
 

 

Melhoria na “Busca por Assunto” do Portal de Periódicos reúne 
ferramentas num único espaço 
 
As opções de pesquisa por meio do Portal de Periódicos, Google Acadêmico e PubMed foram 
agrupadas e os usuários ainda contam com uma nova ferramenta de descoberta para avaliação – 
Ebsco Discovery Service 
 
 
Quem acessa com frequência o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) está acostumado a encontrar na página inicial as caixas de 
pesquisa para o Google Acadêmico e a PubMed, além das quatro opções de busca no próprio 
acervo da biblioteca virtual. A partir de agora, todas as possibilidades de consulta por assunto estão 
reunidas em um único espaço e são identificadas pelos seus respectivos ícones. É preciso digitar o 
termo de busca no campo da opção desejada para obter os resultados.  
 
A pesquisa realizada no Portal de Periódicos oferece acesso às coleções assinadas pela CAPES 
com editoras internacionais e outros conteúdos de acesso livre. Esta opção permite ao usuário a 
consulta por palavras-chave ou pelos códigos de identificação DOI e PMID de conteúdos que fazem 
parte do acervo. A busca pelo DOI/PMID é possível quando as editoras fornecem os metadados. 
 

 
 

Conhecido pela comunidade brasileira e internacional, o Google Acadêmico é uma ferramenta de 
pesquisa que permite o acesso a trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de universidades 
e artigos variados. Enquanto isso, a PubMed é um motor de busca de livre acesso à base de dados 
Medline de citações e resumos de artigos de investigação em biomedicina. Oferecido pela Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos como parte do metabuscador Entrez, da National Centre 
for Biotechnology Information (NCBI). 
 
A última opção de busca por assunto é a ferramenta de descoberta EBSCO Discovery Service 
(EDS), disponível em caráter experimental. A EDS é uma solução de pesquisa que fornece acesso 
à coleção do Portal de Periódicos, mas com a proposta de apresentar resultados mais relevantes e 
com maior precisão. Segundo a editora EBSCO, a EDS foi desenvolvida a partir de feedbacks do 
usuário final, com funcionalidades que proporcionam retorno mais ágil, pois utiliza uma plataforma 
de pesquisas pré-indexada unificada. Ao utilizar essa opção, o usuário pode avaliar a ferramenta na 
página de resultados.  
 
A atualização da busca por assunto tem como objetivo potencializar a experiência do usuário, uma 
vez que os buscadores estão acessíveis em um único espaço e, por isso, o tempo de procura tende 
a ser menor, já que a reorganização das informações correlacionadas permite uma melhor 
otimização do fluxo de pesquisa e visualização das ferramentas disponíveis. A adoção desse layout 
por processo, segundo estudos científicos, possibilita uma relativa satisfação no processo de 
trabalho, pois oferece coesão ao integrar em um único espaço todas as possibilidades de pesquisa. 
  
Dúvidas, elogios, sugestões ou reclamações podem ser enviadas para o e-mail 
periodicos@capes.gov.br. Acesse www.periodicos.capes.gov.br. 
 
A reprodução parcial ou total de notícias é autorizada desde que seja citada a fonte: "Portal de 
Periódicos da CAPES" 
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