
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH

Universidade Federal do ABC – UFABC

breno.moura@ufabc.edu.br
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■ Fontes de pesquisa
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Fontes de pesquisa
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METODOLOGIA PROBLEMAJUSTIFICATIVA

OBJETIVO

CRONOGRAMA

RESULTADOS

FONTES DE PESQUISA



Fontes de pesquisa

■ Após a elaboração do plano de trabalho, o passo seguinte consiste 
na identificação das fontes capazes de fornecer as respostas 
adequadas à solução do problema proposto. 

■ Parte desta tarefa já foi desenvolvida na revisão bibliográfica 
preliminar, que só difere desta etapa por não ser considerada 
definitiva.
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Para identificar as fontes bibliográficas 

adequadas ao desenvolvimento da 

pesquisa, a contribuição do orientador é 

fundamental.



Fontes de pesquisa

■ Livros de leitura corrente

■ Obras de referência

■ Periódicos científicos

■ Teses e dissertações

■ Anais de encontros científicos

■ Periódicos de indexação e resumo
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Livros de leitura corrente

■ Estes livros abrangem tanto as obras referentes aos diversos 
gêneros literários, tais como o romance, a poesia e o teatro, 
quanto as obras de divulgação, isto é, as que objetivam 
proporcionar conhecimentos científicos e técnicos.

■ Nos trabalhos de pesquisa, deve-se dar preferência às obras 
científicas, evitando-se as de vulgarização. Isso não significa, 
porém, que compêndios, tratados e mesmo livros de 
introdução a determinada disciplina devam ser sumariamente 
descartados.
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Obras de referência

■ São obras destinadas ao uso pontual e recorrente, ao 
contrário de outras, que são destinadas a serem lidas do 
princípio ao fim.

■ Nas pesquisas científicas, são de grande valor os dicionários 
temáticos, que incluem termos dificilmente encontrados nos 
dicionários de língua e que proporcionam informações mais 
completas em relação ao significado do termo na 
especialidade.
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Periódicos científicos

■ Os periódicos constituem o meio mais importante para a 
comunicação científica. 

■ Graças a eles é que vem-se tornando possível a comunicação 
formal dos resultados de pesquisas originais e a manutenção 
do padrão de qualidade na investigação científica.

11



12



Teses e dissertações

■ Fontes desta natureza podem ser muito importantes para a 
pesquisa, pois muitas delas são constituídas por relatórios de 
investigações científicas originais ou acuradas revisões 
bibliográficas. 

■ Seu valor depende, no entanto, da qualidade dos cursos das 
instituições onde são produzidas e da competência do 
orientador.

■ Requer-se, portanto, muito cuidado na seleção dessas fontes.
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Anais de encontros científicos

■ Os encontros científicos, tais como congressos, simpósios, 
seminários e fóruns, constituem locais privilegiados para 
apresentação de comunicações científicas.

■ Seus resultados são publicados geralmente na forma de 
anais, que reúnem o conjunto dos trabalhos apresentados e as 
palestras e conferências ocorridas durante o evento. 

■ Esses anais muitas vezes são publicados em forma de livros e 
distribuídos pelos canais normais de venda.
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Periódicos de indexação e 
resumo

■ Estas obras listam os trabalhos produzidos em determinada 
área do conhecimento com a finalidade de facilitar a 
identificação e o acesso à informação que se encontra dispersa 
em grande número de publicações.

■ Esses periódicos são chamados abreviadamente de índices, 
quando listam apenas as referências bibliográficas, e de 
abstracts,quando incluem seus resumos das publicações.
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Exemplos

■ Agricultura: Agrindex, 
Bibliography of agriculture.

■ Biologia: Biological abstracts, 
BIOSIS Previews.

■ Ciências ambientais: Pollution 
abstracts, Enviroline.

■ Ciências da computação: 
Computer & control abstract.

■ Ciências espaciais: Aerospace 
database.

■ Economia e Administração: 
Economic literature index, 
Business periodical index e 

ABI/inform.

■ Education: Education abstracts.

■ Energia: Energia, ciência e 
tecnologia, INIS Atomindex.

■ Filosofia: Philosopher's index.

■ Medicina: Excerpta medica.

■ Psicologia: PsicINFO, 
Psycological abstracts.

■ Química: Chemical abstracts.

■ Sociologia: Sociological
abstracts.
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