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1. Entrar na Base de Dados
Acede-se através do endereço da página principal da Escola Superior Agrária
http://www.ipcb.pt/ESA/ e de seguida no link Organização.

http://biblioteca.esa.ipcb.pt/index.php/pt/
Link direto para a página da Biblioteca
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Pesquisa simples

Se pretender pesquisar em todas as Bibliotecas das Unidades Orgânicas, deverá
seleccionar a Base Bibliográfica Geral.

Ao seleccionar esta Base, a pesquisa será efectuada simultaneamente em todas as
Bibliotecas das Escolas do IPCB:
ESA – Escola Superior Agrária
ESALD – Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas
ESE – Escola Superior de Educação
ESG – Escola Superior de Gestão
EST – Escola Superior de Tecnologia
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1.1. Pesquisa Simples
O programa, por defeito, abre com a forma de Pesquisa Simples, que é a modalidade
de pesquisa mais utilizada.
 Esta opção permite seleccionar um conjunto de campos a pesquisar, bastando
para tal preencher os campos pretendidos (autor, título, assunto, colecção,
ano de publicação, etc.)
 E ainda possível fazer a truncatura (símbolo $) à direita do termo seleccionado
assinalando a opção por defeito. Este elemento permite pesquisar algum
termo do qual apenas sabemos os primeiros caracteres ou palavras
(singular/plural).

Operadores booleanos ou operadores lógicos de pesquisa:
Usados para relacionar termos ou palavras
numa expressão de pesquisa, combinando
dois ou mais assuntos, nomes ou palavras, de
um ou mais campos de pesquisa
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1.1.1. Botão A…Z e Operadores Booleanos

Permite visualizar a lista de termos que podem ser pesquisáveis para cada um dos
campos, quando este não sabe exactamente qual o termo a utilizar.
Para cada campo de pesquisa existe um índice de pesquisa.
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1.1.2. Resultados da Pesquisa Simples
Os resultados da pesquisa surgem na janela seguinte.
 No início da página, é-nos mostrado o termo de pesquisa, a indicação da base
pesquisada, o período de tempo e o resultado da pesquisa;
 Os resultados são apresentados em grupos de dez por página, sendo-nos
indicado o número total de registos recuperados;
 A apresentação dos dados neste formato contém a descrição bibliográfica
completa do registo.

Termo de pesquisa utilizado

Seleccionando 1 termo de
pesquisa obtêm-se todos os
documentos sobre o mesmo
assunto
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1.2. Pesquisa Avançada
Destina-se a utilizadores mais experientes e com conhecimentos mais sólidos
relativamente à pesquisa em bases de dados.
 À semelhança da pesquisa simples, seleccionar uma base de dados;
 Neste tipo de pesquisa é preciso construir toda a expressão de pesquisa, sendo
necessário indicar os prefixos que identificam cada campo pesquisável (AU
para Autor, AS para Assunto, TI para Título, etc.);
 Podemos ainda recorrer aos operadores de pesquisa (AND, OR, NOT);
 Tal como na pesquisa simples, está também disponível a lista de termos
pesquisáveis, da própria base de dados;
 É ainda possível fazer a truncatura (símbolo $) à direita do termo seleccionado
assinalando a opção por defeito. Este elemento permite pesquisar algum termo
do qual apenas sabemos os primeiros caracteres ou palavras (singular/plural).
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1.2.1. Resultados da Pesquisa Avançada
Os resultados da pesquisa surgem na janela seguinte do mesmo modo que no caso da
Pesquisa Simples.
1.3. Seleccionar registos

Seleccionando os registos pretendidos, surge-nos uma lista, pronta a imprimir.
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1.4. Pesquisa multibase
Poderá ainda, a partir da mesma pesquisa, verificar se as outras Escolas do IPCB,
também possuem livros na área pretendida, clicando em Geral

O ecrã seguinte mostra-nos o nº de registos pesquisados, diferente da pesquisa
anterior e as siglas das diferentes Escolas, neste caso a ESTCB (Escola Superior de
Tecnologia) e a ESALD (Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias)
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2. Operadores Booleanos / Operadores Lógicos de Pesquisa
Ao realizar a pesquisa podemos utilizar vários operadores quando pretendemos
associar vários termos na mesma expressão:

OU (+), E (*), Não (^)
Operador Lógico de Pesquisa OU
OU é o operador lógico de união e permite pesquisar todos os registos onde existe
qualquer um dos termos indicados
Termo de Pesquisa: Alimento + Animal
Resultado da Pesquisa:
O resultado do operador lógico OU entre dois conjuntos dá origem a um novo
conjunto que contém os termos de ambos. Os resultados da pesquisa são todos os
registos onde ocorre pelo menos um dos termos.
Operador Lógico E (*)
E é o operador lógico de intersecção que nos permite pesquisar todos os registos
onde ocorrem simultaneamente os termos indicados
Termo de Pesquisa: As Alimento * As Animal
Resultado da Pesquisa:
O resultado da pesquisa com este operador dá origem a um conjunto que contém os
termos comuns a ambos. O resultado é todos os registos onde ocorrem
simultaneamente os dois termos de pesquisa.
Operador Lógico de Pesquisa Não (^)
NÃO é o operador lógico de exclusão que nos permite pesquisar todos os registos
onde ocorra o primeiro termo excepto o segundo (A ordem dos termos é
importante).
Termo de Pesquisa: Alimento ^ Animal
Resultado da Pesquisa
O resultado desta pesquisa com o operador NÃO entre dois conjuntos dá origem a
um novo conjunto contendo apenas o primeiro termo. O resultado é composto por
todos os registos onde ocorre o primeiro termo mas não o segundo.
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3. Histórico de Pesquisas
 Durante uma sessão de pesquisa, os resultados obtidos vão sendo listados
sequencialmente, dando origem a uma lista da qual constam todas as pesquisas
efectuadas nessa sessão, constituindo o histórico da pesquisa;
 É um importante elemento de referência para o utilizador, uma vez que lhe
fornece a informação acerca das várias expressões de pesquisa, o total de
registos encontrados e respectivo peso (em %) no universo de registos
pesquisados bem como a hora em que foi realizada a pesquisa;
 A lista apresenta as pesquisas mais recentes em primeiro lugar;
 A qualquer momento, desde que tenhamos executado pelo menos duas
pesquisas, podemos ir ver o nosso histórico de pesquisa;
 Esta operação permite a reexecução e/ou cruzamento de pesquisa, utilizando
ou não os operadores lógicos de pesquisa, permitindo portanto combinar duas
ou mais pesquisas já efectuadas.

Expressão de pesquisa

Mª Fátima M. Silva

SDB-ESACB

12

Manual de Pesquisa no Catálogo da Biblioteca

2013

4. Novidades

Por defeito aparecem as datas mais recentes, correspondendo neste caso ao ano
2009, podendo no entanto ser alteradas para o ano, mês ou dia pretendidos.

5. Outras funcionalidades
Nova Pesquisa

Recomeçar

Pesquisar na Internet

Nova Pesquisa
Recomeçar

Seleccionar
Ver
Guardar/enviar...
Histórico

Configurar

Pesquisar na Internet
Ajuda
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Seleccionar

Ver

Guardar/enviar...

Histórico

Configurar

Ajuda

Apresenta de novo o formulário de pesquisa.
Esta opção apaga alguns dos parâmetros armazenados durante uma sessão
de trabalho, como por exemplo o histórico da pesquisa
Selecciona todos os registos apresentados na página. A opção é assinalada
em todos os registos. Estes podem ser posteriormente impressos através da
opção impressão de registos (ou ícone correspondente).
Apresenta os registos marcados.
Apresenta o formulário de envio de registos. Este formulário permite a
saída para ficheiro, mail ou impressão.
Apresenta a lista das últimas pesquisas efectuadas durante a sessão de
trabalho
Permite alterar os vários parâmetros que definem o ambiente da interface,
tais como: as cores da interface, o nº de registos por página e a base de
dados seleccionada por defeito
Esta opção permite reexecutar a pesquisa corrente num dos motores de
pesquisa disponíveis. O resultado é apresentado numa nova janela
Apresenta um texto de ajuda
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6. Prefixos convencionados
O índice da base bibliográfica, como já foi referido, é constituída por um conjunto de
termos extraídos de vários campos. Este índice é único, fazendo-se a distinção entre
os vários termos através de um prefixo.
A tabela seguinte apresenta a lista de prefixos convencionados:

Prefixo
AU
DL
TI
DP
AS
ISBN
CDU
ISSN
COL
TDOC
LED
CT
DT
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Campo de pesquisa
Autor (pessoa física ou colectividade)
Nº Depósito Legal
Título
Data de publicação
Assunto
International Standard Book Number
Classificação Decimal Universal
International Standard Serial Number
Colecção
Tipo de documento
Acesso pelo local
Cota
Data de catalogação
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