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Manual do Usuário:
Como utilizar a ferramenta de pesquisa
no Portal Unbral Fronteiras

Camila Silva Souza*, Mehadi Cunha Rios** & Adriana Dorfman***

RESUMO

Este passo a passo busca orientar e facilitar a compreensão do sistema de
pesquisa utilizado na plataforma virtual do Unbral Fronteiras - Portal de Acesso
Aberto das Universidades Brasileiras sobre Fronteiras e Limites. Através de uma
linguagem simples e didática, associada ao uso de imagens ilustrativas, são
explicados e exemplificados os procedimentos necessários para que o usuário
do portal potencialize ao máximo a precisão dos resultados de suas buscas.
PALAVRAS-CHAVE: Manual do usuário; Passo a passo; Pesquisa; Unbral Fronteiras;

INTRODUÇÃO
Este manual do usuário tem o intuito de reunir em um documento
todos os passos necessários para que se faça uma busca/pesquisa no
Portal Unbral Fronteiras. A abrangência deste manual se dá desde o
momento em que o usuário digita o endereço eletrônico para acessar o
portal até os possíveis resultados finais de uma pesquisa feita por ele.
Além de orientar o caminho ideal para o resultado de pesquisa desejado,
também foram explicados os links e ferramentas que são utilizados durante
o processo, visando um conhecimento geral do uso da plataforma tanto
para a necessidade atual do usuário quanto para buscas futuras. Na
descrição de cada tópico o intuito é sanar quaisquer possíveis dúvidas que
possam surgir para o usuário durante o momento da busca, sejam elas
procedimentais ou técnicas. Por fim, o manual se encerra com os projetos
futuros e perspectivas de ampliação do funcionamento da plataforma.
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PASSO 1: ACESSAR O PORTAL
Acesse o endereço eletrônico do site do Unbral Fronteiras e clique
no link correspondente à página do portal. O endereço eletrônico do
Unbral Fronteiras é: http://unbral.nuvem.ufrgs.br. Clique em “Portal Unbral
Fronteiras” na margem superior da tela. Você será direcionado para
a página inicial do portal (http://unbral.nuvem.ufrgs.br/portal/), a qual
contém a barra de pesquisa desejada. Existem diversas formas de
fazer uma pesquisa. Para definir qual dessas formas será utilizada, é
necessário clicar no ícone de reticências que está na barra (ao lado da
lupa). O botão de reticências abre o menu que permite ao usuário fazer
a pesquisa simples ou avançada, as quais serão explicadas a seguir.
Figura 1: Localização da Pesquisa Avançada

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.
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PASSO 2: PESQUISA SIMPLES
A pesquisa simples pode ser realizada diretamente na página inicial
do Portal, através da barra de pesquisa localizada ao lado esquerdo
da página. É possível que a pesquisa seja realizada de três maneiras:
•

a partir de uma palavra-chave, similar a uma ferramenta de
busca tradicional como sites de busca;

•

através do modo booleano, em que combinamos palavras com
sinais gráficos:
“+” para indicar que mais de uma palavra deve estar presente
na busca (por exemplo “migração +território” pesquisa trabalhos
que contém estas duas palavras),
“-” para indicar que a palavra não deve estar presente na busca
(“migração – europa” pesquisará trabalhos que contém migração
mas não contém europa) e
“*” para truncar a busca (“migra*” pesquisará migrantes,
migrações e migratório por exemplo)

•

considerando uma correspondência exata de termos, ou seja,
pesquisando “migração internacional” somente os trabalhos que
contém as palavras nesta exata ordem aparecerão.

No exemplo a seguir está simulada uma pesquisa simples com a
palavra-chave “migração”. A Figura 2 exemplifica a busca e a Figura 3
exemplifica os resultados desta busca.
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Figura 2: Exemplo de Busca: “migração”

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.
Figura 3: Exemplo de Resultado: “migração”

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.
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PASSO 3: PESQUISA AVANÇADA
Através da pesquisa avançada é possível que a busca seja feita
considerando campos específicos dos itens, de forma a tornar a pesquisa
mais seletiva e limitar os resultados. Você pode pesquisar os trabalhos
por Título, Autor, Descrição (Resumo/Abstract), Identificador (Link do
trabalho), Assunto (Palavras-chave), Editor (a universidade em que
o trabalho foi realizado), Fonte (o programa em que foi defendido o
trabalho), Colaborador (o/a orientador/a), Data (o ano da defesa),
Tipo (Tese ou Dissertação), Idioma, Formato (se pdf ou outro tipo de
arquivo), Abrangência (os lugares tematizados), Direitos (se o trabalho
está em acesso aberto), Notas (observações sobre o item coletado),
Local de Publicação (a cidade em que o trabalho foi defendido) e Local
de Publicação do IBGE (o código que permite ver o trabalho no mapa).
Figura 4: Exemplo de Busca: Palavras-chave no Item

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.
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Figura 5: Busca Avançada com filtros

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.

É possível fazer uma pesquisa ainda mais específica utilizando a
opção “Filtrar por campos específicos”. Esta barra de pesquisa contém
as seguintes opções:

“Contém” - Filtra a pesquisa selecionando somente os trabalhos
que CONTÉM a palavra chave pesquisada no campo selecionado.
Exemplo: Se você selecionar o campo “Título”, em seguida
a opção “contém” e digitar no terceiro campo a palavra-chave
“migração”, os trabalhos filtrados serão somente aqueles que
possuem a palavra “migração” no título, independentemente se
houver outros trabalhos que possuem a palavra “migração” em
seu conteúdo.
“Não contém” - Filtra a pesquisa selecionando somente os
trabalhos que NÃO CONTÉM a palavra chave pesquisada no
campo selecionado.
Exemplo: Se você selecionar o campo “Título”, em seguida a
opção “não contém” e digitar no terceiro campo a palavra-chave
“migração”, os trabalhos filtrados serão somente aqueles que não
possuem a palavra “migração” no título, independentemente se
esses trabalhos possuem a palavra “migração” em seu conteúdo.

106

Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2016

“É exatamente” - Filtra a pesquisa selecionando somente
os trabalhos que contém no campo selecionado EXATAMENTE
o termo digitado.
Exemplo: Se você selecionar o campo “Título”, em seguida
a opção “é exatamente” e digitar no terceiro campo a palavrachave “migração internacional”, os trabalhos filtrados serão
somente aqueles que possuem exatamente a expressão “migração
internacional” no título. Trabalhos que possuem termos derivados
desta palavra (como migrantes, migratório, imigração) ou contém
essas palavras em outra ordem não serão selecionados. Os
trabalhos que possuírem a palavra “migração” em outros campos
também não estarão nos resultados.
“Está vazio” - Filtra a pesquisa selecionando somente os
trabalhos em que o campo selecionado ESTÁ VAZIO.
Exemplo: Se você selecionar o campo “Abrangência”, em
seguida a opção “está vazio” (não é possível escrever mais nenhuma
palavra), os trabalhos filtrados serão somente aqueles que não
possuírem o campo abrangência preenchido, ou seja, trabalhos
que não estudam fenômenos territoriais.
“Não está vazio” - Filtra a pesquisa selecionando somente
os trabalhos em que o campo selecionado NÃO ESTÁ VAZIO.
Exemplo: Se você selecionar o campo “Abrangência”, em seguida
a opção “não está vazio” (não é possível escrever mais nenhuma
palavra), os trabalhos filtrados serão todos aqueles que possuírem
o campo Abrangência preenchido.
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Figura 6: Operadores booleanos de ação

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.

Os campos também são chamados de metadados, sendo os
elementos necessários para descrever cada item. Na interface gráfica
do portal, eles estão identificados como “campos”. Você também pode
adicionar mais de uma barra de pesquisa avançada e selecionar mais
de um dos campos citados anteriormente, proporcionando uma pesquisa
mais detalhada.
Figura 7: os campos no Portal

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.
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A Figura 8 mostra os resultados obtidos após essa pesquisa
avançada. Pode-se ver que foram gerados no total onze resultados que
contém o termo “migração” e que no campo Editor contém os termos
“Universidade Federal do Rio Grande do Sul”.
Figura 8: Resultados da Busca Avançada com campos

Fonte: Portal Unbral Fronteiras, 2017.

Após os resultados serem gerados há, ainda, a opção de ordenar
os resultados da pesquisa por título, autor ou data de inserção. Estes
links estão visíveis na margem superior direita da Figura 8. Lembrando
que a data de inserção se refere ao momento em que os trabalhos
foram incorporados no portal e não sua data de publicação. Para buscar
trabalhos por data de publicação basta selecionar o campo “Data” na
busca avançada.

OBSERVAÇÕES
A ferramenta de pesquisa através de Georreferenciamento ainda
não está em pleno funcionamento no Unbral Fronteiras. O projeto é de
que, em breve, as pesquisas possam ser georreferenciadas utilizando
os códigos de dois dígitos para as Unidades da Federação (UFs) e os
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códigos de sete dígitos para os municípios padronizados pelo IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). O objetivo é
utilizar a espacialização da fronteira como instrumento para ordenar as
pesquisas dessas ciências dedicadas a objetos territoriais, evidenciar
suas lacunas e propor políticas científicas para saná-las.
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