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Ferramentas Digitais para Pesquisa Acadêmica (2 créditos) 

Docente: Profa. Dra. Thêmis Amorim Aragão 

Número de alunos: A depender da sala disponibilizada para realização do curso 

Objetivo 

Apresentar metodologia de construção de revisão bibliográfica utilizando processos 

computacionais para delineamento do campo de estudos sobre as temáticas de investigação em 

pesquisa acadêmica. Introduzir ferramentas de gerência de referencial teórico na produção 

acadêmica e software de formatação de documentos acadêmicos. 

Metodologia e procedimentos de ensino 

 Apresentação de conceitos através de aulas expositivas, com auxílio de recursos audiovisuais.  

 Desenvolvimento de trabalhos e/ou dinâmicas coletivas de modo a promover a construção do 

método para desenvolvimento da pesquisa acadêmica. 

 Leituras e debates teóricos de textos referenciais objetivando a análise crítica do conhecimento. 

Recursos, alocação e ambiente de ensino 

Todas as aulas devem ser realizadas em salas onde estejam disponíveis computador com 

RStudio, Zotero e Latex instalados, além de projetor de imagens e acesso à internet. 

Conteúdo Programático 

Aula 01 O que é referencial teórico e como construir uma revisão de literatura. Tipos de   

revisão de literatura (revisão sistemática, revisão narrativa e revisão integradora). 

Aula 02 Principais bases digitais de conteúdo acadêmico (Scopus, Scielo, Web of Science...). 

A importância das palavras utilizadas em títulos, resumos e palavras-chave de 

indexação. Fator de impacto de periódicos e padrões para publicação. 

Aula 03 Buscas por artigos nos portais das bases digitais de artigos científicos e geração de 

banco de dados de produções científicas. Protocolos de inclusão e exclusão de 

material em banco de dados analisado. 

Aula 04 Manipulação das bases de dados. Operando RStudio pacote Bibliometrix (Parte I) 

Analisando autores mais produtivos, referencias mais citadas, artigo com maior 

difusão 

Aula 05 Manipulação das bases de dados. Operando RStudio pacote Bibliometrix (Parte II) 

Analisando rede de relacionamentos entre autores e entre temas. Rede social de 

produção científica. 

Aula 06 Manipulação das bases de dados. Operando RStudio pacote Bibliometrix (Parte III) 

Analisando evolução do tema ao longo do tempo, articulação entre universidades, 

periódicos e países. Leitura da produção mundial no campo de pesquisa. 

Aula 07 Selecionando material de leitura para revisão bibliográfica: Método ordinatio 

Aula 08 Implantando mecanismos de gestão de referências bibliográficas: o uso do ZOTERO. 

Aula 09 Apresentação do aplicativo Latex e suas funcionalidades (Parte I) 

Aula 10 Apresentação do aplicativo Latex e suas funcionalidades (Parte II) 
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