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A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD), desenvolvida e coordenada pelo Ibict, é uma base 

de dados que reúne, em um só local, os textos completos das 
teses e dissertações defendidas em instituições brasileiras de 

ensino e pesquisa e também por brasileiros no exterior.



COMO 

FUNCIONA 

A BDTD

A partir da BDTD, os metadados alimentam a NDLTD, um catálogo 
coletivo que reúne teses e dissertações de todo o mundo.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD

Instituições de ensino e pesquisa funcionam como provedoras de 
dados através de suas BDTDs e Repositórios Institucionais.

O Ibict agrega os dados fornecidos pelas instituições expondo-
os para portais mundiais de pesquisa.

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD

http://www.ndltd.org/
http://bdtd.ibict.br/


IMPORTANTE

Para conhecer a BDTD FURG e acessar as teses e 
dissertações da instituição, a busca deve ser realizada 

diretamente na base da BDTD FURG, no link: 
https://argo.furg.br/?BDTD

https://argo.furg.br/?BDTD


Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD

Acesse pelo site do SiB: https://biblioteca.furg.br/pt/

Através do 
ícone na 

página inicial 
do site.

https://biblioteca.furg.br/pt/


Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD

Ou no endereço:  https://bdtd.ibict.br/vufind/

https://bdtd.ibict.br/vufind/


Operadores de busca
Busca Simples

Busca Avançada

OPÇÕES DE 

BUSCA



OPERADORES 

DE BUSCA

A BDTD oferece diversos operadores de busca,   
que podem ser utilizados tanto na busca simples 

quanto na busca avançada.

Apresentaremos os mais comumente utilizados!

Para mais informações sobre os demais operadores de busca 
disponíveis na BDTD, acesse o link abaixo e clique em 

“Ajuda com operadores de busca”:
https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced

https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced


BDTD – Operadores de busca - ASPAS

Para buscar por termos 
compostos utilize aspas 

(“ ”).

No primeiro exemplo, o 
resultado da busca 

retornará documentos que 
contenham as palavras-

chave “ciência” e 
“informação”. Utilizando 

aspas, o resultado 
retornará apenas 
documentos que 

contenham a expressão
“Ciência da 

informação”.



BDTD – Operadores de busca – SINAL DE INTERROGAÇÃO (?)

Sinal de interrogação (?):

Use-o para substituição de um 

único caracter.

Por exemplo, para buscar tanto 

"Souza" quanto "Sousa" pode-

se usar:

Sou?a.



BDTD – Operadores de busca – ASTERISCO

Asterisco (*)

Use-o para substituição de 

múltiplos caracteres.

Exemplo: utilizando o termo 

“esport*”, o resultado retornará 

documentos que contenham as 

palavras “esporte”, “esportivo”,

“esportivas” e outras. 

O asterisco também pode ser 

utilizado no meio do termo.

Importante: Não use os caracteres 

“?” e “*” como primeira letra do 

termo de busca.



BDTD – Operadores de busca – OPERADORES BOOLEANOS

• Os operadores booleanos permitem a combinação de termos. 

• Na BDTD é possível realizar a busca pelos seguintes operadores booleanos: AND, +, OR, NOT e -.

• Os operadores booleanos devem estar escritos em letras maiúsculas.

+
• O operador de obrigatoriedade "+" requer que o termo apresentado depois do "+" exista em

qualquer campo do registro.
• Para buscar registros que contenham o termo "Ciência" e podem conter "Informação" use:

+Ciência Informação.

AND
• O operador booleano AND é padrão, isso significa que se não for explicitado um operador entre dois

termos o AND será utilizado. O operador AND busca por registros que contenha os termos em qualquer
campo do registro.

• Para buscar registros que contenham os termos "Ciência" e "Informação" use o exemplo: Ciência
Informação ou Ciência AND Informação.



BDTD – Operadores de busca – OPERADORES BOOLEANOS

OR

• O operador booleano OR amplia a busca, retornando registros que contenham pelo menos um dos
termos inseridos.

• Para buscar por itens que contenham ou "Ciência da Informação" ou "comunicação" use o exemplo:
"Ciência da Informação" OR comunicação.

-

• O operador de proibição “-” exclui registros que contenham o termo inserido após o operador.

• Para buscas por itens que contenham "economia", mas não "brasileira" use o exemplo:

economia -brasileira

NOT

• O operador booleano NOT exclui registros que contenham o termo inserido após o NOT.

• Para buscar itens que contenha "economia", mas não "brasileira" use o exemplo: economia NOT
brasileira.

• Não deve-se iniciar uma busca com o operador NOT, por exemplo, a seguinte busca não retornará
registros: NOT economia.



BUSCA 

SIMPLES

Na busca simples basta digitar o termo pretendido e selecionar, 
na caixa ao lado, o campo no qual deseja realizar a busca. A opção de 
busca “Todos os campos” aparece previamente selecionada, mas é 

possível buscar também por título, autor ou assunto.



BDTD – Busca simples

E ordenar o 
resultado da 

busca.
É possível 

refinar a busca.



BDTD – Busca simples

Utilizando os filtros, à 
esquerda da página, é 

possível refinar os 
resultados da busca por:

• instituições;

• repositório;

• programa;

• autor;

• orientador/a;

• tipo documento;

• idioma;

• assunto;

• assunto em inglês;

• área de conhecimento;

• ano de defesa.



BUSCA 

AVANÇADA

A busca avançada apresenta vários campos, em cada um 
pode-se digitar os termos pretendidos, relacionando-os a 

determinado metadado, podendo também combinar dois ou mais 
campos.



BDTD – Busca avançada

• Digite o termo a ser 
pesquisado e selecione, na 
caixa ao lado, o campo em 
que deseja realizar a busca: 
título, autor, assunto, 
resumo em português, 
resumo em inglês, editor, 
ano de defesa ou todos os 
campos.

• Para realizar uma busca mais 
específica, é possível 
combinar quantos termos
forem necessários, clicando 
em “Adicionar campo de 
busca”, para adicionar um 
novo campo. 



BDTD – Busca avançada

É possível também, selecionar 
a correspondência da busca:

• Todos os termos: retorna 
somente os itens que 
possuam todos os termos 
inseridos nos campos.

• Qualquer termo: retorna 
os itens que possuam pelo 
menos um dos termos 
inseridos nos campos.

• Nenhum termo: retorna 
todos os itens, exceto os 
que possuem os termos 
inseridos no campo.



BDTD – Busca avançada

Ainda é possível limitar a 
busca por:

• idioma;

• tipo de documento;

• existência ou não de 
ilustrações;

• ano de defesa.



BDTD – Busca avançada

Grupos de Busca

• Esse recurso é destinado a certas 
pesquisas complexas em que um 
conjunto simples de campos, pode não ser 
o bastante. Dessa forma, promove um meio 
de construir buscas relacionando os 
termos dentro do grupo de busca e, 
também, relacionando os grupos de 
busca entre si.

• Pressionando o botão "Adicionar Grupo 
de Busca" um novo grupo de campos será 
adicionado.

Por exemplo, em uma busca na qual se deseja encontrar itens sobre a história de São Paulo ou Rio de
Janeiro, caso seja utilizada a opção "Todos os termos”, serão recuperados itens que contenham os três
termos: história E São Paulo E Rio de Janeiro. Caso seja utilizada a opção “Qualquer termo" serão
recuperados itens que contenham os termos história OU São Paulo OU Rio de Janeiro e, nesse caso, a
busca poderia, por exemplo, retornar itens com o termo história, mas não com os termos São Paulo ou Rio
de Janeiro.



BDTD – Busca avançada

Utilizando os grupos de busca no exemplo anterior, pode-se montar a seguinte estratégia de busca:
1. no primeiro grupo, inserir os termos "São Paulo" e "Rio de Janeiro”, selecionando “qualquer termo”;
2. adicionar um segundo grupo e inserir o termo "história”;
3. em “correspondência da busca”, selecionar “todos os grupos“. 

Pode-se remover
grupos indesejados 
utilizando o botão 

"Retirar o grupo de 
busca".

É possível especificar se 
deseja buscar em “todos 

os grupos” ou em 
“qualquer grupos”.

1

2

3

1



BDTD – Busca avançada

Após a realização da busca, 
ficarão disponíveis as 

ferramentas para editar a 
pesquisa em andamento ou 

iniciar uma nova busca simples 
ou avançada.



ACESSO 

AO TEXTO 

INTEGRAL

No resultado da pesquisa, além das informações 
sobre as teses e dissertações, é possível também 

acessar o texto integral dos trabalhos.

No entanto, excepcionalmente, o texto completo
pode não estar disponível, encontrando-se retido 

em razão de publicação ou registro de patente.



BDTD – Acesso ao texto integral

Link para acesso ao texto completo.

Indica se o trabalho é uma 
tese ou dissertação.

Link para os metadados do trabalho na BDTD.



Link para o texto 
completo

Clicando no link 
“Ver +”

(apresentado na 
página anterior),  
pode-se visualizar 
as informações 

sobre o trabalho, 
no site da BDTD.

BDTD – Acesso ao texto integral



Clicando no link “Obter o texto integral” (página 24), você será 
redirecionado diretamente para o registro original da tese ou dissertação.

Visualização das 
informações 

sobre o trabalho

BDTD – Acesso ao texto integral



Acesso ao texto 
integral

BDTD – Acesso ao texto integral



Tutorial elaborado por:

Maria Helena de Moraes – mmoraes@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

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

