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 Ou pelo menu  
   superior no 
   Site do SiB 
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BDTD FURG - Acesso 

Na página inicial do ARGO (https://argo.furg.br/) há duas opções de acesso:  
 
 
 
 
 
1) Pelo menu Pesquisa 

 
 

Selecionando, no 
campo “Biblioteca”, 

a “Biblioteca 
Digital de Teses e 

Dissertações”. 

https://argo.furg.br/


BDTD FURG - Acesso 

 
 
 
 

 
      
2) Pelo menu Base de Dados 

 
 



BUSCA 

A pesquisa na BDTD 
pode ser realizada por: 

• programa de pós-
graduação; 

• título; 

• palavras do resumo; 

• assunto (palavras-
chave do documento); 

• autor; 

• orientador; 

• membros da banca; 

• data de defesa; 

Número de 
publicações 

inseridas na BDTD. 

Campos de busca 



BDTD FURG – Busca por assunto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Busca por assunto: o 
termo pode ser digitado 
diretamente no campo. 



BDTD FURG - Resultado da busca 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Número de 
itens 

recuperados. 



BDTD FURG – Busca por assunto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ou, clicando na lupa, é possível 
procurar pelo termo pretendido na 
base de descritores do ARGO. 



BDTD FURG – Busca por assunto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Selecionar o termo 

procurado e o campo 
será preenchido 

automaticamente. 



BDTD FURG – Busca por assunto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

A busca por assunto é feita 
através das palavras-chave 

relacionadas ao documento.  



BDTD FURG – Busca por assunto 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Para realizar uma busca por 
assunto mais específica, é possível 
combinar dois ou mais termos 

através do botão “+”. 



BDTD FURG – Busca por assunto 

Ao combinar dois ou mais 
termos no campo assunto, a 
busca retornará itens em que 
haja a ocorrência de todos 

os termos selecionados. 

Clique para 
acessar a 

publicação. 



BDTD FURG – Busca por autor, orientador e membros da banca  

 
 
 

 
 
 
 

 
 Busca por autor, 

orientador e membros 
da banca: o nome 

completo, ou parte dele, 
deve ser digitado na 

ordem direta. 



 
 
 

 

Ou, clicando na lupa, é possível 
pesquisar pelo nome na base de 

autores do ARGO. 

BDTD FURG – Busca por autor, orientador e membros da banca  



Selecionar o termo 
procurado e o campo 

será preenchido 
automaticamente. 

BDTD FURG – Busca por autor, orientador e membros da banca  



Visualização 
do registro 

No registro da BDTD é 

possível visualizar as 

informações sobre o 

trabalho, resumo, 

palavras-chave, link de 

acesso ao currículo lattes 

do autor, orientador e 

membros da banca, além 

do acesso ao texto 

completo em pdf. 

Acesso ao Currículo 
Lattes do autor. 

Acesso ao Currículo 
Lattes do orientador e 
membros da banca. 

Endereço de acesso 
direto ao trabalho. 



BDTD FURG – Acesso ao texto completo 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ao final da página pode ser acessado o texto 
completo da dissertação ou tese 

Se a tese ou dissertação também possuir 
exemplares físicos, é possível obter sua localização 

clicando em “Localizar exemplares físicos”. 



Em casos excepcionais, o 
texto completo da tese ou 
dissertação pode não estar 
disponível, encontrando-se 

retido em razão de publicação 
ou registro de patente. 

BDTD FURG – Acesso ao texto completo 



BDTD FURG – Acesso ao exemplar físico 

O registro da tese 
ou dissertação 
será aberto no 

ARGO. 

Biblioteca, 
informações 
do exemplar  

e localização 
na estante. 

Clicando em 
“Informações 
completas da 
Dissertação” 
retornará ao 

registro na BDTD. 



BDTD FURG 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mais informações 
acesse: 



Tutorial elaborado por: 

Vanessa Ceiglinski Nunes - vanessa.ceiglinski@furg.br 

Vania Machado - vaniamachado@furg.br 

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO 

Demais contatos acesse: 

sib.referencia@furg.br 



SIGA NOSSOS CANAIS 

www.biblioteca.furg.br 

@sibfurg 

@SIBFURG 

SiBFURG 

@SiBFURG 

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

