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Módulo I: Conhecendo o Portal



Alguns conceitos 
iniciais...

Periódicos científicos: Principal canal formal de divulgação científica, através destes, os  
pesquisadores tornam públicas as suas pesquisas.

Periódicos científicos eletrônicos: Canal formal de divulgação científica através da web.

Portal: Site que reúne produtos e serviços de informação de determinadas áreas de interesse, com  
conteúdos específicos para o seu público.

O Portal de Periódicos da Capes é um Portal brasileiro de informação científica e tecnológica que  
propicia a comunidade acadêmica brasileira, amplo acesso a produção científica mundial,  
atualizada e de qualidade. Tem a função de promover democratização do acesso à informação  
científica.



O acesso ao Portal  
deve ser feito através  
da página da  
Biblioteca Univates





O acesso ao Portal dentro da Univates  
garante acesso a conteúdos que não são de  
acesso livre!
Para acessar externo ao campus, faça a  
configuração de acesso remoto via CAFe,  
disponível em nossos tutoriais.



Você pode iniciar sua pesquisa 
de várias formas,  buscando 
por assunto, título de 
periódicos ou  base específica!



Buscar Assunto é a busca que, a partir da inserção 
de um termo, consulta simultaneamente as várias  
coleções do Portal.



Lista de periódicos é o tipo de busca  
por título, área do conhecimento, ISSN,  
Editor/Fornecedor realizada para  
encontrar o periódico, a ser consultado  
na pesquisa bibliográfica.



Lista de livros restringe a busca 
de materiais para livros 
eletrônicos.



Lista de bases é o tipo de 
busca, por Título ou Área do 
Conhecimento, realizada para  
encontrar a base de dados a ser  
consultada na pesquisa  
bibliográfica.



Vamos iniciar nossa pesquisa utilizando a 
Busca Simples por assunto.



Digite o termo na caixa de pesquisa.



O termo pesquisado continua 
aparecendo na caixa de pesquisa.



Total de  resultados 
da  pesquisa



Ordenação  dos  
resultados



Lista de  
resultados



Filtros para refinar 
os resultados



Os filtros têm o objetivo de reduzir 
os resultados de busca, para 
encontrar materiais mais 
adequados ao objetivo  do 
pesquisador.
Existem diversos filtros que podem 
ser aplicados na pesquisa:

⇢ Tópico
⇢ Autor
⇢ Coleção
⇢ Data de publicação
⇢ Tipo de recurso
⇢ Idioma
⇢ Título do periódico



O filtro por assunto traz algumas  
sugestões do termo em outros idiomas,  
principalmente inglês, o que pode ajudar  
na hora da pesquisa!



Os números que aparecem ao lado de  
cada termo nos filtros representam o  
número de resultados com este termo  
dentro da pesquisa que está sendo feita.



Ou seja, Bireme tem 3 artigos no Portal com o 
termo ‘psicologia clínica’, IBICT tem 2 e assim 
por diante...



Os filtros ativos são indicados no 
topo da coluna de filtros.



Ao utilizar os filtros, o número de  
resultados irá diminuir, mas a  
precisão irá aumentar.
Assim você terá materiais mais  
adequados aos seus objetivos e ao  
seu tema de pesquisa!



Ao localizar um artigo de seu  
interesse, clique no título para  
obter mais informações.





O link Enviar para abre 
algumas opções:



A opção Referência 
bibliográfica nem sempre 
trará o formato ABNT, fique 
atento!



A opção Permalink indica o link  
permanente para este resultado de  
pesquisa.



As opções E-mail e Imprimir não 
dão acesso ao artigo, apenas à 
página do Portal com as 
informações deste.



Para acessar o artigo escolhido,  
há duas possibilidades:



Você será redirecionado para a  
página da revista.

Cada revista possui suas  
particularidades para pesquisar  
e exibir os materiais. Quanto  
mais você pesquisar no Portal,  
mais fácil a pesquisa irá se  
tornar!
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