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O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) está 

Comunidades, Subcomunidades e Coleções. As Comunidades estão separadas de acordo com 

principais formas de produção acadêmica

estrutura organizacional e por outra

estão depositados os acervos e documentos. 

Subcomunidades; uma Subcomunidade, uma infinidade de Coleções e uma Coleção

conter uma infinidade de Itens. 

Os registros depositados no RIUFS 
principais:  

 

1 – NAVEGAR POR COMUNIDADE
em lista, os registros inseridos em coleções específicas ou comunidades gerais, tendo assim um 
apanhado de toda a produção de determinada área
dissertações de um programa de pós

A escolha de uma Comunidade 
“Comunidades e Coleções”.  

Lista de Comunidades do RIUFS:

Também é possível listar as Comunidade
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O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) está 

comunidades e Coleções. As Comunidades estão separadas de acordo com 

acadêmica. As Subcomunidades são as divisões 

outras formas de agrupamento. E as Coleções são propriamente 

os acervos e documentos. Uma Comunidade pode conter uma infinidade de 

comunidade, uma infinidade de Coleções e uma Coleção

RIUFS podem ser buscados de diversas formas. L

COMUNIDADE S E COLEÇÕES - Nesta modalidade é possível verificar, 
em coleções específicas ou comunidades gerais, tendo assim um 

apanhado de toda a produção de determinada área. Por exemplo: Navegar pelas teses e/ou 
dissertações de um programa de pós-graduação.  

A escolha de uma Comunidade pode ser realizada na tela principal ou clicando em “

Lista de Comunidades do RIUFS: 

 

Também é possível listar as Comunidades no menu superior: 

 
 

SIBIUFS 

MANUAL DE PESQUISA NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – RIUFS 

O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS) está estruturado em 

comunidades e Coleções. As Comunidades estão separadas de acordo com as 

comunidades são as divisões desta produção pela 

oleções são propriamente onde 

de conter uma infinidade de 

comunidade, uma infinidade de Coleções e uma Coleção, por fim, pode 

e diversas formas. Listamos a seguir as 

Nesta modalidade é possível verificar, 
em coleções específicas ou comunidades gerais, tendo assim um 

. Por exemplo: Navegar pelas teses e/ou 

ou clicando em “Navegar”  – 

 



Tela apresentando uma Comunidade e suas Subcomunidades 

 

 

Apresentação de uma Subcomunidade e suas Coleções

 

Na Coleção aparecem os registros inseridos. 

 
 



 
Ao escolher “Navegar” – “Título” , na tela principal, ou selecionar esta opção em alguma 
Comunidade, Subcomunidade ou Coleção, é possível ver a totalidade dos documentos do RIUFS ou 
da Comunidade escolhida. 

Para listar todos os títulos do RIUFS: 

 

 
Verificando todos os títulos de uma Comunidade ou Subcomunidade: 

 

 
 

2 – PESQUISA POR TERMOS LIVRES OU ESPECÍFICOS: a pesquisa pode ser realizada 
utilizando um termo relativo à busca. Pode ser inserido no campo de busca na tela principal:  

 
Pesquisa simples na tela principal do RIUFS 

 
 
Busca Avançada: Ao clicar sobre a LUPA na página inicial (imagem anterior), entra-se na página 
de busca com filtros. Nesta busca, é possível selecionar uma Comunidade ou campo específico e 
relacioná-los, conforme exemplo abaixo. 



 

 

Para uma busca mais eficiente, recomendamos o uso das seguintes estratégias: 

- Para termos compostos, expressões, ou frases que não deverão ser dissociadas, é necessário 
colocar aspas. Exemplo: para uma busca sobre educação a distância, colocar o termo entre aspas 
“educação a distância”. O mesmo vale para nomes, ex: “Antoniolli, Ângelo Roberto” . 

 
- Poderão ser utilizados os buscadores booleanos AND, OR e NOT para relacionar diferentes 
termos. A busca booleana segue a seguinte lógica:  

 

 

                AND            OR     NOT 

AND - Intersecção entre termos, os resultados deverão conter ambos. A ordem dos termos não 
altera o resultado. Ex: História AND Brasil  

OR - Busca por qualquer um dos dois termos ou ambos juntos. Tende a aumentar os resultados. 
Recomenda-se o uso para categorias equivalentes. A ordem dos termos não altera o resultado. Ex: 
Brasil OR Sergipe 

NOT - Exclui um dos termos da busca. Neste caso, o termo excluído será o posterior à palavra 
NOT, portanto a ordem influi. Ex: Escolas NOT Faculdades 

 
Diversos buscadores booleanos podem ser utilizados de forma a se montar uma sintaxe de busca 
mais precisa. Neste caso, utilize os parênteses para reunir as categorias semelhantes ou que deverão 
ser relacionadas à parte. Ex.: História AND (Brasil OR Sergipe) 

 

- Uso do asterisco (*): o asterisco pode ser utilizado para adicionar ao radical de uma palavra 
qualquer complemento. Ex.: Enferm*: lê “enfermagem”, “enfermaria”, “enfermeiros”, “enfermos”, 
etc. 



 

3 – BUSCA FACETADA: Listas de Autor, Assunto, Data e Tipo de Documento. Ao clicar sobre 
um termo, serão listados todos os documentos que se encaixam neste critério. Encontram-se na 
tela principal e nas laterais das telas internas. 

 

 

 


