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APRESENTAÇÃO DO CURSO

 Como acessar a rede da UFPB remotamente;

 Apresentação da ferramenta Target gedweb;

 Apresentação das principais base de dados de periódicos;

 Revisão Sistemática da Literatura;

 Metodologia PRISMA;
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COMO ACESSAR A 

REDE DA UFPB 

REMOTAMENTE



Como acessar a rede da Universidade Federal da Paraíba de forma remota?

1) Acesso café: (video_01.flv)

2) Instalando o Firefox UFPB: (video_02.flv)



COMO UTILIZAR O 

TARGET

GEDWEB



TARGET gedWeb

3) Tutorial Target gedweb: (video_03.mkv)

Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=gpauJ7iAG5o&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=gpauJ7iAG5o&t=8s


Algumas normas importantes para escrita científica

 ABNT NBR 14724:2011 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos 

– Apresentação;

 ABNT NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em 

documentos – Apresentação;

 ABNT NBR 6023:2018 - Informação e documentação — Referências —

 Elaboração;

 ABNT NBR 6022:2018 – Informação e documentação – Artigo em publicação 

periódica técnica e/ou científica – Apresentação;



ALGUMAS DICAS DE CITAÇÃO ABNT NBR 10520:2002 

CITAÇÃO DIRETA: Transcrição textual de parte da obra de um 

autor

* CURTA (Até 3 linhas): Deve ser apresentada dentro do parágrafo com aspas (“ “);

* LONGA (Acima de 3 linhas): Sem aspas; Parágrafo recuado 4 cm, espaçamento 

simples, tamanho 10;

CITAÇÃO INDIRETA: 

* Texto seu, utilizando as ideias do autor citado;

CITAÇÃO DA CITAÇÃO: 

* Quando você cita parte já citada por outro autor;



ALGUMAS DICAS DE CITAÇÃO ABNT NBR 10520:2002 

Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou

título incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando

estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas.

Exemplos:

A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a

classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).

“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da

filosofia [...]”(DERRIDA, 1967, p. 293)



ALGUMAS DICAS DE CITAÇÃO ABNT NBR 10520:2002 

CITAÇÃO DIRETA: Transcrição textual de parte da obra de um 

autor

* CURTA (Até 3 linhas): Deve ser apresentada dentro do parágrafo com aspas (“ “);

Exemplos: 

Barbour (1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos [...]”

ou

“Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72).

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que 

abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]”



ALGUMAS DICAS DE CITAÇÃO ABNT NBR 10520:2002 

CITAÇÃO DIRETA: Transcrição textual de parte da obra de um autor

* LONGA (Acima de 3 linhas): As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, 

devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto 

utilizado e sem as aspas. 

Exemplo: 

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem

a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem

ouso da televisão, telefone, e computador. Através de áudio conferência, utilizando a

companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer

dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181).



ALGUMAS DICAS DE CITAÇÃO ABNT NBR 10520:2002 

CITAÇÃO INDIRETA: 

* Texto seu, utilizando as ideias do autor citado;

Exemplo:

A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928 (MUMFORD, 

1949, p. 513).

Obs:  Nas citações indiretas, a indicação da(s) página(s) consultada(s) é opcional.



PRINCIPAIS BASE 

DE DADOS DE 

PERIÓDICOS



Principais Base de Dados de Periódicos

Segundo a ABNT (NBR 6022, 2018. p.2) o artigo técnico e/ou científico pode ser definido

como “publicação com autoria declarada, de natureza técnica e/ou científica”.

Quanto ao conteúdo abordado no artigo, ele pode apresentar distintos aspectos, como

também pode cumprir outras tarefas, conforme nos revelavam Marconi e Lakatos (2005, p.

262):

a) versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar um enfoque contrário ao já

conhecido;

b) oferecer soluções a questões controvertidas;

c) levar ao conhecimento do público intelectual ou especializado no assunto novas ideias, para 

sondagem de opiniões ou atualização de informes.

d) abordar aspectos secundários, levantados em alguma pesquisa, mas que não seriam

utilizados na mesma.



Principais Base de Dados de Periódicos

Ainda segundo a ABNT (NBR 6022, 2018. p.3) publicação periódica técnica e/ou científica tem

por definição a ”publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades sucessivas,

com designações numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente“.

As Bases de Dados foram criadas com o propósito de disponibilizar, em um único site,

centenas de revistas científicas, evitando o desperdício de tempo por parte do pesquisador.



Principais Base de Dados de Periódicos

A Web of Science – ISI Web of Knowledge (Clarivate Analytics) é uma base de dados

multidisciplinar que permite, em conteúdo assinado, pesquisar em mais de 55 milhões de

registros nos principais periódicos, atas de congressos e livros de ciências, ciências sociais,

artes e ciências humanas para identificar as melhores pesquisas relevantes para a área de

seu interesse.

I) Acessando a base de dados Web of Science



Principais Base de Dados de Periódicos

Para acessar a base de dados:

1) Acessa o site do Portal de Periódicos da Capes no endereço www.periodicos.capes.gov.br/ ;

2) Escolhe a opção de pesquisa de base de dados:

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


Principais Base de Dados de Periódicos

Para acessar a base de dados:

3) Preenche o campo do nome da base com “web of science” e cicla no botão <ENVIAR>:

Web of science



Principais Base de Dados de Periódicos

Para acessar a base de dados:

4) Clica no link azul referente a base de dados;



Principais Base de Dados de Periódicos

Para acessar a base de dados:

5) Parabéns, você chegou ao seu destino;



Principais Base de Dados de Periódicos

Algumas dicas:

Dicas de busca do Web of Science:

Dicas gerais:

https://www.youtube.com/watch?v=sgoiwYTS0Jw

https://www.youtube.com/watch?v=A-bA0nU2Y9o

https://www.youtube.com/watch?v=sgoiwYTS0Jw
https://www.youtube.com/watch?v=A-bA0nU2Y9o


Principais Base de Dados de Periódicos

Algumas dicas: Exemplos do uso de operadores e termos compostos

Para termos compostos, ou seja, com mais de uma palavra é indicado o uso de aspas para

delimitar o termo e evitar que as palavras do termo sejam pesquisadas em separado.

Ex.: “sky view factor”, “heat island”, “Pedestrian thermal comfort”, “Urban geometry”, “Urban

greening”

Quando for definido um termo, precisamos incluir nas palavras de busca todos os possíveis

sinônimos e variantes, de preferência usando caracteres especiais.

Ex.: “Sky view factor”, SVF, SVF?

“Urban heat island”, UHI, “Heat island”, UHI*

"thermal comfort“, "thermal assessment“, "thermal sensation“,

"thermal perception“, "environmental comfort“, PMV, PPD, "ISO 7730“,

"environmental quality“, "thermal quality"

Boa prática, separar os termos sinônimos em termos separados por operadores “OR” e

conjuntos de termos sinônimos por operadores “AND”



Principais Base de Dados de Periódicos

Algumas dicas: Exemplos do uso de operadores e termos compostos



Principais Base de Dados de Periódicos

II) Acessando a base de dados Scopus.

1) No portal de periódicos Capes, selecionar Base, preenchendo 

Scopus;



Principais Base de Dados de Periódicos

2) Seleciona o resultado da pesquisa equivalente a “Scopus (Elsevier)”;



1.

Principais Base de Dados de Periódicos

3) A seta 1 indica o campo para palavras de pesquisa;

4) A seta 2 indica onde será feita a pesquisa, onde a pesquisa padrão é “Título do 

artigo,

Resumo e Palavras chave”.

Vamos fazer na prática...



REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA



Revisão Sistemática da Literatura

O que é uma Revisão Sistemática da Literatura?

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de

pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de

investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de

intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de

busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.(SAMPAIO,

MANCINI,2006,p.84)

Para que serve a Revisão Sistemática da Literatura? 

1) Delimitar/Identificar o problema de pesquisa;

2) Melhorar conhecimento científico do autor baseado em pesquisas cientificas 

anteriores;

3) Cria uma referência de resultados comparativos à nova pesquisa;

4) Permite que novas pesquisas sejam viabilizadas seguindo a mesma sistemática.



Revisão Sistemática da Literatura

Dois artigos de Método de Revisão Sistemática da Literatura:

 Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by

Means of Systematic Review. (TRANFIELD, DENYER, & SMART, 2003) 

(DOI: 10.1111/1467-8551.00375)

 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA 

Statement (MOHER ET AL.,2009)

(DOI: 10.1371/journal.pmed.1000097)



COMO FAZER UMA 

LISTA MARCADA



Como fazer uma lista marcada



Como fazer uma lista marcada



Como fazer uma lista marcada

Refinando para os últimos 5 anos



Como fazer uma lista marcada



Como fazer uma lista marcada

Refinando para tipos de documentos = “articles” e “reviews”



Como fazer uma lista marcada

Reparem que o número de registros novamente diminuiu. 

Vamos adicionar agora uma lista marcada.



Como fazer uma lista marcada

Reparem que o número de registros final deve ser o número total de registros.



Como fazer uma lista marcada

No menu escolher a opção “Exportar” e clique em “Outros formatos de arquivo”.



Como fazer uma lista marcada

Atenção para todos os campos: Preencher de 1 a total de registros, Registro completo e

“Separado por tabulação (Win)”, depois clicar em “Exportar”.



Como fazer uma lista marcada



Como fazer uma lista marcada

Provavelmente o arquivo foi salvo na pasta “Downloads”, a depender da configuração do 

navegador. Na pasta onde foi salvo o arquivo, com um duplo-clique no arquivo “savedrecs.txt” 

abrirá o “Bloco de notas”. 



Como fazer uma lista marcada

Usando a tecla de atalho “CTRL+A” selecionará todo o conteúdo, depois “CTRL+C” copiará o 

conteúdo para a área de transferência.



Como fazer uma lista marcada

Agora é só abrir um documento em branco no Excel, clicar na célula A1 e clicar “CTRL+V”.



METODOLOGIA

PRISMA



Metodologia Prisma

Site Prisma Statement:

http://www.prisma-statement.org/

http://www.prisma-statement.org/


Metodologia Prisma

QUality Of Reporting Of Meta-analisys – QUOROM

Qualidade de relatórios de meta-análise (1996-1999)

Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analisys - PRISMA

Itens de Relatório Preferidos para Revisão Sistemática e Meta-Análise (2009)



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Checklist of items to include when reporting a systematic review or meta-analysis.

(doi:10.1371/journal.pmed.1000097.t001)

http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA%20Portugese%20checklist.pdf

http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA Portugese checklist.pdf


Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Título: Deve identificar o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise, ou ambos.

50% de 300 autores não mencionam RS/Metanálise no título. (Moher et al.,pubmed,2007)

Abstract: Sempre que aplicável deve conter

•Referencial teórico;

•Objetivos;

•Fonte de dados;

•Critérios de elegibilidade;

•Participantes e intervenções;

•Avaliação do estudo e síntese dos métodos;

•Resultados;

•Limitações;

•Conclusões e implicações dos achados principais;

•Número de registro da revisão sistemática. 



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Abstract estruturado. Exemplo:

BASE TEÓRICA

OBJETIVO

FONTE DE DADOS



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Abstract estruturado. Exemplo:

ELEGIBILIDADE

INTERVENÇÃO

EXTRAÇÃO DE

DADOS

SÍNTESE DE

DADOS



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Abstract estruturado. Exemplo:

RESULTADOS



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Abstract estruturado. Exemplo:

CONCLUSÕES



Metodologia Prisma

Checklist do Prisma:

Objetivos:

P articipantes

I ntervenção/ exposição de interesse

C omparações

O utcomes / Resultados

S tudy design (desenho do estudo)

Protocolo: é útil indicar se a revisão sistemática é uma atualização de outra 

revisão, e descrever  qualquer  mudança nos procedimentos indicados no protocolo 

original. 



Metodologia Prisma

Os problemas que ocorrem em relação a precisão são estão diretamente ligados a população do

estudo. Já as distorções de um estudo causado por erros sistemáticos (problemas ligados a validade do estudo)

são denominados de vieses.

Segundo Medronho, o viés refere-se ao tamanho da discrepância entre o valor verdadeiro de uma medida na

população alvo, e o valor de sua estimativa na população real.

Os vieses Podem ser:

- Viés de seleção: Ocorre quando o problema do estudo é causado por fatores envolvidos na seleção dos

participantes ou por fatores que podem influenciar na participação dos selecionados.

- Viés de Informação: São referentes as distorções nos resultados decorrentes de erros na mensuração, ou

captação dos dados.

- Viés de Memória: É um viés característico dos estudos retrospectivos, pois como a própria definição faz

entender, a informação depende da memória. Geralmente os doentes tendem a ter melhor memória que os

controles sobre o objeto do estudo, além disso frequentemente há falhas nas informações necessárias.

- Viés de Suspeição da Exposição: Ocorre geralmente devido ao conhecimento prévio da etiologia da doença em

estudo, o que acaba por viciar o estudo devido a uma informação tendenciosa e supervalorizada, sobretudo entre

os doentes.

- Viés de Prevaricação, Falsa Resposta ou de não Aceitação: Geralmente ocorre em estudo referentes a doenças

ou situação que podem trazer constrangimento a pessoal ou familiar; É o caso de estudos que envolvem uso de

drogas, ou doenças que possam gerar discriminação ou embaraço para os envolvidos; Isso porque geralmente

esses grupo acabam por omitir ou emitir informações não verdadeiras e isso pode enviesar o estudo.

- Confundimento: É a situação em um estudo epidemiológico, onde existe uma falta de condições de comparação

entre as populações exposta e não exposta, em relação ao risco de adoecer.



MENDELEY



Mendeley

O Mendeley é um software para gerenciar sua pesquisa.
Principais benefícios:

https://www.mendeley.com/download-desktop/

• Separação de sua amostra de pesquisa em pastas, por assunto;
• Leitura dos artigos no próprio Mendeley com recurso de acompanhar

artigos lidos e não lidos;
• Busca em vários artigos;
• Cria as citações de acordo com várias normas e a seção de referências

bibliográficas.


