
Busca e normalização de informação com a internet 



Literacia da Informação

[...] Um conjunto de competências que habilita os 
cidadãos a acessar, recuperar, entender, avaliar e 
usar, criar, compartilhar informações e conteúdos de 
mídia em todos os formatos, utilizando diversas 
ferramentas, de maneira crítica, ética e eficaz, para 
participar e se envolver em atividades pessoais, 
profissionais e sociais. [...] 
(UNESCO, 2013, tradução nossa).

http://www.karsenti.ca/archives/UNE2013_01_MIL_FullLayout_FINAL.PDF


"Literacia da Informação":
aprendizagem autônoma ao longo da 

vida 
UAb / CC BY 4.0
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http://portal.uab.pt/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1 - Busca de informações via internet

Normalmente, necessidade de informação para 
embasar/fundamentar/desenvolver uma (as) ideias; 
daí surge a busca.

Para isso é preciso criatividade; postura ativa; "ir 
atrás" de fontes, informações, pessoas.



1 - Busca de informações via internet

Como eu vou fazer essa busca?

Como delimitar a questão em termos conceituais?

Como expressar esses conceitos em forma(as) de 
expressões?

Via qual recurso vou buscar?

Quais recursos, dentro do recurso, devo utilizar?



1 - Busca de informações via internet

VOCÊ poderá e deverá definir. 

Por meio da postura ativa, criativa, solucionando 
questões, experimentando, experienciando, 
autonomamente, aprendendo a aprender.



1 - Busca de informações via internet

Exercício livre de busca

Postar em: 
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2018/08/
03/busca-e-normalizacao-de-informacao-com-a-inter
net/

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2018/08/03/busca-e-normalizacao-de-informacao-com-a-internet/
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2018/08/03/busca-e-normalizacao-de-informacao-com-a-internet/
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2018/08/03/busca-e-normalizacao-de-informacao-com-a-internet/


1 - Busca de informações via internet

Google Acadêmico

Indexa/recupera/fornece acesso a documentos e 
informações, de cunho científico, 
vinculadas/publicadas em distintas fontes:

- Fontes Acesso Aberto (acesso irrestrito; 
compartilhamento; livre circulação/cocriação de 
conhecimento)
-   Fontes de acesso restrito

https://scholar.google.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acesso_aberto


1 - Busca de informações via internet

Google

Além de informações postas em distintos tipos de 
páginas/recursos, possibilita o encontro de *fontes 
que dão acesso a informações não indexadas por 
motores de busca

* alternativamente, acesso via 
página institucional da BJB ou BJBlog
            

https://www.google.com.br/
http://sjbv.unesp.br/#!/biblioteca/
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/


1 - Busca de informações via internet

Portal Capes

Disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no 
Brasil um acervo de mais de 37 mil títulos com texto 
completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, 
estatísticas e conteúdo audiovisual.

http://www.periodicos.capes.gov.br/


1 - Busca de informações via internet

Athena e P@rthenon, os buscadores online de 
informações bibliográficas da Unesp

Athena

Banco de dados bibliográficos da Unesp/catálogo 
online dos acervos das unidades Unesp. Possibilita a 
realização de diferentes serviços, como renovação e 
reserva de documentos, solicitação de fotocópias de 
materiais, Empréstimo Entre Bibliotecas – EEB.

https://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?RN=998741489


1 - Busca de informações via internet

Athena e P@rthenon, os buscadores online de 
informações bibliográficas da Unesp

P@rthenon

Portal de busca integrada da Unesp. Recupera 
registros bibliográficos/fornece acesso a documentos 
presentes em diferentes bases de dados, oferecendo 
também aqueles serviços oferecidos pelo Athena.

http://www.parthenon.biblioteca.unesp.br/primo_library/libweb/action/search.do


1 - Busca de informações via internet

Biblioteca Virtual 3.0 da Pearson

Acesso a mais de 2000 títulos de e-books de diversos 
editores em português, e com texto completo, 
voltados para a graduação.

http://unesp.bv3.digitalpages.com.br/user_session/authentication_gateway?login=unespmultsessao&token=25ecfdbd63cf597f4db9a3bd78c38194


1 - Busca de informações via internet

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Reúne de forma exaustiva uma gama de revistas 
científicas publicadas sob formato open acess, 
oferecendo acesso aos documentos vinculados a cada 
uma delas.

https://doaj.org/


1 - Busca de informações via internet

Outras fontes de informação

Acesso a partir da página institucional da Biblioteca-
BJB ou do blog da BJB; ou, claro, a partir da sua 
ação

http://sjbv.unesp.br/#!/biblioteca/fontes-de-informacao/


1 - Busca de informações via internet

* Conteúdos de acesso restrito, acesso Unesp 
institucional/via VPN

* Aplicativos/dispositivos móveis: Portal Capes, 
P@rthenon, Biblioteca Virtual 3.0 da Pearson

https://www2.unesp.br/portal#!/vpn
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez87.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=dispositivos-moveis&Itemid=170
http://parthenon.biblioteca.unesp.br/primo_library/libweb/action/search.do?vid=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.digitalpages.shelf.bv&hl=pt_BR


1 - Busca de informações via internet

Busca nos recursos semelhante à busca em motores; 
cada recurso, no entanto, apresenta especificidades 
no que toca ao manejo/busca, há que "fuçar", ir à 
descoberta, ver as instruções específicas. 
Autonomia: há "macetes", técnica, mas o mais 
importante é a atitude, processo criativo, solução de 
problemas em frente da busca e acesso às 
informações/documentos/fontes, observando os 
diversos recursos oferecidos pelos motores de busca. 
É preciso "ser você", ser independente, colocar o seu 
"traço pessoal".



1 - Busca de informações via internet

* Dica: 

utilização de palavras com "alta carga semântica"; 
não uso de "palavras vazias" = resultados mais 
precisos / relevantes



1 - Busca de informações via internet

* Ilustração

https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N
6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obt
er+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil
%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.2620
3.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.ps
y-ab..3.26.2812...0j0i131k1j

https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j
https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j
https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j
https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j
https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j
https://www.google.com/search?source=hp&ei=49N6W9O9C4GtwATH1JAw&q=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&oq=como+fazer+para+obter+sil%C3%ADcio&gs_l=psy-ab.3...12755.25906.0.26203.30.22.0.8.8.0.232.2744.0j18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.26.2812...0j0i131k1j


1 - Busca de informações via internet

* Ilustração

https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7
dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio
+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+o
bten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1
l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j
5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0

https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=7dN6W-bONIj_wQTNhZWgBw&q=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&oq=sil%C3%ADcio+obten%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.30438.33309.0.33498.18.16.0.0.0.0.285.2442.0j7j5.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.2431...0j0i131k1j0i10k1.0.IbbPCGRpr5E


2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

Há que ser verificada a credibilidade/confiabilidade 
de alguma forma.



2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

- Informação está vinculada a alguma instituição?
 
- Faz referência a outros documentos publicados?
 
- Apresenta autoria?
 
- Apresenta data de elaboração ou publicação? 



2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

- Encontra-se vinculada a alguma fonte/publicação 
científica? 

- Apresenta credibilidade o site/página em que a 
informação encontra-se? 

- Observação do estilo da escrita, se apresenta 
muitos adjetivos, termos coloquiais/Qual o propósito 
comunicacional dessa fonte/informação? 



2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

Ética x moral

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vlu0HaX2QBU

https://www.youtube.com/watch?v=Vlu0HaX2QBU



2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

Creative Commons vão no sentido do Acesso 
Aberto

Autonomia: há "macetes", técnica, mas o mais 
importante é a atitude, processo criativo, solução de 
problemas em frente da busca e acesso às 
informações/documentos/fontes, observando a 
questão ética/moral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7as_Creative_Commons


2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

* Ilustração

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_e
nBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg
&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A
1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10
.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0.
..1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1QJDB_enBR808BR808&ei=ur5kW66WG8qnwgTg2YnoAg&q=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&oq=c%C3%A1lculo+ii+stewart+pdf&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.9247.10275.0.10411.4.4.0.0.0.0.132.492.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.4.491....0.aUe81lwLbX8


2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

- é legal/ilegal fazer isso?

- é justo?

- deveres e responsabilidades, cidadão x profissional/
estudante



2 - Avaliação crítica da fonte, do documento, da informação 
encontrada via Google

As fontes são milhares, deve-se buscá-las, ser ativo, 
mas sempre observando a questão moral que se 
coloca em meio a esse contexto.

Google e o filtro por licenças

https://www.google.com.br/advanced_search?hl=pt-BR&fg=1


3 – Identificação do tipo de documento

A depender do contexto, do escopo, do objetivo do 
projeto, um (uns) tipo (os) de fonte podem ser mais 
interessantes.

- Monografias (teses, dissertações, livros, e-livros)
- Artigos de periódicos
- Trabalho apresentado em evento
- Documento apresentado exclusivamente em meio 
eletrônico (sites, mensagens)

Definições dadas pela ABNT/ISO, p. 10

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/orientac3a7c3b5es.pdf


3 – Identificação do tipo de documento

Exemplos das atividades



4 – Normalização de referências com a internet

Normalizar para quê?

- A comunicação requer normas; a comunicação 
científica requer as suas para que o conteúdo possa 
ser o mais efetivamente possível comunicado, 
apresentado
- Explicitar as fontes utilizadas para 
elaboração/embasamento das ideias
- Possibilitar acesso às informações usadas
- Evitar a simples reprodução de ideias/conteúdos



4 – Normalização de referências com a internet

Plataforma Target GEDWeb 
(acesso institucional / via VPN)

MORE - Mecanismo Online para Referências

Exercício de normalização com o MORE

https://www.gedweb.com.br/unesp
http://www.more.ufsc.br/


Material de apoio

Guia Temático de Apoio – “Pesquisa na Web”,
 por Sergio Bernardo

“CRIAR BIBLIOGRAFIAS: Ferramentas para
 Citar e Organizar Referências”

https://libguides.fe.up.pt/pesquisaweb
https://libguides.fe.up.pt/pesquisaweb
http://libguides.fe.up.pt/gestoresbibliograficos
http://libguides.fe.up.pt/gestoresbibliograficos


Webtreinamentos

Portal Capes

Bases de dados específicas

Gerenciadores de referências

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/2018/08/01/treinamentos-online-desenvolvimento-de-trabalhos-academicos-pesquisa-bibliografica-2/


Questões/Dúvidas

- Abordadas diretamente na Biblioteca-BJB

- Canal "Pergunte a um Bibliotecário"

- Contatos

http://www.questionpoint.org/crs/servlet/org.oclc.admin.BuildForm;jsessionid=44C44F73C0A6C987C4E1BA6380121CC9?&page=accessable&institution=13914&type=2&bypass=true&language=13&qphost=qpap01p
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/bibliotecario/


Este trabalho está licenciado com uma licença CC

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/li
censes/by/4.0/"><img alt="Licença Creative Commo
ns" style="border-width:0" src="https://i.creativeco
mmons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />Este tra
balho está licenciado com uma Licença <a rel="licen
se
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