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GUIA DE PESQUISA ON-LINE 

 

 

PESQUISA INTEGRADA BIBLIOTECA E CEDOC 

 

Essa pesquisa faz buscas nas seguintes bases de dados: 

 

 Bases dos acervos: 

o Acervo bibliográfico 

o Arquivo Institucional da Pinacoteca de São Paulo 

o Fundos Privados e Coleções 

 

TELA DE RESULTADOS 

Os resultados são apresentados e separados segundo a origem dos resultados encontrados. 

Basta clicar na base desejada para ver os registros recuperados. 
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PESQUISA EM BASE DE DADOS ESPECÍFICA  

Nesta opção, a pesquisa será realizada na base de dados selecionada. 

 

Após selecionar a base de dados, digite o termo para pesquisa. 

 

DICAS DE PESQUISA  

Nas opções de pesquisa livre é possível a utilização do truncamento de palavras, realizado 

com o emprego do caractere cifrão ($). Desse modo, se desejar pesquisar por algum termo do 

qual não tenha certeza da grafia correta, a pesquisa truncada é uma opção (exemplo de 

pesquisa para o nome Krajcberg). 
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PESQUISA AVANÇADA  

Neste módulo é possível a delimitar os campos que serão pesquisados. A partir da página 

inicial, selecione em qual base de dados deseja pesquisar; 

 

 

A seguir, selecione a opção ‘‘Formulário avançado’’, localizado no canto superior direito da 

página. Será, então, exibida nova tela de pesquisa. 
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Para pesquisar, selecione o campo onde deseja e clique em ‘‘índice’’. 

 

Na nova tela, digite o termo desejado ou parte dele e selecione ‘‘mostrar índice’’ ou, ainda, 

‘‘selecione a letra inicial’’ da palavra desejada. 

 

Escolha, dentre os termos, aquele que deseja. Ao clicar em ‘‘pesquisar termos’’ o sistema irá 

realizar a pesquisa. Caso queira agregar outras informações à pesquisa, clique em ‘‘adicionar 

termos’’. Você será remetido à tela inicial do Formulário avançado de pesquisa e poderá 

incluir mais termos para pesquisa. 

 


