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1 DESCONFIE SEMPRE
Avalie e cheque a origem da
informação e, quando tiver dúvida,
consulte um especialista.

2 QUEM É O AUTOR? 
Verifique a autoria da informação,
avalie as suas credenciais e sua
reputação profissional e ética.

DICAS PARA AVALIAR A QUALIDADE
E A CONFIABILIDADE DA

INFORMAÇÃO



3 É ACESSÍVEL?
Avalie o grau de acessibilidade
quanto  à disponibilização do
conteúdo da informação (acesso
aberto).

4 TEM CONTEÚDO?
Analise o conteúdo quanto à
atualidade, originalidade, avaliação
por   pares e entidades e se respeita
os direitos autorais.



CUIDADOS AO ACESSAR OBRA
INTELECTUAL GRATUITA

Verificar as credenciais do
proprietário ou responsável
pelo domínio no site
https://registro.br/

Ficar atento às violações de
direitos autorais ou se dispõe
de licença.

Prevenir-se contra vírus para
seu computador.



Livros e capítulos de livros
de editoras universitárias e
outras editoras que
publicam livros de caráter
científico. Clique aqui.

Livros e capítulos de
livros de caráter
científico e de acesso
aberto, de autoria de
docentes, discentes,
técnicos-administrativos
e indivíduos que
mantenham vínculo com
a UFPA. Clique aqui.

ALGUMAS FONTES PARA ACESSAR
LIVROS DIGITAIS

http://books.scielo.org/
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/


ALGUMAS FONTES CONFIÁVEIS
PARA PESQUISA ACADÊMICA

Periódicos nacionais e internacionais, livros,
normas técnicas, patentes, teses e
dissertações, dentre outros tipos de materiais.
Clique aqui.

Revistas científicas editadas pela UFPA e
avaliadas por pares, seguindo as exigências
próprias de cada área de conhecimento.
Clique aqui.

https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://www.periodicos.ufpa.br/


Produção científica nacional em acesso
aberto (artigos científicos, teses, dissertações,
livros, capítulos de livros, trabalhos
apresentados em eventos, dentre outros).
Clique aqui.

Periódicos eletrônicos de acesso livre na
internet, inclui revistas científicas (journals),
revistas de divulgação científica (magazines)
e boletins técnicos (bulletins/newsletters).
Clique aqui.

Artigos em periódicos renomados e de
credibilidade científica.  Clique aqui.

http://oasisbr.ibict.br/vufind/
http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre
https://scielo.org/


Textos completos das teses e dissertações
defendidas nas instituições brasileiras de
ensino e pesquisa. Clique aqui.

Artigos científicos, teses, livros, resumos,
bibliotecas de pré-publicações e material
produzido por organizações profissionais e
acadêmicas. Clique aqui.

Teses, dissertações, artigos publicados em
revistas científicas e trabalhos publicados em
anais de eventos de autoria de docentes,
discentes (mestrado e doutorado) e técnicos
administrativos da UFPA. Clique aqui.

http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://scholar.google.com.br/?hl=pt
http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/
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