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O que é?

A Pesquisa Integrada engloba, em um único local, resultados de várias bases de dados, 
como o catálogo da biblioteca (livros e outros materiais físicos), e-books, artigos, 
teses/dissertações, dentre outros materiais.
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Importante

A Pesquisa Integrada é uma base de dados referencial, ou seja, engloba os resultados 
da busca de diversas bases de dados, mas para ter acesso aos documentos você será 
direcionado para outra página que poderá ser o Catálogo da Biblioteca, uma base com 
um artigo de periódico, um e-book, dentre outros. 

 

4Voltar ao sumário



Como acessar
Acesse o site da Biblioteca Univates <univates.br/biblioteca> e utilize a caixa de busca: 
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https://www.univates.br/biblioteca/


Como pesquisar

Pesquise aqui por 
materiais do acervo 

físico e acervo digital 
da Biblioteca
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Como pesquisar

Pesquise 
apenas no 

acervo físico 
da Biblioteca
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Como pesquisar

Pesquise 
apenas 
e-books
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Como pesquisar

Pesquise na Biblioteca 
Digital da Univates  

(repositório institucional) 
por TCCs, Dissertações 

e Teses
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Como pesquisar

Selecione se sua busca 
será por palavra-chave, 

título ou autor

10Voltar ao sumário



Lista de resultados

Ao efetuar a busca, uma nova aba no navegador é aberta com os resultados:

Refinar os 
resultados da 

busca

Lista de 
resultados da 

busca
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Lista de resultados
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A barra superior dos resultados exibe:
● Quantidade de resultados recuperados.

● Opção para alterar a ordem dos resultados: por relevância ou por data (mais recente ou mais antiga).

● Opções de página: permite personalizar a exibição de resultados (layout e quantidade de resultados).

● Compartilhar: permite criar alertas, salvar registros, salvar a busca e compartilhar a lista de resultados.
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Lista de resultados
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As opções de 

página permitem 

personalizar a 

visualização.

● A opção Adicionar à pasta permite:

➔ Salvar os resultados 

apresentados ou 

➔ Salvar a busca

● Criar um alerta permite criar um 

alerta automático que será enviado 

por e-mail para avisar-lhe sobre 

novos resultados

● Acessar o link permanente da busca

● Compartilhar em redes sociais
Nota: somente terá acesso quem 

estiver corretamente autenticado.
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Lista de resultados

Quando for um livro/material 
físico, mostrará a 

localização, classificação e 
o status do material

Cada resultado apresenta uma 
breve descrição contendo: 
Título, autor, fonte, base de 

dados e assuntos (descritores)

Permite adicionar 
à pasta pessoal 

Tipo de 
material

Cada resultado 
apresenta a 
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Lista de resultados

A lupa abre mais 
informações 
sobre o item
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Como acessar os documentos

Link levará 
para o e-book

Link levará para o catálogo 
da biblioteca (livro físico), 

mostrando a disponibilidade 
do item e opções de reserva

Link levará 
para o artigo 
ou periódico
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Refinar resultados: “Busca atual para”
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Busca atual para é um resumo da pesquisa: 
● Apresenta os termos utilizados para busca

● Apresenta os expansores e limitadores 

selecionados

● Apresenta todos os filtros aplicados

● Permite eliminar filtros clicando no X
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Refinar os resultados: “Limite para”

Permite filtrar por documentos
● Texto completo: filtra apenas documentos que poderão ser lidos em 

texto completo no computador. Inclui artigos de periódicos e e-books.

● Repositório Institucional (BDU): filtra apenas os documentos gerados 

na Univates, como TCCs, Dissertações e Teses.

● Acervo Físico: filtra apenas os materiais do acervo físico da Biblioteca 

Univates.

● E-books: filtra apenas e-books assinados pela Univates e gratuitos.

● Texto com Tradução: filtra documentos em Texto HTML que podem ser 

traduzidos na mesma página.

● Texto completo em pdf: filtra documentos apenas no formato PDF que 

podem ser baixados facilmente.

Permite também filtrar por Data de publicação:
O período de publicação pode ser alterado digitando a data ou movendo 

os retângulos azuis.
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Refinar resultados: Filtros

A esquerda da lista de resultados encontram-se “facetas” que podem ser 

usadas   para restringir um conjunto específico de registros.

Os filtros tem 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:

● Tipo de Material

● Bases de Dados

● Assunto

● Publicação

● Editor

● idioma
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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, com o termo pesquisado: 

● há 705 notícias

● 29 livros

● 1.773 documentos na base de dados Regional Business News

e assim por diante… 
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Refinar resultados: Filtros
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Busca avançada
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Também é possível iniciar uma Busca Avançada:

Voltar ao sumário



Busca avançada
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Ao clicar no link abrirá uma nova tela com as opções de busca avançada: 
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Busca avançada: Selecionar um campo
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Você pode selecionar se a busca será por Título, Autor, Termos do assunto, etc. Caso não seja 
selecionado nenhum campo, o termo será recuperado em qualquer local.



Busca avançada: Operadores booleanos
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A fim de restringir ou ampliar a pesquisa para obter resultados mais precisos, é possível utilizar os 
“operadores booleanos” AND, OR ou NOT para combinar a busca com dois ou mais termos.

AND
Recupera as referências que 
contenham ambos os termos.

OR
Recupera as referências que 
contenham qualquer um dos 
termos separados ou ambos.

NOT
Recupera as referências com 
apenas o primeiro termo, 
excluindo o segundo.



Busca avançada: Dicas para pesquisa
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● Ao pesquisar por um termo com duas ou mais 
palavras, utilize aspas (“..”) para fechar o termo. Desta 
forma a busca irá recuperar resultados com o termo e 
não pelas palavras individualmente.

● Utilize o sinal de interrogação para realizar a busca 
com um caractere como curinga, para variações de 
grafia. 

Ex.:  digite wom?n para buscar registros que 
contenham as palavras woman, women, e assim 
por diante.

● Utilize o sinal de asterisco para realizar a busca com 
múltiplos caracteres curingas. 

Ex.: Exemplo, digite infan* para buscar registros 
que contenham palavras como infância, infantil, 
infantojuvenil, etc.



Resultados
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Ao clicar nos títulos da Lista de Resultados, o registro do documento será aberto: 

Resumo 
detalhado

Registro do 
documento

Ferramentas
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Resultados: Resumo detalhado
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Para documentos que possuem texto integral on-line, do 

lado esquerdo da tela são apresentadas as formas de 

visualização do texto completo.
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Resultados: Registro do documento
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● Apresenta o registro bibliográfico 

completo

● Todos os termos em azul podem ser 

fontes de mais informações:

➔ Ao clicar na fonte School 
Library Journal, o usuário é 

levado à página da publicação

➔ Ao clicar em um assunto 

MAKERSPACES serão 

recuperados outros 

documentos sobre esse tema

Voltar ao sumário



Resultados: Ferramentas

Aqui são apresentadas todas as ferramentas.

As ferramentas Listen (ouvir) e Traduzir somente 
são disponibilizadas no formato HTML.
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Resultados: Ferramentas

Google Drive

A ferramenta Google Drive permite salvar o arquivo PDF 
automaticamente na sua conta pessoal do Google Drive.

● Clique no ícone
● Desbloqueie a janela de pop-up 

(caso o navegador bloqueie)

● Informe seu usuário do Google

● Informe sua senha
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Resultados: Ferramentas

Adicionar à pasta

● A ferramenta de Adicionar à pasta fica disponível em 
várias áreas da plataforma da Pesquisa Integrada:

➔ Na página de resultados

➔ Na página do resultado

➔ Na aba Compartilhar

● Esta ferramenta permite preservar registros na pasta 
pessoal 

● Funciona como “favoritar”
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Resultados: Ferramentas

Imprimir

Permite fazer a impressão do registro bibliográfico:

● No formato apresentado
● No formato de campo personalizado (escolher campos)

● Nos seguintes formatos de citação:

➔ ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA ou Vancouver
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Resultados: Ferramentas

Enviar por e-mail permite:

● Enviar o documento como anexo (PDF e/ou HTML)
● Para até 50 destinatários diferentes ao mesmo tempo

● Enviar o registro bibliográfico

● Enviar os seguintes formatos de citação:

➔ ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA ou Vancouver

● Personalizar o remetente e o formato de campo 33Voltar ao sumário



Resultados: Ferramentas

A ferramenta Salvar permite salvar o registro bibliográfico como um 
arquivo, no seu celular, tablet ou computador.

● No formato apresentado
● No formato de campo personalizado (escolher campos)

● Nos seguintes formatos de citação:

➔ ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA ou Vancouver
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Resultados: Ferramentas

A ferramenta Citar permite visualizar a referência pronta para o 
documento. Os padrões disponíveis são:

➔ ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA ou Vancouver

Importante: sempre revise a referência antes de copiar para o seu 
trabalho. 35Voltar ao sumário



Resultados: Ferramentas

A ferramenta Exportar permite exportar o registro bibliográfico para 
diversos tipos de softwares e em diversos formatos

● Destaque para os gestores bibliográficos, como Mendeley e 
Zotero, além do formato CSV (MS-Excel)
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Resultados: Ferramentas

A ferramenta Criar observação permite criar observações que ficam 
guardadas na pasta pessoal e permitem o acesso posterior ao 

documento e à observação.
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Resultados: Ferramentas

A ferramenta Link permanente cria automaticamente um link para dar 
acesso direto ao documento (pela página da disciplina, por exemplo).
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Resultados: Ferramentas

A ferramenta Compartilhar é a área social das ferramentas que 
permite o compartilhamento do artigo nas redes sociais.

● Nota: somente terá acesso ao conteúdo quem estiver 
corretamente autenticado na plataforma.
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Resultados: Ferramentas

A ferramenta Listen (Ouvir), foi desenvolvida para deficientes visuais e 
para praticantes de uma segunda língua.

● Esta funcionalidade está disponível para todos os documentos 
com texto completo em HTML e no idioma inglês.

● O aplicativo permite escolher o sotaque, velocidade de leitura 

(ícone da engrenagem) e o download da narração em arquivo 

MP3 (ícone da seta para baixo).
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Resultados: Ferramentas
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A ferramenta Traduzir permite 
traduzir o texto do documento do 

idioma inglês para 34 diferentes 

idiomas.

● Esta funcionalidade está 
disponível para todos os 

documentos com texto completo 

em HTML e no idioma inglês.

● É realizada uma tradução 

automática, ou seja, não é 

interpretativa, portanto realize 

uma revisão antes de utilizá-lo 

em seu trabalho.
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DÚVIDAS?
biblioteca@univates.br
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