
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS - BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/SEDE 

PLANO PARA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIO 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Unidade responsável pelo curso: Biblioteca de Ciências da Saúde - SD 

Período: Início 2012 – Termino: Indeterminado.   

Local de Realização: Laboratório de Informática do Setor de Ciências da 

Saúde – Sede 

Público Alvo: Alunos de graduação, pós-graduação e professores do curso de      

medicina da UFPR e profissionais de saúde do Hospital de Clínicas. 

Instrutor: Lilia Maria Bitar Neves 

Carga horária: 13h. 

Solicitação: As solicitações devem ser enviadas para o e-mail lilia@ufpr.br. No 

e-mail devem constar: Nome do solicitante completo; contato; curso, data do 

treinamento; número de participantes e módulo (s) que deseja. 

 

 

2 – EMENTA 

 Aprendizado sobre a investigação científica com ênfase para pesquisa 

 bibliográfica e normalização de trabalhos acadêmicos  

 

     3 – OBJETIVO GERAL 

 

Capacitar professores e alunos do Curso de Medicina da UFPR e do Hospital de 

Clínicas no uso das bases de dados da saúde, acesso ao documento e na 

normalização de documentos. 

     

    3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Tornar o usuário familiarizado com as diferentes interfaces de busca das 

bases de dados na área da saúde;  

• Apresentar ferramentas para gerenciar as informações coletadas nas 

bases de dados;  

• Levar ao conhecimento do usuário os recursos disponíveis para obtenção 

de cópias de documentos mediante portais e serviço de comutação;  

• Orientar quanto à estrutura do trabalho científico e a normalização de 

citações e referências bibliográficas. 
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4 - MÓDULOS 

Módulo I  - PORTAL DA BVS (Carga horária 2h) 

• Contextualização do termo “pesquisa bibliográfica”; 

• Estratégia de Busca; 

• Descritores em Ciências da Saúde – DeCs; 

• Pesquisa nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Módulo II (Carga horária 2h) 

• Portal PubMed (pesquisa simples e pesquisa pelo MeSH); 

• Web of Science (pesquisa simples, Índice H e Fator de Impacto); 

• Scopus (pesquisa simples e Índice H); 

• UpToDate 

Módulo III (Carga horária 2h) 

• Portal da CAPES. 

  Meu Espaço 

  Busca por Assunto 

  Busca por Base. 

Módulo IV (Carga horária 4h) 

• EndNoteWeb – ferramenta utilizada para gerenciar as referências 

localizadas nas buscas bibliográficas  

Módulo V (Carga horária 1h) 

• Estrutura do Trabalho Científico 

• Citações no Corpo do Trabalho 

• Referências Bibliográficas  

Módulo VI (Carga horária 2h) 

• Currículo Lattes – Como criar e preencher os dados. 

Módulo VII (Carga horária 1h) 

• Comutação 

  Pesquisa no Portal da Informação – SiBi; 

  Pesquisa no Portal de Periódicos da BVS; 

  Pesquisa no Portal da Capes – Busca de Periódicos; 

  Serviço do SCAD e COMUT. 

Observação: A carga horária dos módulos pode ser adaptada conforme a 

necessidade da turma. 
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5 – ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

8 - DIVULGAÇÃO 

  

O curso terá sua divulgação restrita à comunidade da UFPR, realizada por meio de  

  

6 - AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Avaliação do curso se dará mediante formulário entregue aos alunos no final 

do curso, onde serão abordados aspectos que possam medir o desempenho 

do curso quanto ao: 

• Conteúdo; 

• Material didático; 

• Carga horária. 

  

1 – Aulas teórico – prático. 

2 – Uso do computador para treinamento nas bases. 

3 – Uso de multimídia. 

4 – Conteúdos compartilhados com os alunos através do Blog da Biblioteca 
www.bibsaude.wordpress.com  


