, para darmos continuidade 
à nossa conversa, serão apresentados alguns conceitos importantes: dado, 
informação e conhecimento - 3 (três) conceitos diferentes e hierarquizados 
entre si. Saber identificá-los e, sobretudo, diferenciá-los, compreendendo-
se suas correlações, são passos e processos de criação do conhecimento, 
conforme afirma Costa (2003, p. 49): a “informação passa a ser concebida 
como matéria-prima para gerar o conhecimento”.

Vamos conhecê-los?
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Observe que existe grande distinção entre dado, informação e conhecimento, 
porém essas ideias estão estreitamente relacionadas. Portanto, entender 
as diferenças de cada um dos conceitos pode lhe auxiliar no momento da 
pesquisa cientifica. Veja que eles foram colocados abaixo de forma hierárquica 
partindo do mais sofisticado para o mais simples.

Ficou claro que a informação é a base para 
o conhecimento.

Que tal conhecer um pouco sobre as 
fontes de informação?

CONHECIMENTO resulta de uma reflexão, da 
análise de uma ou várias informações confrontadas 
entre si. Ele, o conhecimento, é resultado de uma 
informação analisada e de um grupo de informações 
próprias do indivíduo, ou seja, informações que 
provém de suas experiências, de sua lógica de 
pensamento, de sua expertise, e de seus pares. 
Em outros termos, o conhecimento representa a 
interiorização das informações e permite responder 
a questões do tipo: Por quê? Como?  (CHAONI, 2017, 
p.45).

CONHECIMENTO
é a informação absorvida, pronta para 

ser colocada em prática.

INFORMAÇÃO
são os dados trabalhados, submetidos 

a um processo de organização.

DADOS
são entidades básicas.

INFORMAÇÃO são dados interpretados, para os 
quais nós damos um sentido, um contexto ou uma 
interpretação. As informações permitem responder 
às questões: Quem? Qual? Quando? Onde?  (CHAONI, 
2017, p.45).

DADO é o resultado direto de uma medida, um 
elemento bruto, dissociado de qualquer contexto. 
Os dados são formados unicamente por fatos, 
observações brutas em si mesmas, que guardam em 
si um nível baixo de significado. O dado pode estar 
agrupado em uma base (base de dados) e sua coleta 
pode ser feita por meio informatizado ou diretamente 
por uma pessoa (CHAONI, 2017, p.45).

Vamos simplificar
um pouco!
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MAS O QUE É FONTE DE 
INFORMAÇÃO?

 Fonte de informação é qualquer recurso, disponível em suportes 
diversificados, que atenda às necessidades informacionais de quem a 
busca. Como exemplo de fontes de informação, temos: a biblioteca 
como um todo, o catálogo da biblioteca, os portais de periódicos, as 
bases de dados, os repositórios institucionais, livros, artigos científicos, 
teses etc.

 As fontes de informação se diferem 
das referências bibliográficas. As referências 
são apenas aqueles materiais que você de 
fato consultou e utilizou, enquanto as fontes 
podem ser inúmeras: você pode ter contato 
com elas de forma apenas consultiva e 
perceber se certa fonte será ou não utilizada 
no seu referencial. Dessa forma, o número 
de fontes de informação consultadas será 
maior que citado na lista de referências.

Fique atento!
Com o avanço e a democratização das tecnologias, 

tornou-se mais fácil produzir e acessar informações. 
Em muitos casos, elas chegam até nós de forma 
distorcida, incompleta, manipulada e até mesmo 
falsa. Tenha um olhar crítico, principalmente com 

informações no meio virtual, tente sempre identificar 
e extrair o que é verídico.

Busque sempre por fontes de informação 
confiáveis!

As fontes de informação são essenciais para a 
aquisição de novos conhecimentos, por meio delas 

existem possibilidades de compartilhamento 
informacional entre as pessoas.

Se ligue!
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 A busca e o acesso a fontes de informação confiáveis por 
pesquisadores, estudantes e professores conduzem, naturalmente, a 
canais formais e informais, em formatos tradicionais ou digitais, disponíveis 
online e em formato impresso. Nesse contexto, tanto fontes de informação 
formais quanto as informais podem ser utilizadas simultaneamente, por 
serem diferentes e terem a mesma relevância. São consideradas fontes 
formais “qualquer conhecimento que permita ser incluída em determinada 
compilação bibliográfica”. Já as fontes informais, são “decorrentes, entre 
outros, de contatos pessoais” (CUNHA, 2016, p. 10), podendo ser palestras, 
e-mails, reuniões, trocas de experiências e conversas face a face. Quanto 
à classificação das fontes de informação, elas podem ser divididas em três 
grandes áreas, segundo sua natureza: primária, secundária e terciária. 
Considerando que fontes informacionais podem constituir instrumentos de 
transferência da informação, na síntese a seguir, mostramos o fluxo da fonte 
de informação quanto a sua categoria, natureza e classificação.
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Contêm, principalmente, novas 
informações ou novas interpre-
tações de ideias e/ou fatos acon-
tecidos; alguns podem ter o 
aspecto de registros de observa-
ções (por exemplo, os relatórios 
de expedições cien-tíficas) ou 
podem ser descritivos (como a 
literatura comercial).

Periódicos, paten-te, relatórios, 
teses e, congressos e conferên-
cias, normas, legislações, disser-
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rios, manuais, revisão de literatu-
ra monografias, anuários, filmes 
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Bibliografias de bibliografias, 
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mentação índices, guias catálo-
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Têm como função principal 
ajudar o leitor na pesquisa de 
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este livro é um exemplo de docu-
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organizadores dos documentos 
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eles.
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A BUSCA DE FONTES DE INFORMAÇÃO PARA 
PESQUISA

 A busca pela informação surge da necessidade do pesquisador preencher uma lacuna em sua 
pesquisa, sendo que o resultado dessa busca pode ser satisfatório ou insatisfatório. Nesse contexto, a 
Internet e o desenvolvimento dos recursos eletrônicos impactam nas atividades desenvolvidas por 
pesquisadores, principalmente na forma como eles buscam a informação, o que exige esforço e habilidades 
para que o resultado insatisfatório seja reduzido. Dessa forma as habilidades que você deve desenvolver 
para buscar informações englobam saber como localizar, verificar se a informação é pertinente e fazer o 
uso dela.

CLIQUE AQUI

Que tal começar a desenvolver suas 
habilidades? 

Realize um treinamento no Portal 
de Periódicos da Capes: basta clicar 

na aba “Treinamentos” no site da 
instituição, como mostra a imagem ao 

lado.

Fonte: Capes (2020).

Clique na aba 
“treinamentos” 

e se inscreva 
no treinamento 

desejado.

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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ESTRATÉGIAS DE BUSCA E 
RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

 Para que você tenha sucesso na recuperação da informação é necessário 
que você desenvolva estratégias para o momento de realizar a busca dessa 
informação, consequentemente, você desenvolverá suas pesquisas em um 
tempo menor, podendo se dedicar mais a trabalhos intelectuais, como a 
escrita da sua pesquisa para divulgação de seus resultados. Assim, entender o 
processo de busca e recuperação da informação é muito pertinente. Segundo 
Lopes (2002, p.67),

CLIQUE AQUI

Reconheça suas necessidades 
informacionais, aprimore a forma 

como que você realiza as buscas das 
informações necessárias, avalie a 

veracidade das informações e utilize-as de 
forma ética, ou seja, cuidado com o plágio.

Saiba mais sobre plágio em trabalhos.

http://www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academico.pdf
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A tática da estratégia de 
busca, bem como a seleção do 

banco/base de dados a ser 
consultada para responder a uma 

pergunta especí�ca, exige do 
intermediário toda uma gama de 

conhecimentos especializados:
(LOPES, 2002, p. 67)

Idiomas;

Conhecimento da estrutura 
da informação na base de 
dados ou banco de dados;

Conhecimento da lingua-
gem de busca do banco de 
dados;

Instrumentos de auxílio 
para identificação da 
terminologia a ser usada;

Lógica booleana.
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COMO ENCONTRAR INFORMAÇÕES QUE 
ATENDERÃO ÀS MINHAS NECESSIDADES?

 Realize os preparativos que mais se encaixem na sua pesquisa, isso é indispensável tanto para fontes de informações tradicionais 
quanto para as online. Gasque (2020) relaciona as estratégias de busca de informação que podem auxiliar no alcance de determinados 
objetivos, como ilustrado abaixo:

 Ao realizar suas pesquisas você pode se deparar com duas realidades: escassez ou abundância de fontes 
que contenham o tema desejado. 
Nesse caso você deve utilizar algumas estratégias para atingir as fontes desejadas, como:

 Se tem pouco trabalho publicado com o tema desejado -> Faça um trabalho de detetive:

 Utilize a mesma pesquisa em língua inglesa;
 Verifique as palavras-chave desses poucos itens e realize uma nova pesquisa; 
 Verifique as referências utilizadas pelos autores nos artigos encontrados; 
 Pesquise nas revistas que essas referências indicam.

 Se tem muito trabalho publicado -> aplicar filtros

 Aplique filtros para delimitar a pesquisa;
 Filtre por período, por exemplo: últimos três anos (2019- 2021);
 Filtre por tipo de documento;
 Filtre por pesquisadores que mais publicam (autoridades no assunto);
 Tente especificar mais o tema.

Se ligue!
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ESTRATÉGIAS
DE BUSCA²

Se tiver título do 
material, buscar nos 

catálogos das 
bibliotecas  na 

internet ou 
presencialmente, 
em base de dados 

na internet.

Buscar nos arquivos 
pessoais e com 

colegas. Buscar orientação 
com um bibliotecá-

rio de referência.

Usar lógica  
booleana na 
internet para 

recuperar os dados. 
(Ex.: AND, OR, NOT)

Fazer buscas em 
bases de dados 
assinadas por 

bibliotecas 
universitárias.

Buscar em bases de 
dados de texto 

completo, por Ex.: 
Scielo, Eric, Lisa, 

etc.

Conversar com 
especialista da área 

para conhecer os 
autores e textos 
clássicos, bem 

como as estratégias 
de busca.
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Você já ouviu falar de operadores booleanos?
E no uso deles na busca de informação em base de dados?

 Os operadores booleanos definem relações entre termos em uma 
pesquisa, são eles: AND, OR e NOT. Você pode usar esses operadores para 
criar uma pesquisa bastante genérica ou bem limitada, mas o objetivo desse 
recurso é restringir ou ampliar sua pesquisa para obter resultados mais 
precisos. Tente imaginar: quando você digita uma palavra no Google e clica 
em Buscar, aparecem inúmeros resultados, isso pode te deixar perdido na 

pesquisa, pois muitos desses resultados são inúteis. Para evitar retorno de 
informações inúteis e facilitar sua pesquisa, o Google, e a maioria dos sistemas 
de busca, oferece buscas ou pesquisas avançadas, onde é possível utilizar 
os operadores booleanos. Veja, na figura a seguir, o significado das palavras 
AND, OR e NOT e como elas podem contribuir no momento da pesquisa.

AND (INTERSECÇÃO) OR (UNIÃO) NOT (EXCLUSÃO)

Usado para restringir a pesquisa, 
fazendo a intersecção dos conjuntos 
de trabalhos que possuem os termos 
combinados. 

Ex.: Educação AND Saúde.
 
Serão recuperados os documentos 
que tratem somente dos dois assun-
tos ao mesmo tempo.

Quando o nome/título de um assunto 
possuir sinônimos. 

Ex.: Educação à distância OR Ensino à 
distância 

Os documentos recuperados conterá 
um dos termos ou ambos.

Usado quando se deseja encontrar 
determinada informação que con-
tém no primeiro termo, mas não no 
segundo, tendo efeito de restrição/
exclusão na pesquisa.

Ex.: Educação NOT Adulto.

Fonte: Adaptado de Pizzani et al. (2012).
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Vamos ver como funciona na prática?
Utilizamos no Google Scholar o operador booleano “AND”, lembre-se que você sempre deve utilizar a expressão em letras 
maiúsculas.

 AND / E → restringe a pesquisa, equivalendo à expressão: “com todas as palavras”. Os resultados recuperados devem conter um termo e o outro.  
Utilizamos como exemplo: dores osteomusculares AND mulheres. Obtivemos os resultados mostrados na próxima figura.

No exemplo 1
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Utilizamos no Google Scholar o operador booleano “OR”.

OR combina os termos da pesquisa para que cada resultado contenha no mínimo um dos termos. Utilizamos como exemplo “educação a distância OR 
ensino a distância”.

No exemplo 2:
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Utilizamos na Biblioteca Digital de Teses e dissertações do IBICT o operador booleano “NOT”.

NOT / NÃO → exclui um dos termos da pesquisa. Utilizamos como exemplo: fontes NOT informação.

No exemplo 3: 
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Já o uso dos parênteses ( ) é uma técnica de pesquisas para incluir sinônimos ou 
priorizar pesquisas. A busca do conteúdo dentro dos parênteses é priorizada. 
Ex.: (saúde básica no Brasil ou saúde básica no país) e no mundo;

Utilize o sinal de interrogação para realizar a busca com um caractere como 
curinga, para variações de grafia. Ex.: escreva cortiç? para buscar registros que 
contenham as palavras. cortiça, cortiço e assim por diante;

Para buscar por uma frase, digite aspas duplas “...” antes e depois da frase. 
Combinando palavras e frases na sua busca. Ex.: para buscar a seguinte frase 
completa, digite na caixa de busca “O ensino no Brasil é tecnológico”.

É da trucagem de palavras para as formas derivadas ou plurais. Em geral, o sinal 
usado para esse recurso é o asterisco (*). Ex.: Aluno* (por meio da utilização do 
recurso da trucagem é possível recuperar artigos científicos que tragam a 
palavra aluno escrita tanto no singular como no plural);

Como usar a truncagem na busca de 
informação em base de dados

Para recuperar variações de formas no plural ou diferenças na grafia, utilize os operadores de truncagem, conforme as seguintes dicas:

Fonte: Adaptado de Pizzani et al. (2012).



Guia prático de fontes de informações para pesquisa

22

Selecionando e avaliando: informação e 
fontes de informação

Buscar informação em fontes tradicionais ou na Internet requer do pesquisador habilidades para lidar com as fontes informacionais. Gasque (2020) 
mostra que é necessário saber identificar a necessidade de informação, buscar recursos que atendam a essa necessidade, selecionar, analisar e 
interpretar a informação, transformá-la em conhecimento e comunicá-la. Nesse prisma, a figura seguinte ilustra os procedimentos e as atitudes que 
orientarão o investigador no alcance da habilidade e das competências desejadas.

Saber recon-
hecer uma nec-
es-sidade de in-
formação

Acessar de 
forma  eficaz e 
eficiente à infor-
mação

Saber avaliar a 
informação

Usar a infor-
mação de forma 
ética e legal.

Saber transmitir / 
comunicar a in-
formação de 
forma eficaz

Fonte: Adaptado de Gasque (2020, 27-29).
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Observe que, com a rapidez do surgimento de informações e fontes de informação, aumenta o volume de conteúdo produzido que, muitas vezes, não é 
avaliado de forma adequada. Portanto, determinados procedimentos são necessários para avaliação informação na Internet, como a seguir:

AUTORIDADE       
       Verificar as qualificações do autor ou credenciais para escrever sobre o assunto.
       Avaliar a experiência do autor sobre o assunto.
       Verificar se a página ou o site é patrocinado ou apoiado por al guma organização.
       Avaliar a autoridade da organização sobre o assunto

OBJETIVIDADE
       Descobrir quem compartilha os links do site. Para tanto, usar o termo "link: [nomedapágina}" na caixa de pesquisa do google. Ex: link: 
https://biblioteca.ifgoiano.edu.br/biblioteca/
       Avaliar se a informação apresentada é tendenciosa. Identificar o objetivo ou ponto de vista da publicação. Avaliar se o autor tenta 
convencê-lo de um ponto de vista.
       Verificar se a publicação é patrocinada ou apoiada por um  grupo de interesse especial, por exemplo, grupo político, educacional.

PRECISÃO
       Verificar se há outras fontes que corroboram a informação. Avaliar se a informação é compatível com o que você mais sabe sobre o assunto.
       Verificar se a informação está completa.
       Avaliar se a informação fornece provas suficientes para sustentar a argumentação ou o ponto de vista.
       Verificar se a informação possui erros.
       Avaliar se há articulação entre as conclusões e a informação apresentada.

PÚBLICO
       Identificar o público-alvo: público em geral, profissionais, técnicos.
       Identificar o tipo de informação: especializada, científica, didática.
       Avaliar o vocabulário usado.
       Verificar se o site inclui bibliografia ou links para fontes adicionais de consulta.

ATUALIZAÇÃO
       Verificar se a data de publicação está claramente indicada. Identificar a data em que o material foi escrito primeiro.
       Identificar quando a informação foi colocada na web. Verificar: quando o site foi revisto pela última vez?
       Verificar se os gráficos ou tabelas apresentados possuem fontes citadas.

Fo
nt

e:
 A

da
pt

ad
o

 d
e 

G
as

q
ue

 (2
0

20
, p

. 1
58

).



Guia prático de fontes de informações para pesquisa

24

 Como apresentado, são inúmeras as fontes de informação, 
desde as bibliotecas até as mais sofisticadas ferramentas tecnológicas. 
Ao longo do tempo, diversos instrumentos foram desenvolvidos para 
se realizar buscas nos sistemas eletrônicos de informação vinculados 
ao uso de inteligência artificial voltada ao tratamento e organização da 
informação. Consequentemente, ampliou-se o uso de ferramentas de 
busca e facilitou-se a comunicação entre a necessidade de um usuário 
e a informação armazenada em bases de dados. Você verá que as fontes 
de informação não estão apenas vinculadas às bibliotecas, elas estão 
disponíveis em bases de dados online e redes computadorizadas. Isso 
exige dos usuários habilidades mínimas para lidar com essas fontes de 
informação. Nas próximas páginas, você conhecerá melhor algumas 
dessas fontes e ferramentas tecnológicas que podem contribuir de forma 
efetiva em suas pesquisas e estudos.

FONTES DE INFORMAÇÃO 
PARA PESQUISA ACADÊMICA

Na Internet, há inúmeras fontes de 
informações e elas devem ser usadas com 
cuidado. As fontes selecionadas devem ser 

analisadas e filtradas, de acordo com critérios 
de análise tanto do conteúdo quanto da 

apresentação, entre outros aspectos.
Observe que cada informação tem seu 

público-alvo.

Siga as dicas da página anterior!
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 A biblioteca é um espaço comunitário e um centro de acesso à 
informação democrático que toda comunidade estudantil pode acessar. 
Trata-se de um ponto de referência informacional dentro da instituição 
de ensino mantenedora que deve oferecer os subsídios necessários 
aos docentes, profissionais da educação e às bibliotecas para que os 
estudantes desenvolvam pensamento crítico e autônomo para toda a 
comunidade acadêmica.
Sendo assim, a biblioteca abriga fontes de informação para estudantes-
pesquisadores que produzem ciência. 
Dentro do IF Goiano, as bibliotecas formam o Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi1) trabalhando de forma integrada para garantir a 
otimização e a gerência dos acervos, além de priorizarem o atendimento 
mais eficiente a seus usuários. As bibliotecas podem contribuir bastante 
com seus estudos e pesquisas, pois contém, em seus acervos, os mais 
diversos materiais informacionais, além de oferecerem produtos e 
serviços diversificados, que atendem às necessidades de seus usuários. 
Você verá no quadro a seguir como a biblioteca atua para contribuir para 
seus estudos e pesquisa.

BIBLIOTECA COMO FONTE DE 
INFORMAÇÃO

Vamos lá?

As bibliotecas do SIBi- IF Goiano 
contam com bibliotecários aptos a 

orientar quanto à busca e ao acesso 
à informação que você necessita. 

Se precisar, procure-os!

1 O SIBI1 IF Goiano é composta por 13 unidades, são elas: Biblioteca Reitoria (BRE); Biblioteca Campus Campos Belos (BCPBL); Biblioteca Campus Avançado Catalão (BCAT); Biblioteca Campus Avançado Cristalina; 
Biblioteca Campus Ceres (BCE); Biblioteca Campus Hidrolândia (BHID); Biblioteca Campus Avançado Ipameri (BIPM); Biblioteca Campus Iporá (BIP); Biblioteca Campus Morrinhos (BMHOS); Biblioteca Campus Posse 
(BPSE); Biblioteca Campus Rio Verde (BRV); Biblioteca Campus Trindade (BTRIN); Biblioteca Campus Urutaí (BURT).
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CLIQUE AQUI

As bibliotecas oferecem diversos 
produtos e serviços além dos citados. 

Saiba mais sobre os produtos e 
serviços oferecidos pelo SIBi IF 

Goiano.

MINHAS
NECESSIDADES

COMO A BIBLIOTECA ATUA PARA CONTRIBUIR

Preciso acessar as fontes de 
informação de forma rápida 

e eficiente pois não tenho 
que ganhar tempo em meus 

estudos e pesquisas

Organiza e dinamiza o acervo/uso das fontes de informação, para 
que você não encontre dificuldades e não perca tempo no momento 

de buscar fontes de informação para realização de seus estudos 
e pesquisa. Você encontrará, no acervo, materiais oficiais da 

biblioteca, livros, e-books, periódicos e TCC, além de material não-
oficial, como bases de dados, repositórios institucionais, bibliotecas 
digitais, periódicos eletrônicos, materiais audiovisuais, iconográficos 

etc.

Tenho dúvida sobre como 
encontrar e acessar as fontes 

de informação dentro da 
biblioteca e em bases de 

dados

Presta auxílio bibliográfico em nível físico e virtual; oferece 
consultas orientadas e cursos de fundamentação bibliográfica e 

documentária que estimulem e facilitem a busca em todo o acervo 
da biblioteca e nas bases de dados.

Tenho dúvidas sobre normas 
ABNT que contribuam na 

elaboração de meus trabalhos 
acadêmicos

Oferece orientações por meio de manuais que contribuam na 
normalização de trabalhos acadêmicos. Para acessar os manuais de 
normalização de trabalhos acadêmicos, acesse o link:  https://www.

ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-
uncategorized/7603-solicitacao-de-issn.html

Concluí minha pesquisa, o que 
devo fazer para que outras 

pessoas tenham acesso a ela?

Organiza e disponibiliza no Repositório Institucional a produção 
técnico-científica do IF Goiano como resultado de estudos e 

pesquisas, segundo padrões internacionais de acesso aberto (open 
access) para compartilhamento de informações em rede. Assim, 
há um aumento na visibilidade e no acesso à pesquisa técnico-

científica do IF Goiano.

Conheça o Repositório Institucional do IF Goiano (RIIF Goiano): 
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7603-solicitacao-de-issn.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7603-solicitacao-de-issn.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7603-solicitacao-de-issn.html
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7590-solicitacao-de-issn.html
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CLIQUE AQUI

 O acervo das bibliotecas do IFG Goiano pode ser acessado 
de forma presencial, na biblioteca, ou de forma virtual, por meio 
do Pergamum, que é nosso sistema de gerenciamento do acervo 
da biblioteca. O link para acesso é: https://biblioteca.ifgoiano.edu.
br/biblioteca/index.php , e você encontrará uma grande gama de 
material bibliográfico em diversos suportes. Como as bibliotecas 
possuem diferentes realidades, elas buscam atender às necessidades 
do campus em que estão localizadas, mas de forma geral você 
encontrará:
 Acervo geral: livros, onde a prioridade é atender as bibliografias 
básicas e complementares dos cursos existentes no campus que a 
mantem;

        Acervo de multimídia: CD, DVD e fitas;
        Acervo de referência: dicionários e enciclopédias;
        Acervo de periódicos: revistas e revistas científicas;
        Acervo de trabalhos de conclusão de cursos: monografias, 
dissertações e teses produzidas no IF Goiano;
        Acervo de conteúdo virtual: repositório institucional, Portal de 
Periódicos da Capes etc.

Quer saber mais 
sobre a consulta ao 

acervo?

O ACERVO DAS BIBLIOTECAS 
DO IF GOIANO

https://biblioteca.ifgoiano.edu.br/biblioteca/index.php
https://biblioteca.ifgoiano.edu.br/biblioteca/index.php
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7591-consulta-ao-acervo.html
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CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE O PERGAMUM – 
“MEU PERGAMUM”

O CATÁLOGO DA BIBLIOTECA CABE NA PALMA DA SUA MÃO!
ACESSE O PERGAMUM MOBILE!

 O Pergamum possibilita pesquisas ao catálogo online, reservas de materiais bibliográficos e multimeios, renovações, relatórios, 
entre outros serviços. Para acesso: https://biblioteca.ifgoiano.edu.br/biblioteca/index.php . O sistema possui duas versões: desktop 
(computadores) e mobile (celulares). Para fazer reservas, renovações, relatórios etc. é necessário que o usuário faça login com seu número 
matrícula e senha do Q-Acadêmico.

Acesse o Pergamum Mobile 
Você pode acessar o catálogo online 

pelo tablet ou celular e verificar 
a disponibilidade de materiais 

bibliográficos no acervo das 13 
(treze) bibliotecas do SIBI/IF Goiano, 

podendo até realizar renovação e 
reservar de materiais.

Pelo celular ou tablet há 3 (três) 
formas de consultar o acervo: busca 
por título, por autor e por assunto. 

Para refinar a pesquisa ainda é 
possível selecionar a biblioteca 

(campus) e o tipo de obra que se 
deseja encontrar. Ao finalizar, clique 

sempre em “buscar”. 

https://biblioteca.ifgoiano.edu.br/biblioteca/index.php
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COMO ENCONTRAR O MATERIAL DE PESQUISA 
DESEJADO NO PERGAMUM?

primeiramente, é importante que você faça o login para ter acesso a todas 
as funções existentes no Pergamum.

Encontre o material necessário para sua 
pesquisa no acervo da biblioteca. Caso 

necessite de ajuda, procure auxílio com o 
funcionário do setor.

 Para  acessar o catálogo eletrônico de 
forma online.

1º passo

Faça seu login 
com número de 

matrícula e senha do 
Q-Acadêmico.

Escolha o campo 
de busca desejado 

(título, assunto, autor 
ou livre). Digite o 

"termo de pesquisa/
palavra chave" na 

caixa de busca, clique 
em "pesquisar".

Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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Lembre-se sempre de selecionar a biblioteca do campus em que você se encontra, dessa forma, você verá se a obra 
selecionada existe na biblioteca desejada, em seguida, clique em exemplares para verificar se a obra desejada está 
disponível para empréstimos.

2º passo

Selecione a biblioteca 
desejada.

Quando a lista com resultados 
aparece, escolha o item de 
sua preferência e clique em 
“exemplares” para verificar 
a disponibilidade da obra na 
biblioteca do campus de sua 

escolha.

Fonte: IF Goiano (2020).
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CLIQUE AQUI

Se a obra estiver à disposição para empréstimo, anote o número de 
chamada, ou seja, o "endereço" da obra na estante. Ex.: 613 M665.

3º passo

Fonte: IF Goiano (2020).

Anote o número de 
chamada.

Com o número de chamada em 
mãos você poderá encontrar o 
material desejado no acervo.

Veja as dicas de como encontrar o 
material desejado no link:

Em caso de dúvidas, chame um 
profissional da biblioteca para te 

ajudar!

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7591-consulta-ao-acervo.html
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E SE TODOS OS EXEMPLARES DO MATERIAL 
DESEJADO ESTIVEREM EMPRESTADOS?

Em alguns casos, todas as obras poderão estar emprestadas, porém, você pode reservar esse material, 
assim que ela estiver disponível, você receberá um aviso em seu e-mail cadastrado na biblioteca. 
Figura 17 – Reserva no Sistema Pergamum do IF Goiano

Não perca o prazo!
 Dirija-se à biblioteca para a realização 

do empréstimo do material em até 
dois dias, após esse prazo, o exemplar 

estará disponível para todos os usuários 
novamente. Para realizar a reserva online, 

clique em “reserva”, como mostra a 
imagem ao lado.

 Faça a reserva na própria 
biblioteca, solicitando ao profissional 
responsável, ou de forma online, assim 
que o exemplar for devolvido, ele estará 
disponível para quem o reservou por até 
dois dias.

Clique em “reservar”.

Fonte: IF Goiano (2020).
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CLIQUE AQUI

Fique atento!

PRECISO LEVAR O MATERIAL PRA CASA, 
E AGORA?

Faça seu cadastro na biblioteca e pegue material do acervo emprestado.

Os empréstimos realizados podem ser domiciliar e entre Bibliotecas 
(EEB) – por meio do intercâmbio institucional de livros, dissertações e 
teses entre as bibliotecas do SIBi.
 

Esses empréstimos são facultados somente a estudantes e servidores 
IF Goiano.

Lembre-se! Em caso de dúvidas, procure sempre um profissional da 
biblioteca para te ajudar.

Agora você já sabe que a biblioteca é uma fonte de informação, o próximo 
passo será conhecer outras fontes de informação para pesquisa.

O usuário é responsável pela renovação da 
data de empréstimo do material em seu 
poder, a renovação de empréstimo pode 
ser realizada nos balcões de atendimento 

ou online. O atraso na devolução dos 
materiais pode acarretar multas.

Saiba mais!

Vamos lá?

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7590-solicitacao-de-issn.html
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BASES DE DADOS COMO FONTES DE 
INFORMAÇÃO

O comportamento do usuário no momento da busca de informação mudou, mesmo 
que a biblioteca e o bibliotecário continuem sendo parte substancial no processo de 
socialização do conhecimento, cada vez mais o pesquisador faz uso de ferramentas e 
recursos tecnológicos nas suas pesquisas. Com os avanços das tecnologias, surgem 
recursos fundamentais para auxiliar os pesquisadores nas produções científicas, entre 
elas, as bases de dados, que são definidas como:

As Bases de Dados foram criadas 
com o propósito de disponibilizar, em 

um único site, centenas de revistas 
científicas, evitando o desperdício de 

tempo por parte do pesquisador. Saiba 
que todas as publicações disponíveis 

em Bases de Dados estão respaldadas 
por qualidade e originalidade, devido 
aos criteriosos processos de seleção.

 “Suportes informacionais compostos 
de artigos e trabalhos científicos, elaborados 
por organizações especializadas, nas 
diversas áreas do conhecimento. Por essa 
razão, o que mais comumente ocorre é a 
pesquisa na Internet e em bases de dados 
que possuem credibilidade científica, usando 
mecanismos de busca para localização do 
material bibliográfico”.
(PIZZANI et al., 2012, p. 58).
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As bases de dados são importante e têm credibilidade científica, assim sendo, 
recomendamos que estudantes, professores, orientadores e pesquisadores usem 
esses suportes informacionais em seus trabalhos. Conforme Pizzani et al. (2012), 
existem 2 (dois) tipos de bases de dados, distintos, porém igualmente importantes: 
bases referenciais e bases textuais. Vejamos o Quadro 4:

Quadro 2 - Demonstrativo dos tipos de bases de dados

Fonte: Adaptado de Pizzani et al. (2012).

BASES DE DADOS REFERENCIAIS

Listam referências bibliográficas de determinados assuntos; seu conteúdo abrange a 
descrição dos dados dos artigos de periódicos e geralmente incluem somente o resumo 

dos artigos.

BASES DE DADOS BIBLIOGRÁFICAS

Além de incluir todas as informações dadas numa base referencial, dão acesso imediato 
ao texto completo do artigo.
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COMO TER ACESSO ÀS BASES DE 
DADOS?

 Existem duas possibilidades de acesso às bases de dados online, 
acesso restrito (mediante pagamento) e acesso livre (acesso gratuito). 
Dentro do IF Goiano, há o Portal de Periódicos Capes, considerado 
uma das mais importantes bases de dados virtuais de informação 
científica do mundo. Para acesso, o pesquisador não precisa criar login 
e senha, entretanto, isso será necessário para utilização de serviços 
personalizados oferecidos pelo Portal.

 Você pode realizar as pesquisas por meio de busca rápida ou de 
busca avançada. Na busca rápida, haverá 4 (quatro) opções de busca, 
por assunto, por periódico, por livro e pela base, cujo objetivo é te levar 
o mais rápido possível à informação desejada. Já na busca avançada, 
você pode combinar as 4 opções de pesquisa rápida com os campos 
para pesquisa, como editora responsável, tipo de documento que a 
base oferece pelo ISBN (livros) ou ISSN (periódicos), ano, idioma, entre 
outros. Veja as figuras seguintes:

Acesse o site

www.periodicos.capes.gov.br

 ou o aplicativo pelo link :

https://play.google.com/store/apps/
details?id=br.gov.capes.periodicos

www.periodicos.capes.gov.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.capes.periodicos
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.capes.periodicos
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Fonte: Capes (2020).

Exemplo de busca rápida no Portal de Periódicos Capes
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Fonte: Capes (2020).

Exemplo de busca avançada no Portal de Periódicos Capes.
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Fonte: Capes (2020).

Exemplo de busca avançada usando operador booleano AND no Portal de 
Periódicos Capes.
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Fonte: Capes (2020).

Resultado da busca avançada no Portal de Periódicos Capes
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Fonte: Capes (2020).

Resultado da pesquisa realizada no Portal de Periódicos 
Capes – exemplo de artigo

Clique aqui: https://youtu.be/cIg5zyBP0ec  

e assista a um vídeo tutorial sobre o Portal de 
Periódicos da Capes. Nele Você encontrará dicas de 
como acessar a base de dados de modo remoto e 
como realizar uma pesquisa.

Clique aqui: https://youtu.be/dEk7qR7J4ZY

e assista a um vídeo tutorial sobre a base de dados 
Web of Science. Trata-se de uma base de dados 
muito conhecida e utilizada por pesquisadores 
em todo mundo. Ela é reconhecida por indexar os 

melhores periódicos científicos.

https://youtu.be/cIg5zyBP0ec
https://youtu.be/dEk7qR7J4ZY
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 Você pode notar que todas as mudanças relacionadas às 
tecnologias digitais de informação e comunicação, incidiram no 
ambiente acadêmico resultando em uma maior interação entre os 
estudantes e a informação e no desenvolvimento de diversas ferramentas 
disponibilizadas para acesso de estudantes e pesquisadores, sendo que 
muitas delas oferecem acesso aberto. Apresentaremos a vocês algumas 
fontes de informações para pesquisa direcionada à comunidade 
acadêmica do IF Goiano:

Para contribuir com suas pesquisas, 
relacionamos diversas fontes 
de informação utilizadas por 

pesquisadores. Clique sobre o nome da 
fonte desejada que ela te direcionará à 

página oficial.
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Bibliotecas digitais e repositórios informacionais

O Portal Domínio Público oferece amplo aces-
so a obras literárias, artísticas e científicas (na 
forma de textos, sons, imagens e vídeos), que já 
estejam em domínio público.

A Biblioteca Digital corresponde a parte do 
acervo das bibliotecas da UNESP que está sen-
do digitalizado através do Programa Memória 
Social. Também é possível encontrar material da 
Biblioteca Nacional, do Arquivo Público do es-
tado de São Paulo e da Biblioteca Mário de An-
drade.

A Biblioteca Digital Saraiva tem um acervo de 
obras da Editora Saraiva, conteúdo nas áreas de 
direito e de gestão combinado com a mais avan-
çada tecnologia, e é disponível para instituições 
de ensino superior, escritórios e grandes corpo-
rações. Para acessar o conteúdo, entre em con-
tato pelo e-mail: sibi.cbe@ifgoiano.edu.br para 
solicitar a senha de acesso.

A Biblioteca digital da UNICAMP tem um acer-
vo composto por dissertações, teses, pesquisas 
em andamento, revistas eletrônicas, etc., todos 
feitos pelos professores, pesquisadores e alunos 
da instituição.O Portal de Periódicos Capes é uma biblioteca 

virtual com informações científicas que oferece 
um acervo de mais de 45 mil títulos com tex-
to completo, 130 bases referenciais, 12 bases 
dedicadas exclusivamente a patentes, além de 
livros, enciclopédias e obras de referência, nor-
mas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovi-
sual.

A Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) possui um vasto acervo 
de monografias, mapas, publicações, fotogra-
fias, cartazes e conteúdos relacionados à do-
cumentação territorial do Brasil, assim como a 
própria produção da instituição.

A Biblioteca Nacional Digital Brasil tem um 
acervo de mais de 700 mil arquivos: artigos, 
trabalhos acadêmicos, livros, obras de arte, gra-
vuras, fotografias e outros documentos para 
download gratuito.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://app.saraivadigital.com.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://bndigital.bn.gov.br/
https://bibdig.biblioteca.unesp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
https://biblioteca.ibge.gov.br/
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Teses e dissertações

O Repositório Institucional do IF Goiano - RIIF 
disponibiliza acesso a produção científica, aca-
dêmica, artística, técnica e administrativa a 
toda comunidade acadêmica do IF Goiano e à 
sociedade em geral.

O Catálogo de Teses e Dissertações Capes é um 
painel de informações quantitativas com teses 
e dissertações sobre a pesquisa com dados so-
bre: resumo, palavras-chave, biblioteca, linha 
de pesquisa, área de conhecimento, programa, 
agência financiadora, nível e, caso deseje, há 
possibilidade de pesquisa em todos os campos, 
no entanto, nem todas as pesquisas são dispo-
nibilizadas integralmente, mas é possível aces-
sá-las nos repositórios de suas instituições de 
origem.

A NDLTD (Networked Digital Library of Theses 
and Dissertation) é uma biblioteca digital em 
rede de teses e dissertações que dispõe publi-
cações de diversas instituições de ensino do 
mundo todo.

A BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações) integra os sistemas de informação 
de teses e dissertações existentes nas institui-
ções de ensino e pesquisa do Brasil, e estimula 
o registro e a publicação de teses e dissertações 
em meio eletrônico, sendo coordenado pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBCT).

Normas técnicas

O acesso às normas da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) é realizado pela 
plataforma de normas e está disponível para 
toda comunidade acadêmica do IF Goiano. Para 
acesso: Empresa: IFGOIANO; Usuário: colocar 
login do Q-acadêmico ou do SUAP (para servi-
dores); Senha: colocar senha do Q-acadêmico 
ou do SUAP (para servidores).

https://repositorio.ifgoiano.edu.br/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://search.ndltd.org/
https://www.abntcolecao.com.br/
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Bases de dados

O PROEDU é um repositório de objetos educa-
cionais para a educação profissional e tecnoló-
gica da Setec/MEC, ferramenta desenvolvida no 
âmbito da Rede e-Tec para reunir e disponibilizar 
recursos educacionais da educação profissional 
e tecnológica produzidos pelas instituições par-
ceiras da Rede e-Tec e da Setec.

ERIC (Education Resources Information Center) 
oferece o acesso à literatura sobre pesquisas na 
área de educação e temas relacionados. Indexa 
artigos de periódicos, anais de congressos, do-
cumentos governamentais, teses, dissertações, 
relatórios, audiovisuais, bibliografias, livros e 
monografias.

A LexML é a rede de informação legislativa e ju-
rídica, um portal especializado em informação 
jurídica e legislativa que reúne leis, decretos, 
acórdãos, súmulas, projetos de leis, entre ou-
tros documentos das esferas federal, estadual e 
municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de todo o Brasil.

O OASISBR é o Portal Brasileiro de Acesso Aber-
to à Informação Científica, um mecanismo de 
busca multidisciplinar que permite o acesso 
gratuito à produção científica de autores vincu-
lados a universidades e institutos de pesquisa 
brasileiros. Por meio do Oasisbr, é possível tam-
bém realizar buscas em fontes de informação 
em Língua Portuguesa.

A Embase é considerada referência na área de 
respostas biomédicas e farmacológicas. A base 
proporciona estudos de revisão sistemática e 
integrativa, diretrizes e protocolos clínicos, ava-
liação de tecnologias em saúde.

O DOAJ (Directory of Open Access Journals) é 
uma plataforma de acesso a periódicos e provê 
acesso aberto a várias revistas nacionais e inter-
nacionais.

A Web of Science é uma base multidisciplinar 
que indexa somente os periódicos mais citados 
em suas respectivas áreas. É também um índi-
ce de citações, informando, para cada artigo, os 
documentos por ele citados e os documentos 
que o citaram.

A SciELO apresenta textos completos de uma 
coleção selecionada de periódicos do Brasil e de 
vários outros países que utilizam a metodologia 
SciELO. Os periódicos disponibilizados na base 
são considerados os melhores em suas áreas de 
atuação.

http://proedu.rnp.br/
https://www.lexml.gov.br/
https://www.embase.com/?org.apache.catalina.filters.CSRF_NONCE=F13F6BF036717D319676379381D35A19#search
https://doaj.org/
http://www.scielo.org/
https://search-proquest.ez87.periodicos.capes.gov.br/eric/index
http://oasisbr.ibict.br/vufind/
https://www-periodicos-capes-gov-br.ez87.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=70&smn=78&base=find-db-1&type=b&Itemid=126
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Produtos e serviços digitais oferecidos pelo SIBI-IF GOIANO

O Apoio e modelos são serviços e produtos de 
apoio e orientação oferecidos no site da Biblio-
teca a toda comunidade acadêmica do IF Goia-
no, como modelos, manuais, normas e docu-
mentos de apoio.

Ficha catalográfica em nove passos aprenda a 
gerar sua ficha catalográfica eletronicamente 
e padronizada diretamente no Sistema Perga-
mum, disponível somente aos alunos dos cursos 
superiores e servidores da instituição. Siga os 
passos do tutorial e crie a sua ficha e, em caso 
de dúvidas, entre em contato com a biblioteca.

Catalogação na fonte o serviço gera um produ-
to: a ficha catalográfica, que é impressa no ver-
so da página de rosto e deve ser feita quando 
o livro, monografia, tese ou dissertação estiver 
em fase de impressão. Ela é obrigatória para 
efeito de depósito legal. Trata-se de um serviço 
prestado pelo Processamento Técnico de cada 
biblioteca.

Pergunte a um bibliotecário(a) em caso de dú-
vidas relacionadas aos serviços e produtos do 
SIBI-IFGOIANO, procure um dos nossos biblio-
tecários presencialmente na biblioteca do seu 
campus ou por e-mail,  sibi@ifgoiano.edu.br, ou 
siga-nos no Instagram @bibliotecasifgoiano.

O Nada consta é um documento emitido pela 
biblioteca informando que o usuário não deve 
material informacional nem multa para o Siste-
ma de Bibliotecas. Deve ser retirado pessoal-
mente na biblioteca, tem validade de 30 dias.
Aprenda a emitir o Nada Consta da bliblioteca 
a cessando o link:  https://www.youtube.com/
watch?v=jgh4f2ADkxw

Visitas orientadas é o acompanhamento de 
visitas por um funcionário da biblioteca para 
divulgar os espaços disponíveis e os serviços 
prestados. Agendamentos devem ser feitos di-
retamente nas bibliotecas.

O COMUT é um sistema de comutação/colabo-
ração bibliográfica que facilita o acesso a docu-
mentos requeridos nas tarefas de pesquisa, en-
sino e gerenciamento independentemente de 
sua localização,  como periódicos, tese, anais de 
congressos e partes de documentos. Em caso 
de dúvidas, contate a biblioteca do seu campus.

Fonte: Elaborado pela autora (2020), adaptado de Unesp (2020, p. 4-2) e SIBi-IF 
Goiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgh4f2ADkxw
https://www.youtube.com/watch?v=jgh4f2ADkxw
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Tutorial_ficha_catalografica_1.1.pdf
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7590-solicitacao-de-issn.html
http://comut.ibict.br/comut/do/showpage?page=informacoesRegimentoInterno
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7603-solicitacao-de-issn.html
https://www.biblioteca.unesp.br/chat/
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/2-uncategorized/7590-solicitacao-de-issn.html
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FERRAMENTAS PARA 
PESQUISAS ACADÊMICAS

 Existem diversas ferramentas para pesquisas acadêmicas 
disponíveis na Internet que contribuem para buscar informação, 
comunicar, colaborar, organizar, divulgar, organizar, divulgar e 
mensurar a produção de pesquisas de forma eficaz. Essas ferramentas 
são capazes de organizar as pesquisas cientificas, resultando em 
um melhor desempenho por parte do pesquisador. As ferramentas 
para pesquisas acadêmicas podem ser classificadas quanto às suas 
funcionalidades: ferramentas de descobertas (ou de pesquisa ou 
de levantamento teórico), ferramentas de análise, ferramentas de 
escrita (e de gerenciamento de citações), ferramentas de publicação 
(online), ferramenta de divulgação (trabalho científica), e ferramentas 
de avaliação (e métricas de impacto) (KRAMER; BOSMAN, 2020). No 
quadro a seguir você conhecerá algumas ferramentas utilizadas na 
pesquisa acadêmica e suas funções:

No IF Goiano você pode obter 
orientações sobre ferramentas 

de pesquisa e publicação 
científica na biblioteca.

Procure a biblioteca do seu 
campus!
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FERRAMENTAS FUNÇÃO
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WEB OF SCIENCE

Base de dados multidisciplinar mantida pela Thomson Reuters que apresenta artigos científicos e de 
revisão, trabalhos de eventos e patentes selecionados, permitindo a pesquisa por documentos e citações, 
fornecendo métricas para comparação de citações de artigos, autores e revistas, tais como fator de impacto, 
índice h, índice de imediaticidade, meia vida etc. Link: http://apps.webofknowledge.com/

SCOPUS

Base de dados multidisciplinar mantida pela Elsevier com características semelhantes à Web of Science, 
que apresenta artigos científicos e de revisão, trabalhos de eventos, patentes e websites selecionados, 
permitindo pesquisar documentos e citações, e oferecendo métricas como o SJR (SCImago Journal Rank), 
IPP (Impact per Publication), SNIP (Source Normalized Impact per Paper), índices que permitem comparar 
artigos, revistas e autores. Link: http://www.scopus.com/

GOOGLE SCHOLAR
Sistema de descoberta de artigos e trabalhos científicos gratuito mantido pelo Google, que também fornece 
métricas de citação.

MENDELEY
Ferramenta gratuita de gestão de referências e citações que também funciona como rede de conhecimento 
e permite armazenar e compartilhar documentos. Link:  https://scholar.google.com.br/

SPARRHO
Canal de novidades de pesquisa para manter-se atualizado e descobrir recomendações. Link: https://www.
sparrho.com/

UTHOPIA DOCS

Ferramenta que permite explorar e conectar o conteúdo estático de artigos científicos (PDF) com o mundo 
dinâmico de conteúdos online. Trabalhando em estreita colaboração com editoras como a Springer, revistas 
de acesso aberto como eLife e repositórios como PMC, a ferramenta permite que os leitores acessem 
diretamente os artigos citados, quando disponíveis. Link: http://utopiadocs.com/

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://scholar.google.com.br/
https://www.sparrho.com/
https://www.sparrho.com/
http://utopiadocs.com/
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FERRAMENTAS FUNÇÃO
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SPSS
Software proprietário utilizado para análise estatística que atualmente inclui mineração de dados. 
Link: https://www.ibm.com/br-pt/analytics/spss-statistics-software

ROPEN SCI
FFerramenta que fornece acesso a dados científicos, texto completo de artigos de revistas, e 
repositórios de dados, incluindo métricas de impacto em tempo real. Link: https://ropensci.org/

ZOONIVERSE
Plataforma colaborativa de pesquisa baseada no esforço voluntário. Link: https://www.zooniverse.
org/

HIVEBENCH
Ferramenta que permite planejar, publicar, rastrear, organizar e encontrar pesquisas a partir de 
uma única plataforma. Link: https://www.hivebench.com/

ROPEN SCI

Ferramenta que fornece acesso a dados científicos, de texto completo de artigos de revistas a 
repositórios de dados, incluindo métricas de impacto em tempo real. Link: https://www.hivebench.
com

IPYTON
Ambiente computacional interativo que combina a execução de códigos, rich text, matemática, 
gráficos e mídias. Link: https://www.hivebench.com

https://www.ibm.com/br-pt/analytics/spss-statistics-software
https://ropensci.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.zooniverse.org/
https://www.hivebench.com/
https://www.hivebench.com/
https://www.hivebench.com/
https://www.hivebench.com/
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ENDNOTE WEB
Ferramenta de organização de referências e citações disponível à comunidade da USP por meio da 
Web of Science. Link: http://www.myendnoteweb.com

GOOGLEDOCS PPacote de aplicativos do Google que funciona totalmente online diretamente no browser.

CANVA

Plataforma de design gráfico que oferece uma ferramenta de criação de gráficos com modelos 
facilmente editáveis para organizar e divulgar os dados de uma pesquisa. Link: https://www.
canva.com/pt_br/graficos/

REFWORKS
Ferramenta de gestão de referências e citações mantida pela Proquest por meio da interface Flow. 
Link: flow.proquest.com

AUTHOREA
Editor colaborativo gratuito de pesquisas. Permite gerenciar, compartilhar e revisar documentos. 
Link: https://www.authorea.com/

COLWIZ Ferramenta de gestão de referências gratuita. Link: https://www.colwiz.com/

OVERLEAF

Ferramenta que permite escrever e publicar de modo compartilhado, criar, editar e publicar a 
sua pesquisa, utilizando o WriteLateX, um serviço gratuito para criar, editar e compartilhar ideias 
científicas. Link: https://www.overleaf.com/

http://www.myendnoteweb.com
https://www.canva.com/pt_br/graficos/
https://www.canva.com/pt_br/graficos/
https://flow.proquest.com/
https://www.authorea.com/
https://www.colwiz.com/
https://www.overleaf.com/
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FERRAMENTAS FUNÇÃO
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NATURE
Grupo editorial internacional dedicado à publicação de artigos científicos que revelam tendências 
e novidades científicas. Link: http://www.nature.com/

ARXIV
Repositório de documentos científicos de acesso aberto criado em 1991. Permite depósito de 
artigos e trabalhos que ficam disponíveis em texto completo. Link: http://arxiv.org/

CITEULIKE Serviço gratuito de gestão e descoberta de referências. Link: http://www.citeulike.org/

PLOS
Editora internacional sem fins lucrativos que publica revistas de acesso aberto. Link: https://www.
plos.org/

FIGSHARE

Repositório online que permite armazenar, compartilhar, buscar e gerenciar a sua pesquisa na 
nuvem, controlando seu compartilhamento e disponibilidade de dados ao público. Link: https://
figshare.com/

PEERJ Editor internacional de acesso aberto. Link: https://peerj.com/

WINNOWER

Plataforma de publicação científica de acesso aberto que permite submissão de artigos, revisão 
por pares, alterações, arquivamento e análise por meio de métricas. Link: https://thewinnower.
com/

http://www.nature.com/
http://arxiv.org/
http://www.citeulike.org/
https://plos.org/
https://plos.org/
https://figshare.com/
https://figshare.com/
https://peerj.com/
https://thewinnower.com/
https://thewinnower.com/
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RESEARCHERID

Identificador único e persistente para pesquisadores mantido pela Thomson Reuters que distingue 
um pesquisador de outro e permite agregar suas publicações mediante cadastro prévio. Link: 
http://www.researcherid.com/

SCOPUS AUTHOR ID

Identificador único e persistente para pesquisadores mantido pela Elsevier que distingue um 
pesquisador de outro e permite agregar suas publicações a partir do momento em que um 
documento é cadastrado na base Scopus. Não é necessário registro prévio. Link: https://www.
scopus.com/home.uri

IR – INSTITUTIONAL 
REPOSITORY

Biblioteca digital de uma universidade, instituto ou centro de pesquisa que reúne sua produção 
intelectual (científica, acadêmica, artística e técnica) de acesso aberto. Link: http://repositories.
webometrics.info/

RESEARCHGATE
Rede de pesquisa gratuita que permite criar perfil do pesquisador, adicionando suas publicações. 
Link: https://www.researchgate.net/home

ORCID

Identificador digital gratuito persistente e único de pesquisador que permite desambiguar autoria 
e fornece maior visibilidade à produção científica, sendo interoperável com outros identificadores, 
como o ResearcherID e Scopus Author ID. Link: http://orcid.org/

KUDOS
Serviço gratuito que auxilia na visibilidade das pesquisas, permitindo que o trabalho seja 
encontrado, lido e citado. Link: https://www.growkudos.com/

http://www.researcherid.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scopus.com/home.uri
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
https://www.researchgate.net/home
http://orcid.org/
https://www.growkudos.com/
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JOURNAL IMPACT FACTOR – 
JCR

Ferramenta analítica mantida pela Thomson Reuters que permite analisar e ranquear as revistas científicas 
de acordo com índice de citações, fator de impacto, imediaticidade, meia vida, entre outras métricas 
analíticas, com base em dados da Web of Science. Atualmente, apresenta seus resultados por meio do 
InCites. Link:  https://jcr.incites.thomsonreuters.com/

EIGENFACTOR
Ferramenta que provê uma interface de análise de métricas de publicação científica. Link:  http://www.
eigenfactor.org/

ALM – ARTICLE-LEVEL 
METRICS – ALTMETRICS

Ferramenta que propõe um conjunto de métricas em nível do artigo científico com foco no acompanhamento 
de citações por meio do rastreio de um conjunto de fontes, tais como: HTML; XML; PDF downloads; uso 
da PubMed Central; citações no Scopus; Web of Science e CrossRef; serviços de gestão de referências 
CituULike e Mendeley; Researchblogging.org e Nature Blogs; e além das plataformas de mídias sociais 
Twitter e Facebook. Link: https://alm.plos.org/

SNIP – SOURCE NORMALIZED 
IMPACT PER PAPER

Ferramenta que mensura impacto contextualizado, citação com base no número total de citações em um 
campo de estudos, permitindo ao pesquisador selecionar periódicos de diferentes áreas temáticas com 
base em fator de impacto normalizado. Link:  http://www.journalmetrics.com/

PEERAGE OF SCIENCE Serviço gratuito de revisão por pares e publicação. Link: https://www.peerageofscience.org/

ALTMETRICS

Ferramenta de métrica de impacto baseada em citações de artigos e documentos científicos em redes e 
mídias sociais. Permite acompanhar o impacto externo à academia de influência do trabalho em fontes não 
científicas como Twitter, Facebook e Blogs. Link: http://altmetrics.org/

PUBLONS
Site e serviço gratuito para pesquisadores lançado em 2012 que têm como objetivo registrar, compartilhar, 
discutir e receber crédito por revisão por pares de publicações acadêmicas. Link:  https://publons.com/

PUBPEER
Comunidade online para discussão aberta de resultados de pesquisa que visa melhorar a qualidade da 
pesquisa. Link: https://pubpeer.com/

Fonte: Adaptado de (KRAMER; BOSMAN, 2020); (DUDZIAK, 2019). 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://www.eigenfactor.org/
http://www.eigenfactor.org/
https://alm.plos.org/
http://www.journalmetrics.com/
https://www.peerageofscience.org/
http://altmetrics.org/
https://publons.com/
https://pubpeer.com/
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Fonte: Universiteit Utrecht (2016). Disponível em: https://101innovations.
wordpress.com/. Acesso em: 20 jun. 2020.

Avaliação e métricas de 
impacto: Qualis e fator 
de impacto de periódicos 
ou de artigos científicos; 
análise de dados e de 
citações provenientes de 
plataformas de dados e 
de redes sociais.

Ferramentas de descoberta 
(ou de pesquisa ou de 
levantamento teórico): 
repositório de artigos ou 
de projetos de pesquisa; 
dados; referenciais teóricos 
e outras pesquisas em uma 
determinada área.

Ferramentas de escrita 
e de gerenciamento de 
citações: coleta de dados; 
análise estatística de dados; 
discussão dos resultados à 
luz de referenciais teóricos.

Ferramentas de análise: 
coleta de dados; análise 
estatística de dados; 
discussão dos resultados à 
luz de referenciais teóricos.

Divulgação do trabalho 
científica: divulgação 
do trabalho científico 
para outros pares e para 
o público interessado; 
aumento de métricas e 
de citações de trabalhos 
científicos.

Ferramentas de 
publicação online: 
publicação de resultados 
e de artigos online.

 De forma resumida, a figura a seguir apresenta as principais ferramentas que podem ser utilizadas em pesquisas cientificas. Agora que você tem acesso 
a todas essas dicas, pode colocar em prática tudo que você aprendeu neste guia.
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Ficam nossas dicas!

“

”

“A informação é o sangue da 
ciência. Sem informação, a 

ciência não pode se desenvolver 
e viver. Sem informação a 
pesquisa seria inútil e não 
existiria o conhecimento”.

(LE CODIAC, 1996, p.27).
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Vamos nos conhecer?

Daiane de Oliveira Silva

Bibliotecária – IF Goiano
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Professor doutor - IF Goiano – 
Campus Ceres
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Líder do Grupo de Pesquisa sobre 
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Daise Fernanda Santos 
Souza
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