
Boas práticas em pesquisa

Formação dos/as estudantes da Pós-Graduação em Educação

Faculdade de Educação/Unicamp

A Biblioteca Joel Martins, em colaboração com o Programa de Pós-Graduação em Educação,

propõe uma agenda de formação dos/as estudantes em boas práticas em pesquisa, a ser

desenvolvido entre os meses de agosto e novembro de 2022, tendo continuidade nos próximos

semestres, em calendário a ser programado.

Visando dar conta das necessidades de formação que vêm sendo identificadas com a

implementação da obrigatoriedade de verificação de similaridade textual das teses e dissertações,

a Biblioteca propõe que a formação contemple os seguintes aspectos:

1. Formas de apresentação das referências bibliográficas no texto (no final do trabalho, no final

do capítulo, em notas de rodapé de cada página, sistema alfa numérico ou alfabético);

2. Elaboração das referências bibliográficas segundo as normas da ABNT, APA e Vancouver;

3. Citação bibliográfica de fonte primária e fonte secundária (apud);

4. O que é levantamento bibliográfico? Como realizar? Quais as principais bases de dados? Como

acessar VPN? Como acessar eduroam? Como acessar o portal Capes? Como acessar bases de

dados Acervus, ERIC, Science Direct, Web of Science, Scielo? Como acessar teses e

dissertações no Portal da Capes? Como acessar teses e dissertações na biblioteca digital do

IBICT?

Os tópicos de 1 a 3 referem-se à prevenção do plágio; já o tópico 4 diz respeito à exploração das

fontes de pesquisa, com vistas a diversificar o leque de autores, acessar fontes primárias, limitar a

utilização do apud apenas para os casos em que o acesso à fonte primária não é possível.

Serão reservados para essa agenda de formação dois momentos para cada um dos tópicos, em

meses distintos, contemplando as segundas e sextas-feiras, no período da tarde, das 14h30 às

16h30. As sessões serão remotas ou híbridas e a gravação será disponibilizada, de modo a poder

ser acessada posteriormente, para o esclarecimento de dúvidas. Todo o conteúdo referente a cada

tópico será desenvolvido em uma sessão, mas as pessoas que tiverem interesse poderão participar

mais de uma vez da formação.



AGENDA DE FORMAÇÃO

Agosto Setembro Outubro Novembro

Formas de apresentação

das referências

bibliográficas no texto

19/08 - 10/10 -

Elaboração das referências

bibliográficas segundo as

normas da ABNT, APA e

Vancouver

29/08 - 21/10 -

Citação bibliográfica de

fonte primária e fonte

secundária

- 16/09 - 07/11

Levantamento bibliográfico

e acesso às bases de dados
- 03/10 - 25/11


