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PROBLEMA



Indagação principal (clara e objetiva)
Objeto de investigação
Ineditismo e viabilidade

Exemplo: As condutas internacionalmente ilícitas praticadas no contexto das 
Operações de Paz, as quais podem ensejar responsabilização internacional, 
podem ser atribuídas à ONU?



HIPÓTESE



Relação com o problema
Formulação: única ou múltiplas?
Verificação / falseamento

Exemplo:
Sim. A Comissão de Direito Internacional já elaborou artigos que dispõem 
acerca da matéria.
Não. A ONU goza de imunidade de jurisdição absoluta perante as cortes 
domésticas.



EQUÍVOCOS

Ausência de problema
Ausência de posicionamento acerca do problema



MARCO TEÓRICO



Qual a importância de se eleger um marco teórico?



O QUE É NECESSÁRIO PARA DESENVOLVER
UM MARCO TEÓRICO?

Estar familiarizado com os conceitos investigados;
Consultar bibliografia relacionada com o objeto de estudo;
Construir argumentos mediante interpretação da teoria – um mesmo problema
pode ser investigado com enfoques diferentes.



PESQUISA



ONDE PESQUISAR?

Bases de dados
Buscadores especializados
Repositórios institucionais
Repositórios de acesso livre
Buscadores de jurisprudência



BASES DE DADOS

Consistem em plataformas nas quais são disponibilizadas diversas revistas
científicas, simplificando as buscas dos pesquisadores, que podem concen-
trá-las nas bases de dados ao invés de ter que pesquisar cada um dos 
periódicos indexados pela base de dados individualmente.



BUSCADORES ESPECIALIZADOS

Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/)
Refseek (https://www.refseek.com/)
BASE (https://www.base-search.net/)
ScienceResearch.com (http://scienceresearch.com/scienceresearch/)
DialNet (https://dialnet.unirioja.es/)
Portal de Periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/)
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REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS

Consistem na biblioteca digital de uma universidade, instituto ou centro de 
pesquisa, reunindo sua produção intelectual (científica, acadêmica, artística e 
técnica) em acesso aberto, com o objetivo de disseminar o conhecimento da 
instituição e aumentar a visibilidade de sua produção científica.

Lista de Repositórios Brasileiros - IBICT (goo.gl/r86nBX)
Portal da Biblioteca Universitária da UFSC (http://portal.bu.ufsc.br/)
Repositório da UFSC (https://repositorio.ufsc.br/)
Pergamum (https://pergamum.ufsc.br/)







REPOSITÓRIOS DE ACESSO LIVRE

Library Genesis ou LibGen ( http://gen.lib.rus.ec/)
Sci-hub (https://sci-hub.tw/)
B-ok (http://b-ok.org/)
Scribd (https://pt.scribd.com/)
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BUSCADORES DE JURISPRUDÊNCIA

Jurisprudência unificada (http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/)
Digesto (https://www.digesto.com.br/digesto/)











ESCRITA



MORE

Cadastro - www.more.ufsc.br
Citações e referências bibliográficas - ABNT
15 tipos de documentos diferentes
Automatização de procedimentos
Bancos de dados pessoal e público
Possibilidade de pesquisar e importar referências
Sugestões e dúvidas: morerexlab@gmail.com





MENDELEY

Download - https://www.mendeley.com/download-desktop
Introdução de referências bibliográficas
Plataforma - permite a sincronização dos arquivos armazenados
Monitoramento por meio de pastas
Geração de estatísticas
Criação de grupos
Disponível para Android e IOS





ENDNOTE WEB

Acessar o site e realizar cadastro
Inclusão e organização automática de citações e referências
Diversos estilos de normatização
Microsoft Word
Biblioteca particular - pastas para organização
Compartilhamento de informações
EndNote Desktop



REFWORKS

Login: necessidade de vínculo com alguma Universidade
Preenchimento automático de referências bibliográficas
Biblioteca particular - passível de organização - pastas
Novas buscas - agregar novas referências
Possibilidade de arquivar os documentos na nuvem
Grupos
Dúvidas: Quick Start Guides



CITEULIKE

Cadastro
Extração automática dos dados de citações
Biblioteca particular - MyCiteULike
Busca de novos links
Grupos - compartilhamento de documentos relacionados
Tags





EASYBIB BIBLIOGRAPHY CREATOR

Google Docs - instrumento complementar
Organização de referências bibliográficas
Normas técnicas de formatação do mundo inteiro
Ordem alfabética



MENTHOR

Criador de referências bibliográficas
Normas da ABNT
Ordem alfabética
Criação de um documento no Word para realizar download





WORDREFERENCE

Traduções, definições e conjugações
Google Play e Apple Store
Apresentação de diferentes contextos



LINGUEE

Traduções e pronúncias
Offline
Aplicativo para celular
Possibilidade de pesquisar traduções alheias anteriores - contextualização



DICAS



OPERADORES BOOLEANOS

Estratégias de busca
Palavras-chaves
Interferência direta no resultado dela
Os mais conhecidos são: AND, OR e NOT



“OR”

Ideia de alternância ou de união
Pesquiso “A” ou “B”
Amplia a busca

Exemplos:
 prisão OR cárcere
 remédio OR medicamento;
 crianças OR infantil OR infância



“AND”

Ideia de intersecção
Pesquiso “A” com “B”
Restringe a pesquisa

Exemplos:
 lei AND princípio
 ((assédio sexual) OR (assédio moral)) AND (trabalho OR mercado)
 ((interpretação jurídica) OR (hermenêutica jurídica)) AND (princípios OR  
  principiologia)



“NOT”

Ideia de exclusão ou de seleção
Pesquiso “A” sem “B”

Exemplos:
 (seguridade social) NOT (previdência)
 ((agente público) OR (servidor público)) NOT ((presidente) OR (governa_  
 dor) OR (prefeito))



CARACTERES ESPECIAIS

( ) Parênteses: estabelecem a ordem de operação
 (judiciário OR magistratura) AND aposentadoria ≠ judiciário OR magistra 
 tura AND aposentadoria.
“ “ Aspas: congelam uma expressão
 “judicialização da política no Brasil”
* Asterisco: variações dos sufixos.
 Const* > constituição, constituinte, constitucionalismo, etc.
? Sinal de interrogação: variações de grafia da palavra
 Bra?il > Brasil ou Brazil



OneNote 

Web, Mobi le, Desktop

Grátis (com Premium
disponivel)

Sim

Sim

Sim

Microsoft OneDrive

Sim (Extensão
WebClipper)

Evernote 

Web, Mobi le, Desktop

Grátis (com Premium
disponivel)

Sim

Sim

Sim

Evernote  Cloud

Sim (Atalho noteclado: 
Windows + S)

Google Keep

Web, Mobi le

Grátis 

Não

Sim

Sim

Google Dr ive

Sim (Extensão do 
Keep no Chrome)

Plataformas

Preço

Anexar documentos
às notas

Imagens

Áudio

Acesso à Nuvem

Captura de
conteúdo da Web

ONENOTE, EVERNOTE E GOOGLE KEEP



MÉTODO POMODORO

Facilita o foco e tenta ultrapassar aquela barreira inicial aos estudos
Um método, no qual vários aplicativos se apropriam. Ex.: Brainfocus, Tomato-timer,
Tide, etc.
Forma clássica
 25 min de estudo e 5 min pausa
 25 min de estudo e 5 min pausa
 25 min de estudo e 5 min pausa
 25 min de estudo e pausa mais longa
Perspectiva output (saída) → input (entrada)
 Começo → ? → Fim
 Começo → 25 minutos → Fim



Exemplo: Tide app



COLD TURKEY BLOCKER

Bloqueia distrações, inclusive páginas determinadas da internet (ex.: Face  
book,Twitter, Youtube, Instagram, etc.)
https://getcoldturkey.com/
Versão paga (bloqueia aplicativos, adiciona exceções) e gratuita



Bloqueia websites determinados   

Temporiza a duração do bloqueio



EXTENSÃO BLOCK &
FOCUS DO GOOGLE CHROME

Uma versão menos sofisticada do Cold Turkey
Bloquear sites, foco nas redes sociais e mensageiros online
Plugin no Chrome

Temporiza a duração do bloqueio



MIND THE GRAPH

Infografia, ilustrações e gráficos por exemplo.
Interessante para pesquisa de campo e operações parecidas



PLATAFORMA SUCUPIRA

Base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG)
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml
Consulta do Qualis de um periódico
Por áreas de avaliação (Direito, Sociologia, Interdisciplinar)
Passa por processo anual de atualização
A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (com peso zero)



Exemplo: Revista Sequência da UFSC



Qual a importância de se eleger um marco teórico?
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