MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PESQUISA NO REPOSITÓRIO DIGITAL DE DOCUMENTOS TEXTUAIS

Sempre em busca de melhorar nossos serviços ao público, a Casa do Pinhal desenvolveu este
manual para oferecer suporte ao usuário em suas pesquisas no Repositório Digital de documentos
textuais, disponibilizado em nossa página web.

A tela do ACERVO DIGITAL apresenta:
- Dois ícones:


Vocabulário



Mostrar todos os documentos

- Cinco opções de busca:


Título / Nome Produtor / Palavra-chave



ID



Local



Data do doc. original



Período início - Período fim.

ÍCONES

o
Disponibiliza uma lista dos termos utilizados na descrição dos assuntos dos documentos. O vocabulário
está organizado pelos seguintes temas:








Nomes da Família Arruda Botelho
Cidade
Estado
País
Cargo Político
História
Demais termos

o
Disponibiliza todos os documentos do Banco de Dados por ordem cronológica.

OPÇÕES DE BUSCA

o Título / Nome Produtor / Palavra-chave
Opção de campo aberto para pesquisa. Permite ao usuário pesquisar por qualquer palavra ou buscar por
palavra-chave pré-definida e listada no item “VOCABULÁRIO”.

o ID
Número de identificação do documento, exclusivo e gerado automaticamente pelo sistema gerenciador
da base de dados, destina-se a ligar a descrição do documento às imagens e arquivos de texto
correspondentes.

o Local
Opção de campo aberto para pesquisa. Permite ao usuário pesquisar por qualquer palavra ou buscar por
palavra-chave pré-definida e listada no item “VOCABULÁRIO” pelas entradas:




Cidade
Estado
País

o Data do doc. original
Campo de pesquisa para localização de datas específicas (dia/mês/ano) ou aproximadas (mês/ano ou
apenas o ano) – ex: 25/12/1889 ou 12/1889 ou 1889

o Período início e Período fim
Estes campos são utilizados para busca de intervalos de tempo. Sua forma de entrada se dá pelo dia, mês
e ano.

Ao clicar no botão

os resultados da pesquisa aparecerão por ordem cronológica da seguinte

forma:

Ao clicar no botão

o pesquisador terá acesso às informações mais detalhadas do documento.

Nesta interface, o usuário poderá visualizar as imagens do documento e a transcrição do mesmo.

Clicando na imagem “1”, por exemplo, o documento digital será mostrado com sua transcrição
correspondente.

Para acessar as páginas anteriores e posteriores do documento basta clicar em:

Ao clicar no ícone

o leitor pode visualizar apenas o texto transcrito.

Nós da equipe do Centro de Estudos da Casa do Pinhal desejamos uma boa pesquisa!

Equipe:
Coordenação: Denize Quinsler
e-mail: casadopinhal@casadopinhal.com.br

Arquivo: Maria Fernanda Rangel
e-mail: arquivo@casadopinhal.com.br

Biblioteca: Sandra Regina de Araújo Sorigotti
e-mail: biblioteca@casadopinhal.com.br

Pesquisa: Héllen Aparecida Furlas
Alexandre Tourinho
e-mail: pesquisa@casadopinhal.com.br

Ação Educativa: Pedro Henrique Vicente
e-mail: educador@casadopinhal.com.br

Secretaria: Fabiana Verza
e-mail: secretaria@casadopinhal.com.br

