BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

DICAS DE PESQUISA

Dicas para
pesquisa em
Bases de
dados

1º Passo
Determine o tema da pesquisa
bibliográfica (assunto
específico);
2º Passo

FERRAMENTAS DE
TEXTO
Especificar : “aspas”
Ex: “
Blogs no jornalismo”
Ex: Avulsão dentária, dente
deslocado, deslocamento de dente.
Dica: consulte o decs (Descritores
em ciência da saúde) na bireme.
http://decs.bvs.br/

Faça a seleção das palavras-

3º Passo

chave: São palavras de

Quais Operadores Booleanos usar:

relevância, ou de maior

Bases Internacionais:

importância dentro de um

AND

assunto.

Bases nacionais:
E

.

OR
OU

NOT
NÃO

Truncamento:
* ou $ (raiz da
palavra)
Ex: óxid* = oxidação
– oxidativo
*óxido = peróxido,
sulfóxido, óxido
nítrico.
Coringa : ?
(troca vogais, plural
e singular)
Ex: Mulh? =
mulher - mulheres

Bases na área
de saúde
Portal de Periódicos da Capes

Biblioteca
Digital de
Teses e
Dissertações

Medline
CompleteScieneDirect
Pubmed
Bireme
Ebsco Host
Web of Science
Scopus
Minha Biblioteca
Oasisbr

Com o objetivo de disponibilizar
para uso e preservar a produção

PESQUISAR
"Um exercício
para aprender a
pensar
cientificamente,
com
criatividade,
organização e
clareza."

científica e institucional, a
biblioteca recebe Teses e

MIRIAN GOLDENBERG

dissertações eletrônicas: 1
(exemplar) em mídia digital para
o processo de inclusão na
Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da UCB (BDTD/UCB)

Acesso remoto
O acesso as bases de dados
assinadas pela UCB fora do

Repositório
Institucional

campus só é possível se for
feita uma configuração no
navegador. Ao fazer esta

Com o objetivo de

configuração, só ficarão

disponibilizar para uso e

acessíveis as páginas da

preservar a produção

UCB, da Biblioteca e das

científica e Institucional, a

bases assinadas pela

biblioteca recebe os

Universidade. Caso deseje

Trabalhos de Conclusão de

acessar outras páginas, a

Curso (TCC) de

configuração deve ser

Graduação e Pós-graduação

desfeita.

Lato Sensu: 1 (exemplar) em

Acesse o tutorial:

mídia digital para o

http://www.biblioteca.ucb.b

processo de inclusão no

r/tutorial-acesso-remoto-

Repositório Institucional da

banda-larga.php

UCB (RIUCB).

SETOR DE
ATENDIMENTO
AO USUÁRIO
CONTATOS
csu@ucb.br
www.biblioteca.ucb.br
(61) 3356-9020/9464
CAMPUS 1
ÁGUAS CLARAS

