
GUIA
DE USO DO
SERVIÇO DE
DESCOBERTA DA
UFSM



O QUE É O
SERVIÇO DE

DESCOBERTA DA
UFSM?

 
O Serviço de Descoberta do SiB-UFSM
utiliza a plataforma EBSCO Discovery
Service (EDS) e caracteriza-se por:

– coletar informações no catálogo das
bibliotecas e bases de dados assinadas
pela UFSM;
– ter uma interface única de busca;  
– integrar fontes institucionais e
externas;  
– possibilitar interoperabilidade entre
plataformas; 
– apresentar filtros para refinar os
resultados da pesquisa.



COMO ACESSAR O
SERVIÇO DE 

 DESCOBERTA DA
UFSM?

 

Existem duas formas de acesso ao
serviço de descoberta da UFSM:

1) Acesso através do link
servicodedescoberta.ufsm.br;

2) Acesso através da caixa de busca
disponível no site ufsm.br/biblioteca
ou sites das bibliotecas UFSM.

Para mais informações, consulte o
nosso guia de acesso ao serviço de
descoberta.

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=89f00777-a094-4b8e-ba9f-b885be8ab868%40pdc-v-sessmgr04


INTERFACE GERAL
DO SERVIÇO DE
DESCOBERTA

 Trata-se do primeiro contato
entre o pesquisador e a
ferramenta. É a primeira tela
que aparece ao realizar o
acesso.

Dividiremos a interface geral
do serviço de descoberta em  

três partes: aba azul (parte
superior), caixa de busca
(meio) e outros links (parte
inferior).



Aba azul superior

Caixa de busca

Outros links



A parte superior da interface geral
oferece as seguintes opções:

                           - Através dessa opção, o
pesquisador pode retornar a interface
geral, caso decida corrigir uma pesquisa
em andamento na ferramenta;

                 -  Redireciona o pesquisador
para uma outra página com diversos
materiais de apoio e treinamentos
relacionados ao serviço de descoberta e
bases de dados disponíveis.

ABA AZUL

 



                         - oferece uma lista de periódicos
eletrônicos disponíveis no serviço de
descoberta, por área de conhecimento;

                           - Redireciona às preferências
destacadas pelo próprio pesquisador em usos
anteriores.

                   - é possível, através dessa opção,

mudar o idioma da interface da ferramenta.

                          - A opção de ajuda oferece
manuais gerais de utilização do serviço de
descoberta. A opção sair desloga um
pesquisador previamente cadastrado.

 

ABA AZUL

 





CAIXA DE
BUSCA

 

A caixa de busca possibilita o acesso a
todo o conteúdo do serviço de
descoberta.



OPÇÕES E HISTÓRICO
DE BUSCAS

 
Busca Básica - trata-se de uma busca livre,

geral. A recuperação de itens geralmente é
abrangente e o número de resultados tende a
ser maior.

Busca Avançada - opção para uma busca
mais específica, com recursos a mais para
limitar os itens recuperados.

Histórico de Busca - todas as pesquisas
realizadas em uma sessão ficam salvas nessa
opção. Se a janela for fechada, o conteúdo é
automaticamente excluído .



Exemplo de pesquisa básica



Exemplo de pesquisa avançada, com o uso de operadores booleanos



FILTROS DE BUSCA

 

São recursos utilizados para
"refinar" a pesquisa, objetivando
uma maior recuperação de itens
úteis para o pesquisador.

Os filtros podem ser acessados na
parte esquerda do serviço de
descoberta, após realizar uma
pesquisa.



FILTROS DE BUSCAS

ATUAIS

 

São utilizados para aumentar ou restringir
a busca atual. O primeiro filtro é utilizado
para separar os termos utilizados para
que o pesquisador possa recuperar um
por um. Os expansores são utilizados
para aumentar os resultados possíveis. Os
limitadores possuem o efeito oposto. 

Por padrão, o limitador "disponível na
coleção UFSM" está habilitado. Caso o
pesquisador precise de mais resultados,
fora do catálogo de livros físicos das
bibliotecas da UFSM, o limitador deve ser
desabilitado.



Se o filtro"Disponível na coleção UFSM" estiver

ligado, o serviço de descoberta só irá recuperar os

itens disponíveis nos catálogos físico e virtual da

UFSM . Se o pesquisador desejar recuperar itens de

bases externas, deve clicar no X ao lado do limitador.

Bases de dados assinadas

pela UFSM: Minha

Biblioteca, Wiley,

IEExplorer e EBSCOhost

Bases de dados institucionais

da UFSM:  Manancial

(repositório), Portal de

Periódicos Eletrônicos

Bases Externas: Portal de

Periódicos da Capes,

MEDLINE, Research

Starters, Atheneu, Full text

Finde e outras



FILTROS DE LIMITE

 

O filtro limita os
resultados da pesquisa
de acordo com o tipo ou
a disponibilidade dos
materiais recuperados.
Também oferecem a
recuperação de materiais
por data de recuperação.



Caso o limitador "Disponível na coleção UFSM"

estiver ligado, o serviço de descoberta só irá

recuperar os itens disponíveis nos catálogos físico e

virtual da UFSM. Se o pesquisador desejar recuperar

itens de bases externas, deve desmarcar essa opção.

Bases de dados assinadas

pela UFSM: Minha

Biblioteca, Wiley,

IEExplorer e EBSCOhost

Bases de dados institucionais da

UFSM:  Manancial (repositório),

Portal de Periódicos Eletrônicos e

Catálogo das Bibliotecas UFSM

Bases Externas: Portal de

Periódicos da Capes,

MEDLINE, Research

Starters, Atheneu, Full text

Finder e outras



FILTROS DE TIPOS DE

FONTE

 

São utilizados para
restringir os resultados
de acordo com o tipo de
material desejado.



Os tipos de documentos recuperados

são condicionados ao tipo de pesquisa

realizada. 



OUTROS FILTROS

 

São utilizados para
restringir os resultados
de acordo com o tipo de
material desejado pelo
usuário.



O filtro "provedor de conteúdos"

divide os resultados de acordo com o

local onde o material está disponível.

Exemplo: é possível, utilizando esse

filtro, só recuperar os itens

disponíveis no Manancial UFSM.



COMO IDENTIFICAR UM
MATERIAL PERTENCENTE
AO CATÁLOGO FÍSICO DAS
BIBLIOTECAS UFSM NO
SERVIÇO DE DESCOBERTA?

 

Bases de dados institucionais da UFSM: 

 Manancial (repositório), Portal de Periódicos

Eletrônicos e Catálogo das bibliotecas



 

COMO IDENTIFICAR
UM MATERIAL
PERTENCENTE AO
CATÁLOGO VIRTUAL
DAS BIBLIOTECAS
UFSM NO SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

 

Bases de dados assinadas pela

UFSM: Minha Biblioteca, Wiley,

IEExplorer e EBSCOhost



 

COMO IDENTIFICAR UM
MATERIAL
PERTENCENTE AO
MANANCIAL UFSM NO
SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

 

Bases de dados institucionais da UFSM: 

 Manancial (repositório), Portal de Periódicos

Eletrônicos e Catálogo das bibliotecas



 

COMO IDENTIFICAR UM
MATERIAL
PERTENCENTE AO
PORTAL DE
PERIÓDICOS UFSM NO
SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

 

Bases de dados institucionais da UFSM: 

 Manancial (repositório), Portal de Periódicos

Eletrônicos e Catálogo das bibliotecas



 

COMO IDENTIFICAR UM
MATERIAL
PERTENCENTE A BASES
DE DADOS EXTERNAS
NO SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

 

Bases Externas: Portal de Periódicos da Capes,

MEDLINE, Research Starters, Atheneu, Full text

Finder e outras



DÚVIDAS?

SUGESTÕES?

 

 

Entre  em contato

conosco através do email

sdescoberta@ufsm.br.


