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I – IDENTIFICAÇÃO
Cursos: Base de dados para pesquisa: da teoria a prática

Carga Horária: 20 horas

II – EMENTA
Uma visão geral sobre base de dados, abordagem das principais bases de dados utilizadas para pesquisa, 

como realizar uma pesquisa nas bases de dados, conceito de VPN, como configurar uma VPN, o que é um 

gerenciador de referencias, tipos de gerenciadores de referencia, como utilizar um gerenciador de 

referencias.

III – FORMATO DO CURSO
O curso é realizado de forma presencial e apresenta conteúdo disponibilizado online de forma a facilitar o 

aprendizado do aluno e a replicabilidade. O Moodle será utilizado como forma de apoio para as atividades. 

Serão realizadas atividades práticas com foco nas atividades de pesquisa do aluno. 
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IV- OBJETIVOS DO CURSO

Objetivo Geral:
Permitir o domínio dos alunos no uso de base de dados para pesquisa científica. 

Objetivos Específicos:
• Perceber a importância das bases de dados para a pesquisa científica;

• Conhecer as bases de dados online existentes;

• Entender como as bases de dados funcionam;

• Adquirir competência de pesquisar em bases de dados online;

• Adquirir competências para utilizar uma conexão VPN;

• Adquirir competências para utilizar de um gerenciador de referencias.

V – BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica

Introdução. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_ri3aPTYSZg 

Pesquisa utilizando a base de dados ProQuest. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y6CsY4PBMqU 

Pesquisa utilizando a base de dados SCOPUS. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1eBefYXFFyI 

Pesquisa utilizando a base de dados IEEE. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e04bISf_4Ac 

Como utilizar o EndNote X7 – Overview. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M9Cl8Z32wqs 

Como prometido a solução para uso do EndNote nos MACs: Software + Ativador Endnote MAC. Disponível em: 
https://drive.google.com/open?id=0BwwBWDUIwOmXaVJNNVBhMEhKZUU 

Como ativar EndNote no MAC. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QOkySr-eijo

Tutorial auxiliar de como ativar EndNote no MAC. Disponível em: 
http://www.macos-app.com/endnote-x7-final-for-mac/
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