Dicas para realizar a sua pesquisa
1. Pesquisa simples
• Use a caixa de pesquisa para encontrar descrições arquivísticas que contêm texto correspondente.
A caixa de pesquisa está disponível na parte superior de todas as páginas.
• Digite um ou mais termos na caixa de pesquisa. Caso utilize mais termos selecione símbolos para
refinar a sua busca (ver lista abaixo).
• Pressione "Enter" em seu teclado.
• O sistema busca em todos os campos de todas as descrições arquivísticas e exibe os resultados na
página de resultados de pesquisa.
• A página de resultados mostra o termo pesquisado e o número total de resultados. Por padrão, o
sistema exibe vinte resultados de cada vez. A paginação está localizada na parte inferior da tela e
permite que o usuário navegue por longas listas de resultados.
• Clique no título para ver a descrição completa. Você será encaminhado para a página de
visualização da descrição arquivística.
• Você também pode filtrar os resultados da busca utilizando o menu lateral esquerdo.
Lista de símbolos utilizados para refinar a busca:
- Aspas ("): Os termos entre aspas serão buscados na ordem e na forma em que estiverem escritos.
Exemplo: "Reunião ordinária da Comissão de Turismo" o sistema não recuperará "Reunião
extraordinária da Comissão de Turismo", por exemplo. Não coloque espaço entre o símbolo e o
termo utilizado.
- Sinal matemático de subtração (–): O termo precedido do sinal "-" não aparecerá nos resultados.
Exemplo: Comissão -Turismo o sistema excluirá os resultados com o termo Turismo.
- Sinal matemático de adição (+): O termo precedido do sinal "+" aparecerá obrigatóriamente nos
resultados. Exemplo: Comissão +Turismo o sistema retornará resultados que tenham
obrigatoriamente o termo Turismo, podendo ter ou não o termo Comissão.
- Ponto de interrogação (?): Trata-se de um caractere curinga. Exemplo: Públic?s - o sistema
buscará Públicas e Públicos. Não coloque espaço entre o símbolo e o termo utilizado.
- Asterisco (*): Trata-se de um caractere curinga para múltiplos caracteres. Exemplo: Fund* - o
sistema buscará Fundação, Fundador, Fundição, mas não Funcionário. Não coloque espaço entre o
símbolo e o termo utilizado.
- Til (~): Pesquisa difusa. Serão recuperados termos assemelhados. Exemplo: Fundação~ - o sistema
recuperará Fundação, Fundição, Funcionário etc. Não coloque espaço entre o símbolo e o termo
utilizado.
- Sinais tironianos (&&): Podem ser usados para substituir o operador booleano AND, ou seja,
recupera apenas os registros que contenham os termos buscados. Registros só com um dos termos
serão excluídos da lista de resultados. Exemplo: fiscalização && financeira && orçamentária
- Ponto de exclamação (!): Pode ser usado para substituir o operador booleano NOT, ou seja
recupera apenas o primeiro termo, excluindo o segundo termo da lista de resultados. Exemplo:
turismo ! cooperativismo
2.

Pesquisa

avançada

Existe uma interface de pesquisa avançada disponível para o usuário. Ao clicar no link abaixo da
caixa de busca, aparecerá uma nova tela. Use a pesquisa avançada para fazer uma busca mais
detalhada ou filtrar sua pesquisa.
• Selecione o operador booleano no menu:

e - Recupera apenas os registros que contenham os termos que escolheu. Registros só com um dos
termos serão excluídos da lista de resultados.
ou - Recupera registros que contenham quer um termo, quer outro, quer os dois termos no mesmo
registro.
não - Recupera apenas os registros que contêm o primeiro termo, excluindo da lista de resultados
aqueles que contêm o segundo termo.
• Adicione os termos desejados na caixa de busca (“pesquisar”).
• Selecione o campo específico onde deseja que a busca seja realizada.
• Clique em “Adicionar novo critério” para incluir novas instruções para a busca.
• É possível filtrar os resultados da busca utilizando o menu lateral esquerdo.
Também é possível limitar os resultados por:
•

Entidade custodiadora: Selecione “Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG)”

•

Descrição em nível superior: Selecione dentro de qual dos fundos a pesquisa deve ser feita:
◦ Fundo BR MGALMG ALMG - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
◦ Fundo BR MGALMG CCEMG - Congresso Constituinte do Estado de Minas Gerais
(1891)

•

Nível de descrição: Selecione o nível de descrição desejado para realizar a busca.

•

Objetos digitais disponíveis: Informe se o resultado desejado deve conter objetos digitais
disponíveis (fotografias, vídeos, áudios...)

•

Instrumentos de pesquisa: Selecione a opção “não”.

•

Também é possível escolher se a pesquisa será feita apenas nas descrições dos níveis
superiores (o próprio registro descritivo dos fundos arquivísticos disponíveis) ou se será
feita em todas as descrições da base de dados. Selecione entre as opções: “Descrições em
níveis superiores” ou “Todas as descrições”.

•

Filtragem por intervalos de datas: Neste caso, insira as datas no formato norte-americano
(ANO-MÊS-DIA) ou navegue pelo calendário que se apresenta ao clicar nas caixas “iniciar”
e “fim”.

•

Clique no ícone “?” para mais informações.

Uma vez inseridos os critérios de filtragem, por fim, clique em “Pesquisar”.
Para fazer uma nova busca, com novos critérios de filtragem, clique em “Reiniciar”.

