PESQUISANDO NA BDTD
1. O acesso ao Módulo de Busca é feito por meio da barra de menu existente na Tela Principal
do Sistema. Nesta barra, a opção Busca, ao ser selecionada, aciona a tela inicial do Módulo
de Busca (formulário simplificado de busca).
Figura 1 – Página inicial

Figura 2 – Página de busca

O termo escolhido para a busca pode conter caracteres, palavras e conjunto de
termos. O pesquisador pode inserir múltiplos termos separados por espaços.
 Um conjunto de termos é delimitado por aspas duplas. Ex.: “termo1 termos2 temo3” e
será considerado como um termo único indivisível.
 O uso de aspas é indicado para pesquisas sobre as quais se conhece o termo exato
para recuperá-las. Ex.: Caso queira o trabalho de Ana Regina Ferreira, informe o nome
completo entre aspas e o sistema irá recuperar apenas os trabalhos desta autora. O
mesmo vale para pesquisar um título específico.
 Sem o uso das aspas o sistema irá recuperar registros que contenham cada uma das
palavras em separado.
2. Qualquer busca tem seus resultados exibidos em páginas de resultados. A lista de
resultados apresenta um cabeçalho que informa:
 quantidade total de registros;
 listagem das páginas – lista as páginas, indicando a atual em negrito e disponibilizando
links para as demais;
 índices dos registros apresentados na página atual;
 total de páginas.
Figura 3 - Página de Resultado de Busca utilizando a expressão “Ana Regina Ferreira”.

Figura 4 – Tela de detalhes de um registro.

3. Para acessar o texto o usuário deverá clicar no link existente ao final das informações
detalhadas da tese ou dissertação, conforme mostra a figura acima.

Nem todos os trabalhos estão, integralmente, disponíveis. A critério dos autores, o
acesso pode estar restrito a algumas partes, ou totalmente impedido. Nestes casos a legenda
indicará quais partes poderão ser acessadas.
 Os textos estão em formato PDF, protegidos por senha, e não é permitido que sejam
copiados. Ao pesquisador é permitido ler, salvar e imprimir os arquivos.

