
Notas Data Criação:  jun. 2011
Local: São Carlos

Google Acadêmico: Base de Dados de Informações Científico 
Acadêmicas

Universidade Federal de São Carlos

© 2011



Acesso em http://scholar.google.com.br

© 2011

http://scholar.google.com.br/
http://scholar.google.com.br/


- Apresentação do google acadêmico
- Acesso ao google acadêmico
- No menu preferências é possível fazer alterações...
- Estrutura e Composição do Google Acadêmico

- Suporte para Editoras Acadêmicas
- Posicionamento e Relevância dos Resultados de pesquisa
- Suporte para Bibliotecas

- Funcionamento do Programa de Links de Bibliotecas
- Estrutura e Possíveis Tipologias de Resultados de Pesquisa
- Origem Dos Documentos Incluídos no Google acadêmico

- Notas da Equipe Google
- Entrando em Contato com o Google Acadêmico

- Dando ao seu site o “poder” do Google Acadêmico
- Pesquisando no google acadêmico

- Busca simples – janela principal
- Operadores booleanos
- Pesquisar por frases
- Pesquisar por títulos
- Pesquisa Avançada Google Acadêmico
- Interface da pesquisa avançada do google acadêmico
- Refinando resultados
- Resultados da Pesquisa



- Criação de alerta de informações por e-mail
- Salvando os documentos encontrados

- Documento em formato HTML
- Salvar Documento em Formato HTML

- Documento em formato PDF
- Salvar documento em formato PDF

- Documento em formato DOC
- Salvar documento em formato DOC

- Documento sem identificação de formato
- Salvar um Documento sem identificação de formato

- Dicas Para Salvar Documentos
- Referências
- Abrangência das Condições de uso
- Créditos





O Google Acadêmico é uma ferramenta que permite, de maneira abrangente,
pesquisar textos acadêmicos identificando as pesquisas mais relevantes.

Google Acadêmico

O Google foi fundado em 1998 a partir de motores de busca criados por Larry Page e
Sergey Brin e tem como missão organizar e disponibilizar a informação mundialmente.
Google vem do termo matemático “googol” que significa „um seguido de cem zeros‟
refletindo a grande quantidade de informação existente.

Google



Acesso o site do Google através do endereço:

www.google.com.br



Interface do google

Fonte: www.google.com.br



Interface do google

Fonte: www.google.com.br



Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br/



Interface do Google

Fonte: http://scholar.google.com.br

O Menu Preferências do 
Google Acadêmico permite 
personalizar a interface de 
acordo com as 
necessidades de uso.



O Idioma da interface, ou 
seja, o idioma no qual as 
mensagens do Google 
Acadêmico serão exibidas.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5



O Idioma de pesquisa se apresenta de duas formas,
ao se optar por “qualquer idioma”, serão apresentadas
páginas que contenham as palavras procuradas em
todos os idiomas encontrados, abrangendo a área de
pesquisa e, quando se opta por um ou mais idiomas
específicos apenas as páginas escritas nos idiomas
solicitados serão apresentadas.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5



Os Links de bibliotecas, esse recurso
permite acesso a um documento completo
que contenha um resumo ou uma citação
de interesse através de uma conexão
dentro da área de uma biblioteca
participante, pois o Google trabalha com
as bibliotecas participantes determinando
as revistas e publicações eletrônicas
assinadas e estabelecendo, quando
possível, links para fontes.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5



O Número de resultados, é
caracterizado pela quantidade
de resultados que aparecerão
por página podendo ser 10, 20,
30, 50 e 100 de acordo com a
preferência.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5



O gerenciador bibliográfico, este recurso 
oferece duas opções referentes a 
documentos que apresentam citações de 
outros documentos, pode-se selecionar o 
“não mostre links para importar citações”, 
desse modo as citações encontradas não 
poderão ser salvas, ou o “mostre links 
para importar citações para o BibTex ou 
EndNote ou RefMan ou RefWorks ou 
WenXianWang” ao selecionar essa opção 
deve-se escolher entre os gerenciadores 
disponíveis.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5



O gerenciador bibliográfico:
Saiba sobre cada um deles:

Gerenciadores Bibliográficos

Ferramenta Descrição

BibTex Descreve e processa listas de referências.

EndNote Inclui o EndNote Web e é fundamentada na Web com a finalidade

de gerenciar citações e referências em publicações.

RefMan Utilizada pra gerenciar de forma padronizada publicações e

bibliografias.

RefWorks Colabora com a coleta, gerenciamento, armazenamento e

compartilhamento de informações, além de gerar citações e

bibliografias.

WenXianWang Não foram encontradas informações acerca deste gerenciador

bibliográfico.



 Após a escolha das preferências é 
necessário salvá-las clicando em salvar 
preferências.

Interface das preferências do Google acadêmico: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=0,5





Web

Plataforma       
de Busca do 

Google

Google 
Scholar

Google 
Books

Outros 
Produtos e 
Serviços

* Indexadores, para o Google,  de Documentos da Web.

Web



O Google trabalha com Editoras Acadêmicas para
indexar artigos revisados por especialistas, teses,
pré-publicações, resumos e relatórios técnicos de
todas as disciplinas de pesquisa e também para
possibilitar a pesquisa desse material no Google e
no Google Acadêmico (GOOGLE, 2011).

Google Acadêmico

Sobre o Google Acadêmico

Editoras – Incluam suas 
publicações no Google Acadêmico

Saiba Mais

Perguntas mais Frequentes e 
Respostas

Dúvidas Comuns e Técnicas

Caminhos Hipertextuais para ter acesso a mais informações sobre o Suporte do Google Acadêmico 
para Editoras, bem com resposta às Dúvidas Comuns e às Técnicas.



Normas para Editoras

Normas

Fornecer várias 
Versões de um 

mesmo  trabalho

O texto na íntegra 
da Editora 

indexado deve ser 
a versão principal

As Editoras
controlam o 
acesso aos 

artigos

No mínimo um 
resumo do 

texto completo
ou referenciado 

deve ser 
indexado no 

Google 
Acadêmico

Podem fazer  
reclamações 

acerca de 
violações de 

direitos autorais

Implicações 
ao Google 
Acadêmico 
e/ou a aos 

seus 
usuários

Ao serem 
agrupadas o 
máximo de 

versões de uma 
trabalho, podem 

ser coletadas 
todas as citações 

de todas as 
versões desse 

trabalho.

É necessário que  
o Google 

Acadêmico faça a  
identificação, 

processamento  e 
indexação  do 

texto completo da  
Versão

As editoras 
podem ajudar o 

Google 
Acadêmico a 
identificar as 

componentes dos 
próprios sites que 

têm acesso
controlado.

O resumo ajuda 
o usuário à 

escolher dentre 
os resultados, o 
documento que 
mais atende às 
necessidades 

de informações 
do usuário

É política do 
Google 

Acadêmico 
responder as 
alegações de 
infração aos 

direitos autorais

Implicações 
às Editoras

Aumento 
significante da 

posição de 
determinado 

artigo nos 
resultados de 

pesquisa. 

Indexadas várias 
versões de um 

mesmo trabalho, 
seleciona-se o 

texto completo e 
definitivo da 
editora como 

texto principal.

O trabalho junto 
a editoras 
permite 

preservar o
controle sobre o 

acesso ao 
conteúdo. Sendo 
armazenados em 

cache apenas
artigos sem 

acesso controlado

Aumento do 
Acesso e 

visibilidade do 
conteúdo da 

editora.

Os direitos 
autorais  às 
editoras que 

estão de acordo 
com a lei Digital 

Millennium 
Copyright Act 

(DMCA,). 

Adaptado de: Google Acadêmico - Suporte para Editoras Acadêmicas



Algoritmos de 
Indexação de 
Documentos

Extração 
automática de 
Metadados; 
Citações e outras 
Informações de 
artigos

Fornecimento 
pertinente de 
metadados do 

artigo pelo autor 
e/ou Editora

Identificação de 
todas as 

citações do 
artigo.

Possibilidade de Maior Relevância dos Artigos na 
Amostra dos Resultados de Pesquisa



A missão do Google é organizar as informações do
mundo todo e torná-las universalmente acessíveis
e úteis. Facilitar o acesso a textos acadêmicos
eletrônicos e impressos de bibliotecas é mais um
passo em direção à essa meta. As bibliotecas e os
bibliotecários que tornam isso possível aos
usuários do Google Acadêmico (GOOGLE, 2011).

Google Acadêmico

Sobre o Google Acadêmico

Bibliotecários – Ajudem os usuários a 
descobrir os recursos da sua biblioteca

Saiba Mais

Perguntas mais Frequentes e 
Respostas

Primeiros Passos e Dúvidas 
Técnicas

Caminhos Hipertextuais para ter acesso a mais informações sobre o Suporte do Google Acadêmico 
para Bibliotecas, bem com resposta às Dúvidas Comuns e às Técnicas.



Normas do Programa de Links de 
Bibliotecas

Normas
Permissão de uso de informações 

de acervos eletrônicos pelo 
Google

As bibliotecas podem parar de 
disponibilizar as informações de seus 

acervos eletrônicos

Implicações ao Google 
Acadêmico e/ou a aos seus 

usuários

A partir desse uso, o Google 
gerará links individuais nos 

resultados de pesquisa para cada 
artigo contido nos servidores das 

bibliotecas 

O Google deixará de utilizar as 
informações dentro de 30 dias, a partir do 
momento em que as informações param 

de ser disponibilizadas

Implicações às Bibliotecas

As informações compartilhadas 
com o Google não serão  

compartilhadas com outras bases 
de dados

Envio de solicitação
ou retirando as informações do acervo 

para que as informações do cervo 
eletrônico da biblioteca não sejam mais 

usados.

Adaptado de: Google Acadêmico – Normas  do Programa de links de bibliotecas

http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py?contact_type=general&hl=br
http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py?contact_type=general&hl=br
http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py?contact_type=general&hl=br


Usuários com 
Conexão dentro do 

Próprio Campus 
Universitário

Ao buscar por: 
Ciência + 

Informação
Links da Biblioteca 

Universitária (UFMG) 
Adicionados aos 

Resultados de Pesquisa

Um dos resultados da Pesquisa

Condução dos 
Usuários aos 
servidores da 

biblioteca

Acesso ao 
Texto Integral 

do Artigo



¹Ruídos: Outras Informações acadêmicas não relevantes às necessidades de informação dos usuários 
quando estes faz em uso de determinadas estratégias de busca.
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Sites Governamentais e 
Institucionais; Jornais e 
Revistas on-line

Bibliotecas Virtuais e 
Bases de Dados 
Diversas

Editoras 
Acadêmicas

Catálogos de/e Bibliotecas 
Universitárias

Sites de Autores 
de Artigos

Apresentação em Slides; Artigos 
Completos de Opinião; Relatórios 
Técnicos; Apresentação em slides.

Artigos Científicos Completos de 
Periódicos; Resumos; Referências 
e Citações

Referências e Citações; Resumos ; Artigos; Relatórios 
técnicos

Referências e Citações; 
Resumos; Teses e 
Dissertações; 

Apresentações em Slides; 
Artigos Científicos e de Opinião 
Completos.

Ruídos
Todas as tipologias de resultados de pesquisa com 
assuntos completamente irrelevantes às 
necessidades de busca de informação do usuário.



Notas da Equipe Google

Caso tenha sugestões, dúvidas ou comentários relacionados ao Google 
Acadêmico, entre em contado com a equipe. 

“Nós Sabemos o quanto devemos a todas as pessoas da área acadêmica 
cujo trabalho tornou o Google uma realidade, e esperamos tornar o 

Google Acadêmico o mais útil possível para essa comunidade. 
Acreditamos que todos devem ter a Oportunidade de ver o mundo como 

se estivessem “sobre os ombros de gigantes” (Google, 2011).

http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py?contact_type=general&hl=br
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Por enquanto, este 
recuso do Google não 

está disponível em 
português

Digite seu Primeiro 
nome

Digite seu Sobrenome

Digite seu endereço de 
e-mail.

Selecione “Yes”, caso você 
tenha uma questão sobre a sua 

biblioteca com relação ao 
Google Acadêmico, e “No” caso 

você não seja esse o tipo de 
comentário.

Digite suas Dúvidas, Comentários;  
Sugestões e Solicitações diversas de 

Editoras e Bibliotecas

Digite o Assunto

*Todos o Campos são Obrigatórios

Clique para 
enviar

c



Inclua no seu site a possibilidade de pesquisa
gratuita do Google Acadêmico. A caixa de pesquisa
permite que os usuários encontrem trabalhos
revisados por especialistas, teses e outros materiais
acadêmicos diretamente das suas páginas da web. É
fácil, preciso e gratuito para todos (GOOGLE, 2011).

Google Acadêmico

Sobre o Google Acadêmico

Coloque o Google Acadêmico no seu Site

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Caminhos Hipertextuais incluir a pesquisa do Google Acadêmico em determinado site



Etapa 1

Etapa 2

Clique 
aqui



Etapa 3

Não é  permitido que os usuários alterem o código HTML. Consulte as diretrizes da marca

http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/services/free_scholarsearch_guidelines.html
http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/services/free_scholarsearch_guidelines.html




Recursos do Google Acadêmico

R
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Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br

Digite aqui o termo ou a 
expressão a ser 

pesquisada



Obtenha a informação em que uma ou outra pessoa são citadas de algum 
modo em documentos diferentes ou no mesmo, digitando “or” entre as 

expressões

Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br



Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br

Obtenha a informação em 
que duas pessoas são 

citadas de algum modo no 
mesmo documento 

digitando and entre as 
expressões



Obtenha informações em que uma pessoa é citada de algum modo 
em um documento mas não em parceria com outra digitando “not”

entre as expressões:

Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br



Encontrar uma frase específica em algum dos documentos, digite-
a no campo de busca:

Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br



Obtenha documentos com um título específico, digite-o no campo de 
busca:

Interface do Google acadêmico 

Fonte: http://scholar.google.com.br



Pesquisa 
Avançada

Encontrando 
Artigos onde 

tenham:

Todas as palavras

Frases exatas

No mínimo uma 
das palavras

Sem as palavras

Palavras 
encontrada no 

artigo ou no título

Pesquisando por 
Autor

Pesquisando por 
Publicação

Artigos publicados 
em revista ou 

local

Pesquisando por 
Data

Intervalos de 
datas: data-data

Pesquisa Avançada Google Acadêmico



Fonte:http://scholar.google.com.br/advanced_scholar_search?hl=pt-BR&as_sdt=0,5

Duas formas

Entre



Autor: É uma das maneiras mais eficazes de se encontrar um 
artigo específico, basta apenas digitá-lo no quadro de pesquisa 

avançada. 



Pesquisa por Autor
Formas Exemplo No campo de 

busca, digite

Sobrenome Assis Assis

Nomes Inteiros Luciana Gracioso “Luciana Gracioso”

Nomes 
ou

Substantivos?
Linda Autor: linda

Iniciais
do 

Nome

Machado de Assis M. Assis



Restrita a Publicações: Essa ferramenta o auxiliará, porém ela 
pode lhe fornecer resultados incorretos e incompletos, uma vez 

que o buscador coleta dados de várias fontes inclusive extraindo-
os de textos e citações.

Digite aqui o 
local, revista ou 

afins em que 
você acredite 

que o artigo foi 
publicado



Restrição a Datas: São eficazes quando se procura por desenvolvimento mais 
recente de uma determinada área.

Restrição a Datas

Formas 1º campo de busca 2º campo de busca 3º campo de busca –
(opcional) quando 
desejar pesquisar 
por período

Exemplo Assunto: ontologias 2003 2007



Assim que você clicar em pesquisar em qualquer dos 
exemplos anteriores, seja na tela de pesquisa simples ou 

avançada, você será redirecionado para esta próxima tela: 



Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Resultados da Pesquisa

Resultados sobre o 
termo buscado 
“ontologias”



Data: dentro da página dos resultados refine sua 
pesquisa com o link de datas.

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Pesquise por 
data, para 
obter uma 

publicação de 
um ano 

específico



Incluir citações ou com pelo menos um 
resumo:

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Nesta barra é possível obter resultados “com citações” ou “com 
pelo menos um resumo”, escolha uma das opções aqui



Crie um alerta de e-mail: todas as vezes que um determinado 
termo for publicado o Google te alertará pelo e-mail:

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Clique neste ícone ainda na página de 
resultados 

Digite o termo ao qual deseja ser alertado 
sobre novas publicações 

Digite seu endereço de e-mail

Para finalizar 



Para obter documentos apenas em 
Português

Para obter documentos em outras 
línguas

Na tela de resultados de sua pesquisa o Google ainda te 
oferece a oportunidade de origem do documento a ser 

pesquisado.



Resultado Google 
Acadêmico

Fornece o formato 
do arquivo –

superior direita

Inferior direita ao 
resultado

Quantas vezes o 
termo pesquisado 

foi citado

Artigos 
relacionados com 

os termos 
buscamos

Pesquisa por 
Cache

Todas as versões 
disponíveis do 

documento 
recuperado

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Ainda na tela de 
resultados:



Tomando como exemplo o resultado da 
pesquisa temos:

Citado por: este mesmo termo foi citado por 
outros documentos, clique e veja em quais 
documentos eles estão.

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=



Artigos Relacionados: quais artigos 
se relacionam com o termo buscado.

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=



Em Cache: aqui você tem a oportunidade de abrir o 
documento pesquisado e ter em marca texto o termo que 

procurou em destaque ao longo do documento inteiro.

Interface da Scielo: 

http://74.125.155.132/scholar?q=cache:Yy87Zj8J6d0J:scholar.google.com/

+ontologias&hl=pt-BR&as_sdt=0,5



Todas as versões: aqui você pode conferir em quantas 
versões o mesmo documento está disponível, em todos 

os diferentes sites, revistas, e demais suportes 
relacionados com o meio Acadêmico

Interface da página de pesquisa do Google acadêmco:

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ontologias&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Aqui é 
mostrada 
todas as 

versões que 
este 

documento 
foi publicado 

na web





O Google Acadêmico, além de fornecer uma maneira simples
e abrangente de pesquisar, oferece aos usuários diferentes maneiras
de acesso aos resultados. Além disso, o usuário tem a facilidade de
salvar os documentos de seu interesse de acordo com o formado em
que este está disponível. A maior parte dos documentos indexados
pelo Google Acadêmico constam nos seguintes formatos:



Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=

Documento em 
formado HTML



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652002000300012

Liberdade de 
Salvar o 

documento 
através do Menu 

Arquivo 
escolhendo a 
opção Salvar 

como



1.Selecionar o local para salvar o documento

2. Escolha o Nome do arquivo. 

3. Clicar em salvar

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652002000300012



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652002000300012

O download será iniciado 



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652002000300012

Após a conclusão do 
Salvamento, quando 
necessitar de uma 

nova consulta basta 
clicar no Nome do 
Arquivo para que a 
janela do Download 
seja fechada. Isso 

permitirá a 
reabertura da 

interface onde esta 
localizado o material 

explorado.



Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr

Documento em 
formado PDF



Ao clicar no link, será 
apresentado outra página 

Primeiro modo de salvar: 

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr



Nesta página, ao 
clicar no formado 
PDF, abrirá em 
seguida  outra 

página mostrando o 
texto completo em 

PDF

Fonte: http://capim.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewArticle/1245

Primeiro modo de salvar: 



Através  do 
Menu Arquivo 
escolhendo a 
opção Salvar 

como.

Salvando através do 
uma imagem de 
disquete que se 
encontra, muitas 
vezes,  no canto 
superior esquerdo .

Permite outras duas maneiras 
de salvar:

Fonte: http://capim.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/1245/885

Primeiro modo de salvar: 



1.Selecionar o local para salvar o documento

2. Escolha o Nome do arquivo. 
3. Clicar em salvar

Conclusão do Primeiro modo 
de salvar

Após a conclusão de Salvar arquivo, quando necessitar de uma nova consulta 
é só clicar no Nome do Arquivo, isso permitirá a reabertura da interface onde 
esta localizada o material explorado.

Fonte: http://capim.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/1245/885



Segundo modo de Salvar:

Ao clicar diretamente 
no formato PDF

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr



Segundo modo de salvar: 

Aparecerá a Caixa de 
Dialogo. Em seguida 
clique em Salvar

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr



1.Selecionar o local para 
salvar o documento

2. Escolha o Nome do arquivo. 
3. Clicar em salvar

Segundo modo de salvar:

Em seguida...

1. O download será iniciado 

2. Depois escolha: Abrir ou Fechar

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr



Após a conclusão de 
Salvar arquivo, quando 
necessitar de uma nova 
consulta é só clicar no 
Nome do Arquivo, isso 
permitirá a reabertura da 
interface onde esta 
localizada o material 
explorado.

Conclusão do Segundo modo 
de salvar:

Fonte: http://capim.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/view/1245/885



Documento em 
formado DOC

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?start=20&q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o+formato+doc&hl=pt-BR&as_sdt=0



Aparecerá a Caixa de 
Dialogo. Depois clique em 
Salvar.

Ao clicar em 
qualquer um dos 
dois link.

Em seguida...

Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?start=20&q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o+formato+doc&hl=pt-BR&as_sdt=0



Fonte: http://scholar.google.com.br/scholar?start=10&q=ciencia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&as_sdt=0,5

Documento sem identificação 
de formato



Liberdade de 
salvar o 
documento 
através do 
Menu Arquivo 
escolhendo a 
opção Salvar 
como



1.Selecionar o local para salvar 
o documento

2. Escolha o 
Nome do 
arquivo

3. Clicar em 
salvar



O download será iniciado 

Após a conclusão de Salvar 
do arquivo, quando necessitar 
de uma nova consulta é só 
clicar no Nome do Arquivo, 
isso permitirá a reabertura da 
interface onde esta localizada 
o material explorado.

Em seguida ...

Fonte: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1046487



Dicas Para Salvar 
Documentos

A maioria do documentos que estão nos formados HTML, PDF, DOC entre 
outros dão a liberdade de salvar através da Seleção do Corpo do Texto, e 
em seguida clicar com o botão direito e escolher a opção Copiar , depois 

abra o Editor de Texto e Cole a seleção feita anteriormente.
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Para a elaboração deste material foram consultadas: informações fornecidas pelo
próprio Google através de instruções de uso fornecidas no texto “Sobre o Google
Acadêmico ”, com link disponível na Interface de busca simples do Google Acadêmico;
outros exemplos de tutorias disponíveis na Web; sites e artigos acadêmicos e;
potenciais usuários do tutorial em questão.

Como potenciais usuários do Tutorial do Google Acadêmico, considerou-se estudantes
e professores do Ensino Médio ao Superior; Profissionais de Bibliotecas e
Editoras. Visando, assim, apoiar o uso dos recursos fornecidos pelo Google
Acadêmico: pesquisa, atividades de ensino e compartilhamento de informações.

Não é permitida alteração ou qualquer outro tipo de revisão sem autorização de 
todos os autores deste Tutorial.

É proibido o uso comercial, direta ou indireta,  deste conteúdo. Sendo este aberto a 
todos os interessados em utilizá-lo.

A maioria das  imagens utilizadas são fornecidas pelo próprio Office utilizado para 
elaboração do Tutorial – Microsoft PowerPoint -. Já outras, foram adquiridas a partir de 
PrintScreen na interface do Google Acadêmico.
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