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Bases de dados:

Portal de Periódicos
www.periodicos.capes.gov.br
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http://www.periodicos.capes.gov.br/


Como acessar o Portal Capes remotamente?
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1.Acessa o endereço: 

www.periodicos.capes.gov.br

2.No menu superior, no canto direito 

da tela selecionar a opção “acesso 

cafe”

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


Como acessar o Portal Capes remotamente?
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3. Na opção “Cafe – comunidade

acadêmica federada” digitar a sigla

UFRN, selecionar a instituição e clicar

na opção enviar.



Como acessar o Portal Capes remotamente?
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4. Na tela seguinte, digite o login e a

senha do SIGAA e clicar na opção “Login”.



Como acessar o Portal Capes remotamente?
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5. Ao inserir as credenciais, volta

automaticamente para a tela inicial

do Portal. Assim que aparecer a

informação: Acessado por

Universidade Federal do Rio Grande

do Norte, já é possível explorar

livremente o conteúdo do Portal.



Explorando a opção de busca por base no Portal Capes
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6. No menu vertical, posicionado à

esquerda da tela, selecione a opção

“Buscar Base”

7. No centro da tela, ao lado do

menu vertical, consta as opções para

buscar base, como: busca por título,

busca por área do conhecimento e

busca avançada.

8. Logo abaixo, na caixa de busca,

digite o nome da base e selecione o

botão “enviar”.



Quais são as bases de dados acessadas através do 
Portal Capes?

As bases de dados listadas abaixo só poderão ser acessadas através do Portal Capes.

Bases de dados com acesso via Portal Capes:

❑ Grove Music Online ;

❑ Music Online: Listening;

❑ Music Online: Classical Scores Library;

❑ Retrospective Index to Music Periodicals;

❑ RILM Music Literature;

❑ SAGE Journals;

❑ Scopus;

❑ Web of Science.



Grove Music Online
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Oferece aos usuários a possibilidade de pesquisar vários recursos de referência de música

em um único local. Com Grove® Music Online como principal produto, a Oxford Music

Online também oferece a pesquisa do The Oxford Companion to Music (revisado em 2011),

que oferece mais de 8.000 artigos sobre compositores, artistas, maestros, instrumentos e

notação, formas e gêneros e trabalhos individuais; e o Oxford Dictionary of Music 2ª edição

(revisado em 2006), que complementa os artigos mais extensos do Grove com conteúdo

voltado para graduandos e usuários em geral.



Tela principal Grove Music Online

Opções de navegação: Tópicos (assuntos), instrumentos musicais,
períodos da música, região, lugar, ocupações ligadas à música

Caixa de busca



Resultado - Grove Music Online

Modifique sua busca, adicionando um termo para
fazer buscas combinadas. Utilize os operadores
booleanos (AND, NOT, OR)

Lista de resultados

Salvar resultados



Refinamento da busca - Grove Music Online

Opções de 
refinamento: busca 
por formato, tipo de 
registro, local, evento 

associado à vida  e 
obra de 

compositores

Acesse o conteúdo do
artigo clicando sobre o
título



Music Online (Alexander Street Press)
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Apresenta coleções multimídia, como partituras e registros sonoros:

A Music Online: Listening é seção de conteúdo audiovisual, formada por registros sonoros

e partituras. Permite que estudantes e pesquisadores analisem conteúdos de mais de 500

produtores e distribuidores em todo o mundo.

Music Online: Classical Scores Library é um seção que oferece recursos para a descoberta

de obras clássicas e contemporâneas. As coleções abrangem todos os principais gêneros

musicais clássicos e períodos de tempo da Idade Média ao século XXI. Com partituras

completas, estudadas, piano e vocais, esta coleção abrangente conteúdos sobre a história

da música, performance, composição e teoria musical.



Tela principal - Music Online: Listening

Clicando sobre a opção “Menu” selecione a
coleção que deseja explorar em “My collections”

Caixa de 
busca geral

Caixa de busca para recuperar
conteúdo da coleção selecionada



Busca - Music Online: Listening

Opções de refinamento da busca: compositor, intérpretes,
datas de gravação, data de publicação, produtora, entre outros

Termo de busca

Resultados: detalhes do álbum



Detalhes do álbum - Music Online: Listening 

Informações do álbum e Itens relacionados: indica álbuns que
possuem algum nível de semelhança com o item recuperado,
como: compositores, intérpretes ou gênero musical

Player

Track list do álbum



Tela principal - Music Online: Classical Scores Library 

Navegação por categorias, períodos da música e compositores

Caixa de busca para
recuperar conteúdo da
coleção selecionada



Resultados - Music Online: Classical Scores Library 

Opções de refinamento da busca

Termo de busca

Lista de resultados (clique sobre a
obra para acessá-la)



Partitura - Music Online: Classical Scores Library 

Peças da partitura
(trechos da obra)

Detalhes da obra

Partitura completa



Aplicando a estratégia de busca nas bases de dados

Pergunta de pesquisa:

Qual o papel da musicoterapia no tratamento de mulheres com histórico de violência 
doméstica?

AND AND

Mulheres 
OR 

Women
OR 

Mujeres

Musicoterapia
OR

“Music Therapy”
OR 

Musicoterapia

"Violência doméstica" 
OR 

"Domestic violence" 
OR 

"Violencia doméstica"

Estratégia de busca:

((Musicoterapia OR "Music therapy" OR Musicoterapia) AND (Mulheres OR Women OR 
Mujeres) AND ("Violência doméstica" OR "Domestic violence" OR "Violencia doméstica"))
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Retrospective Index to Music Periodicals - RIPM
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Base de dados internacional com análise detalhada de conteúdo de textos sobre cultura e

história da música publicados entre 1800 e 1950 - de Beethoven a Bartok, de Berlioz a

Berg e de Schubert a Shostakovich - tudo fornecido por acadêmicos e editores

internacionalmente reconhecidos. O RIPM indexa atualmente o conteúdo de 140 revistas

especializadas em música, incluindo artigos, análises, ilustrações, exemplos de músicas,

propaganda, críticas da imprensa, entre outros. Além disso, o RIPM oferece mais de 5.000

traduções em inglês de artigos de periódicos em outros idiomas.



RILM Music Literature 
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Apresenta conteúdo publicado desde o início dos anos 1800 até os tempos atuais, com

um pouco de cobertura de conteúdo remontando ao final do século XVIII. Atualizado

mensalmente, o banco de dados inclui uma cobertura de artigos relevantes de mais de

10.000 periódicos, muitos dos quais não são especificamente dedicados à música.



Página principal da base EBSCO –
Busca nas Coleções da RIPM e RILM

Caixa de busca posicionada no centro da tela, seguido de um botão verde, onde é possível ler “buscar”.

Clique em “Escolher 
bases de dados”



Seleção das bases – RIPM e RILM

Selecione as duas 
bases e clique em OK



Aplicação da estratégia de busca nas bases RIPM e RILM
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Digite a seguinte estratégia na caixa de busca para recuperar documentos indexados nas duas bases:

((Musicoterapia OR "Music therapy" OR Musicoterapia) AND (Mulheres OR Women OR Mujeres)
AND ("Violência doméstica" OR "Domestic violence" OR "Violencia doméstica"))

Resultados encontrados: 12 artigos listados por ordem de relevância (com as opção de ordenar

por: mais recentes, mais antigos, autor e fonte)

Refinamento da busca: No menu vertical, posicionado no canto esquerdo da tela, consta uma lista

de opções para filtrar a busca, como por: limite para texto (texto completo, tradução, etc.), tipo de

documento, assunto, publicação, editor e idioma.



Resultados – RIPM e RILM

Lista de resultadosRefinamento de resultados: aplicar
os critérios de inclusão de artigos.

Estratégia de busca



Resultados – RIPM e RILM

Acesso ao texto 
completo

Clique sobre o título para mais 
detalhes do artigo



Resultados – RIPM e RILM

Detalhes do artigo

Organize os artigos em pastas, 
imprima o texto completo, salve o 

artigo ou exporte o registro para um 
gerenciador bibliográfico



SAGE Journals Online
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Oferece acesso a coleção de periódicos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências

Humanas, em resumo ou texto completo. Inclusive, periódicos especializados nas áreas de

educação musical, psicologia da música, e musicoterapia.



Página principal da base SAGE Journals

Caixa de busca posicionada no centro da tela, seguido de um botão com a figura de uma lupa vermelha.

Digite a expressão de busca na 
caixa de busca ou clique sobre 

“Advanced Search” para 
restringir ainda mais a busca



Página principal da base SAGE Journals

Combine termos para a 
busca em diferentes 

campos (Autor, título, 
resumo, etc). Utilize 

operadores booleanos.

Especifique um intervalo de 
datas de publicação ou o tipo de 

acesso ao documento (todo o 
conteúdo do portal ou apenas 

conteúdo de acesso livre.



Aplicação da estratégia de busca na base SAGE Journals
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Digite a seguinte estratégia na caixa de busca da base de dados SAGE:

((Musicoterapia OR "Music therapy" OR Musicoterapia) AND (Mulheres OR Women OR 
Mujeres) AND ("Violência doméstica" OR "Domestic violence" OR "Violencia doméstica"))

Resultados encontrados: 45 artigos listados por ordem de relevância ( com as opção de ordenar

por: data dos artigos, artigos mais baixados e artigos mais citados)

Refinamento da busca: No menu vertical, posicionado no canto direito da tela, consta uma lista

de opções para filtrar a busca, como por: tipo de artigo, data de publicação, assunto principal, e

artigos de acesso gratuito.



Página de resultados da base SAGE Journals

Lista de resultados: apresenta os detalhes dos artigos. Clique sobre o
botão com a figura de arquivo em PDF para acessar o texto completo

Número de resultados e 
expressão de busca

Refinamento da busca



Detalhes do artigo - SAGE Journals

Faça o download do arquivo em PDF ou
explore as seções do artigo.

Título da revista

Título, número do fascículo,
data e resumo do artigo



Scopus
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Base de dados multidisciplinar, de abrangência mundial. Oferece acesso a resumos e

citações de literatura revisada por pares, inclusive texto completo. Abrange as áreas de

Ciência, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais e Artes e Humanidades.



Página principal da base SCOPUS

Opções de busca posicionadas no centro da tela. A primeira opção à esquerda, lê-se “Search within”,
selecionar a opção “Article title, Abstract, Keywords” para a pesquisa dos termos nas seções de título,
resumo e palavras-chaves dos artigos. A segundo opção à direita, lê-se “Search documents” digitar a
estratégia de busca. Logo após, clicar no botão azul, lê-se “Search”, posicionado no canto direito, logo
abaixo da opção “Search documents”.

Caixa de busca



Aplicação da estratégia de busca na base SCOPUS
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Digite a seguinte estratégia na caixa de busca da base de dados SCOPUS:

((Musicoterapia OR "Music therapy" OR Musicoterapia) AND (Mulheres OR Women OR 
Mujeres) AND ("Violência doméstica" OR "Domestic violence" OR "Violencia doméstica"))

Resultados encontrados: 7 artigos listados por ordem de relevância (com as opção de ordenar

por: data, mais citados, autor e título)

Refinamento da busca: No menu vertical, posicionado no canto esquerdo da tela, consta uma

lista de opções para filtrar a busca, como por: data, autor, área de assunto, tipo de documento,

idioma, entre outros).



Resultados de busca na SCOPUS

Lista de 
resultados

Refinamento de resultados: aplicar os
critérios de inclusão de artigos

Estratégia de busca: edite, 
salve ou crie alertas para a sua 

busca



Página principal da base SCOPUS

Visualize o resumo ou obtenha acesso 
ao conteúdo do artigo

Selecione os artigos de interesse

Ao selecionar os artigos de 
interesse, você pode exportar 
os registros, fazer o download, 

criar listas ou ter um 
panorama de citações dos 
documentos selecionados

Análise dos 
resultados 
(recursos 

bibliométricos)



Análise dos resultados de busca - SCOPUS

Lista e gráfico de frequência com a quantidade de 
artigos publicados por ano



Análise dos resultados de busca - SCOPUS
Gráficos com informações de frequência e porcentagem: 

documentos por autor, afiliação, lugar de publicação, 
tipos de documentos e áreas temáticas da SCOPUS



Resultados de busca na SCOPUS

Panorama de citações 
(recursos bibliométricos)

Imprimir, enviar por e-mail ou 
salvar em PDF a lista de 

resultados



Panorama de citações - SCOPUS

Índice H das publicações 
selecionadas

Gráfico de frequência e tabela de documentos selecionados 
com a respectiva quantidade de citações recebidas por data



View h-graph - SCOPUS

Considerando o número de citações dos documentos, listados em ordem
decrescente, o quarto documento da lista foi citado pelo menos 4 (quatro) vezes



Web of Science
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Base de dados multidisciplinar, de abrangência mundial. Oferece acesso ao conteúdo dos

principais periódicos acadêmicos, livros e anais de conferências nas áreas de Ciências,

Ciências Sociais, Artes e Ciências Humanas.



Página principal da base Web of Science

Opções de busca posicionadas no centro da tela. A primeira opção à esquerda, lê-se “All fields”,
selecionar a opção “Topic” para a pesquisa dos termos nas seções de título, resumo e palavras-chaves
dos artigos. Ao lado da opção, consta uma caixa de busca para digitar a estratégia de busca. Logo
abaixo, no canto direito, temos dois botões: o primeiro, lê-se “clear”, usado para limpar o conteúdo
digitado na caixa de busca, e o segundo botão, lê-se “Search”, usado para iniciar a busca.

Caixa de busca



Aplicação da estratégia de busca na base Web of Science
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Digite a seguinte estratégia na caixa de busca da base de dados Web of Science:

((Musicoterapia OR "Music therapy" OR Musicoterapia) AND (Mulheres OR Women OR 
Mujeres) AND ("Violência doméstica" OR "Domestic violence" OR "Violencia doméstica"))

Resultados encontrados: 5 artigos listados por ordem de relevância (com as opção de ordenar

por: data, mais citados, autor e título)

Refinamento da busca: No menu vertical, posicionado no canto esquerdo da tela, consta uma

lista de opções para filtrar a busca, como por: data, autor, área de assunto, tipo de documento,

idioma, entre outros).



Resultados da busca - Web of Science

Lista de resultadosRefinamento de resultados

Estratégia de busca

Adicionar os artigos à lista 
marcada e exportar os 

registros em diversos formatos 
de arquivos compatíveis com 
softwares de gerenciamento 

bibliográfico



Resultados da busca - Web of Science

Cada artigo apresenta o número 
de citações recebidas, o número 
de documentos citados e uma 
lista de registros relacionados

Acessar o texto completo
em View Full text

Analisar os resultados, 
visualizar o relatório de 

citações e criar alertas para a 
pesquisa

Visualizar o resumo completo
em Show more



Análise dos resultados da busca - Web of Science

Recursos para a 
análise dos 

resultados da 
busca 



Análise dos resultados da busca - Web of Science

Altere o tipo de dado a ser 
apresentado no gráfico: Autor, 

tipo de documento, afiliação, etc.

Altere o tipo de gráfico: 
TreeMap ou Barras



Análise dos resultados da busca - Web of Science

Tabela com o número e porcentagem 
de artigos por autor



Relatório de citações - Web of Science

Relatório de 
citações



Relatório de citações - Web of Science
Panorama das citações: 

a) Artigos que citaram
os documentos da
lista de resultados;

b) Número de citações
de todos os itens da
lista de resultados;

c) Índice H.

Gráfico de barras 
mostrando a frequência 

de publicações  e 
citações por ano



Relatório de citações - Web of Science

Tabela de documentos selecionados com 
a respectiva quantidade de citações 

recebidas por data



Resultados da busca - Web of Science

Criar alerta: encaminha por e-mail o 
registro de novos artigos adicionados 

à base de acordo com sua busca

Atribuir um nome ao 
alerta



Recursos de análises bibliométricas
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Recursos disponibilizados pela base SCOPUS e Web of Science para que o pesquisador possa

realizar uma breve análise quantitativa dos artigos encontrados nessas bases. Elas mensuram as

contribuições científicas derivadas das publicações de determinada área a partir de diversos tipos

de análise, como:

a) Índice H;

b) Referências citadas: quantidade de artigos que o documento citou;

c) Alerta de citação: monitora os artigos que citaram o documento;

d) Média de artigos citados por documento.

As análises são apresentadas em gráficos de barra ou em TreeMap (retângulos alinhados), e a partir

deles, é possível identificar os artigos e autores mais relevantes que abordam o tema pesquisado.



Recursos de análises bibliométricas
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Índice H:

É definido de acordo com o número de artigos publicados pelo pesquisador.

Por exemplo, quando dizemos que o índice H de um pesquisador é 5, significa que ele tem, pelo

menos, 5 artigos publicados, cada um deles com, pelo menos, 5 citações.

“Quanto maior o número de artigos de grande interesse publicado pelo pesquisador, maior será 

o número de citações alcançadas, e maior será seu índice H, refletindo a qualidade acadêmico-

científica do pesquisador e sua capacidade produtiva” (THOMAZ; ASSAD; MOREIRA, 2011).



Referências
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Links úteis – Repositórios e bases de dados

Biblioteca Digital de Monografias - https://monografias.ufrn.br/jspui/

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (Nacional) - https://bdtd.ibict.br/vufind/

Repositório Institucional da UFRN - https://repositorio.ufrn.br/

Catálogo de bibliotecas da UFRN -

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf?aba=p-biblioteca

Portal de Periódicos da UFRN - https://periodicos.ufrn.br/index

Portal de Periódicos Capes - http://www.periodicos.capes.gov.br

SciELO - https://www.scielo.org/

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) - https://pqdtopen.proquest.com/search.html

NDLTD - http://search.ndltd.org/

Open Access Theses and Dissertations – OATD - https://oatd.org/
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