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1. Tela Inicial 

Ao acessar o Banco Docere, você verá a 

seguinte tela 

Nela você encontrará: 

filtros de busca 

lista completa 

dos acervos 

cadastrados 
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O banco pode ser melhor utilizada nos 

navegadores Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox e Safari 



o botão limpar apaga as 

seleções realizadas em 

todos os campos.   

Após utilizar o botão limpar, clique no botão pesquisar para 

atualizar os critérios de busca e visualizar a lista de acervos 

cadastrados 
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Para desfazer a seleção em 

um campo específico, utilize 

a opção todos / todas, 

localizada no início da 

tabela auxiliar 



2. Filtros de busca 

 

O banco conta com 4 filtros principais 
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2.1 Filtro Titular 

Permite buscar pelo nome do docente 

responsável pela acumulação do acervo 

 

Atenção!  
Optamos por não atualizar 

a grafia dos nomes e por 

adotar o nome completo 

dos docentes 
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Acervos de um mesmo docente armazenados 
em locais diferentes (mesmo que em uma 
mesma unidade/órgão) são registrados em 
fichas diferentes 

 

Para abrir a ficha de 

identificação do acervo, 

clique sobre o nome do 

docente 
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2.2 Filtro Unidade/Órgão custodiador 

Permite buscar acervos de acordo com os locais 

onde se encontram armazenados 
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Atenção!  
Esse campo contempla apenas as unidades 

nas quais foram localizados acervos de 

docentes 



Para refinar a busca, utilize o filtro 

departamento, que surgirá logo após 

selecionar a unidade custodiadora 

Em alguns casos, você poderá refinar  

a busca utilizando o filtro 

laboratório/núcleo de pesquisa do 

departamento selecionado  
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A busca retornará, como resultado, os acervos 

localizados na unidade selecionada. Para acessar a 

ficha de identificação do acervo, clique sobre o 

nome do docente 

Você também poderá refinar os resultados 

em função dos documentos existentes e/ou 

das atividades desempenhadas pelos 

docentes   
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Nesse caso, a busca retornará resultados 

apenas quando o termo procurado existir 

nas fichas de identificação dos acervos 

selecionados 



2.3 Filtro Documento 

Permite buscar acervos em função dos 

documentos  neles existentes 

 

O campo contempla formatos, 

espécies, tipos documentais e objetos 

Consulte a lista de termos 

preferenciais na seção “materiais de 

apoio” 
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Na ficha de identificação do acervo, o documento 

procurado aparece em destaque, associado às 

atividades das quais se origina 
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2.4 Filtro Atividade 

Permite buscar acervos em função das 

atividades desempenhadas pelos docentes 
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A busca retornará, como resultado, todos os 

acervos que disponham de documentos 

associados à atividade selecionada 



A atividade docência/pesquisa se 

divide em subatividades.  

São 14 opções que permitem refinar 

melhor a busca 
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Na ficha de identificação do acervo, a atividade e a 

subatividade selecionadas aparecem desdobradas, 

exibindo os documentos a ela vinculados 
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3. Ficha de identificação do acervo 

Cada acervo cadastrado no Banco Docere é 

identificado por uma ficha padronizada 
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No topo, em destaque, consta o nome do titular 

do acervo 
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A ficha é dividida em 4 seções 



O campo datas-limite apresenta dados em 

anos exatos ou décadas, sempre que a 

informação pôde ser apurada  
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O campo extensão mensura o volume dos acervos em 

metros lineares, número de pastas ou número de 

documentos 



O conteúdo de cada acervo é apresentado em 

uma árvore de atividades 

Para visualizar as subatividades 

ou os documentos relativos a 

cada atividade, utilize o botão +, 

à esquerda 

Para ocultar as listas de subatividades 

ou de documentos, utilize o botão -, à 

esquerda 
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Consideramos organizados os acervos ainda 

em uso por seus titulares, pois ostentam a 

ordem conferida por aqueles que os utilizam 
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Foram considerados como de acesso livre os arquivos 

encontrados em ambientes institucionalizados, que dispõem 

de espaço para consulta e/ou rotina de atendimento aos 

pesquisadores  

Atente sempre para as condições de 

acesso e consulte o responsável pelo acervo 

antes de realizar visita presencial 



22 

O campo observações não consta em todas as 

fichas. Ele é destinado ao registro de informações 

relevantes não contempladas nas demais seções 


