>>Como Pesquisar
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados
1. Acesse o portal da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br.
2. No menu superior da tela, posicione o cursor do mouse sobre a opção ‘Institucional’ e clique em
‘Publicações e Acervos’. A seguir, clique em ‘Biblioteca’.
3. Na seção Pesquisa, na coluna à esquerda, clique em ‘Biblioteca Digital’.
4. Há mais de uma forma de pesquisar na Biblioteca Digital, conforme descrito a seguir:
III.

Pesquisa básica
a.
Preencha o campo ‘Explore a Biblioteca’ com a(s) palavra(s) ou expressão(ões) a ser(em)
pesquisada(s). Pode-se usar:
 Os operadores E, Ou, Não: para combinar os termos entre si;
 “...” (aspas): para delimitar uma expressão;
 * (asterisco): para omitir letras de uma palavra. Por exemplo: Enferm*, que pode
designar enfermeiro, enfermagem ou enfermaria, dentre outras.
b. Clique em ‘Buscar’;
c. Para conferir o resultado da Pesquisa Básica, mova a barra de rolagem da tela até aparecer o
campo inferior da tela ‘Resultado da pesquisa’;
d. Acesse o documento digital clicando no título, ou no ícone, do item desejado;
e. Mova a barra de rolagem da tela até o tópico ‘Arquivos neste Item’, localizado no fim do registro,
e clique no link, ou no ícone, do documento digital para acessar o seu conteúdo.

Observações:






No modo ‘Pesquisa básica’, a busca é feita sem distinção de coleções;
A apresentação do resultado padrão pode ser modificada utilizando os seguintes campos: ‘Resultados por
página’; ‘Ordenar por’ e ‘Em ordem’;
O documento digital pode ser um arquivo de texto (pdf), de áudio (mp3) e de vídeo (wmv). Nos dois últimos
casos, serão visualizados os ícones com as palavras ‘Áudio’ ou ‘Vídeo’;
Alguns documentos em áudio estão compactados. Ao clicar em seu link, será aberta uma caixa de diálogo
que permite a descompactação. Clique no botão ‘Abrir’ e, em seguida, no ícone do áudio para ouvir a
gravação.
IV.

Pesquisa avançada
a.
b.

Na página inicial da Biblioteca Digital, clique em ‘Pesquisa Avançada’;
Preencha o campo ‘Termo da Busca’ com a(s) palavra(s) ou expressão(ões) a ser(em)
pesquisada(s). Pode-se usar:
 Os operadores E, Ou, Não: para combinar os termos entre si;
 “...” (aspas): para delimitar uma expressão;
 * (asterisco): para omitir letras de uma palavra. Por exemplo: Enferm*, que pode
designar enfermeiro, enfermagem ou enfermaria, dentre outras.
c. Em ‘Refine sua pesquisa’, utilize os filtros e o campo de texto para aprimorar o resultado da
busca.
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Observações:
 A apresentação do resultado padrão pode ser modificada utilizando os seguintes campos: ‘Resultados por
página’, ‘Ordenar por’ e ‘Em ordem’;
 Para acessar o documento digital, proceda conforme orientação dos itens c da Pesquisa básica (item I)
V.

Pesquisa por coleção
a.
b.

No tópico ‘Coleções’, clique em uma das coleções listadas: Anais, Livros e Revistas, Multimídia
ou Obras Raras;
Em seguida, na página da coleção escolhida, preencha o campo ‘Pesquisar’, localizado no lado
direito da tela, com a expressão a ser buscada e clique em ‘Buscar’.

Observação:
 Na página da coleção, no menu à esquerda da tela, há os seguintes filtros de pesquisa: ‘Datas’, ‘Autores’,
‘Títulos’ e ‘Assuntos’ (Veja as instruções abaixo, em Pesquisa direta por índice);
 Todas as Coleções são separadas em subcampos pesquisáveis, para maior especificidade na busca. A busca
poderá ser realizada em toda a Coleção, como explicado acima, ou poderá ser realizada nos subcampos. Para
pesquisar no subcampo:
 Clique no subcampo desejado;
 Preencha o campo ‘Pesquisar’, localizado no lado direito da tela, com a expressão a ser buscada;
 Clique em ‘Buscar’.
IV.
Pesquisa direta por índice
Na página inicial da Biblioteca Digital, há o campo ‘Ver toda a Biblioteca Digital por’, localizado no menu
à esquerda da tela, clique em uma das opções de índice – ‘Coleções’, ‘Datas’, ‘Autores’, ‘Títulos’ e
‘Assuntos’ – e proceda conforme indicado a seguir:
a. Coleções: informe o argumento da pesquisa no campo ‘Pesquisar’, localizado no canto superior
direito da página, e clique em ‘Buscar’.
Note que aparecerá uma lista com todas as coleções e subcoleções onde você poderá clicar em
qualquer uma delas e proceder conforme explicado no item III desse tutorial;
b. Datas: indique, nos respectivos campos, o mês e o ano desejados no campo ‘Ir para o índice’ ou
marque um ano no campo ‘Ou digite o ano’ e clique em ‘Buscar’.
c. Autores: selecione uma das letras no alfabeto localizado no alto da página ou preencha o campo
‘Ou digite as primeiras letras’ e clique em ‘Buscar’;
d. Títulos: selecione uma das letras no alfabeto localizado no alto da página ou preencha o campo
‘Ou digite as primeiras letras’ e clique em ‘Buscar’;
e. Assuntos: selecione uma das letras no alfabeto localizado no alto da página ou preencha o
campo ‘Ou digite as primeiras letras’ e clique em ‘Buscar’.
Observação:
 Note que todos os resultados das pesquisas poderão ser exibidos conforme critérios a serem indicados nos
campos ‘Ordenar por’, ‘Em ordem’ e ‘Resultados por página’.
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Cadastramento de usuário
Para receber por e-mail informações sobre os novos documentos incluídos nas coleções da Biblioteca Digital, clique
em ‘Receber notificações’. Na primeira vez, será necessário fazer um cadastro. Para isso, registre-se inserindo seu
email e siga as instruções que se seguirão. Após o cadastro, é possível criar um perfil de interesse: basta entrar em
sua conta e clicar em ‘Perfil’.
Coleções da Biblioteca Digital
Coleção

Subcoleção

Descrição

Anais das Assembleias Constituintes

A coleção reúne os Anais da Assembleia
Geral Constituinte e Legislativa do Império
do Brasil, de 1823; os Anais do Congresso
Constituinte da República, de 1890; e os
Anais das Assembleias Nacionais
Constituintes de 1933 e de 1946.

Cadernos Aslegis

Divulga artigos e ensaios dos membros da
Associação dos Consultores Legislativos e
de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos
Deputados.
Apresenta as Constituições brasileiras
desde o Império. O Brasil teve sete cartas
constitucionais. A constituição de 1988, em
vigor, é a sétima adotada no país, as
anteriores são de: 1824, 1891, 1934, 1937,
1946 e 1967. Das sete constituições, quatro
foram promulgadas por assembleias
constituintes (1824, 1934, 1946 e 1988),
duas foram outorgadas - uma por D. Pedro I
(1891) e outra por Getúlio Vargas (1937) - e
uma aprovada pelo Congresso por
exigência do regime militar (1967).

Anais

Constituições

Documentos Arquivísticos

Dissemina documentos digitalizados, cujos
originais fazem parte de fundos do Arquivo
da Câmara dos Deputados.

Edições Câmara

A Edições Câmara divulga as publicações
oficiais de caráter técnico, normativo,
informativo e educativo sobre temas
relacionados ao processo legislativo e ao
funcionamento da Câmara dos Deputados,
biografias e perfis de atuação de
parlamentares e obras que abordam temas
de interesse do Legislativo, em debate no
país e no mundo.

E-Legis

A Elegis é a Revista eletrônica do Programa
de Pós-Graduação da Câmara dos
Deputados que difunde conhecimentos
sobre o legislativo voltados para o
intercâmbio entre pesquisadores,
profissionais e estudiosos das questões
atinentes ao do parlamento. Os artigos
seguem as linhas e pesquisa: organização e

Livros e Revistas
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funcionamento do parlamento, processos
políticos e política institucional do poder
legislativo.
Estudos das Consultorias

Outras Publicações da Câmara

Coleção de estudos técnicos especializados
elaborados
por
consultores
das
Consultorias Legislativa e de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados, destinados a fundamentar
tecnicamente a ação parlamentar.
Reúne documentos da Câmara dos
Deputados não classificados nas coleções
anteriores.

Produção Acadêmica

Apresenta teses, dissertações e
monografias resultantes das atividades de
ensino, pesquisa e extensão empreendidas
pelos servidores da Câmara dos Deputados
e que sejam relacionadas às atividades
legislativas.

Publicações Externas

Divulga publicações cujo foco temático é a
Câmara dos Deputados, produzidas por
pessoas ou instituições nacionais ou
estrangeiras.

Regimento Interno

Apresenta o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados e suas versões anteriores e
o Regimento Comum do Congresso
Nacional.

Relatórios das Comissões
Multimídia

Áudios

Apresenta livros em áudio.

Vídeos

Apresenta vídeos realizados pela Câmara
dos Deputados.

Livros Raros

Seleção de livros raros constantes do
acervo da Biblioteca Pedro Aleixo da
Câmara dos Deputados.

Periódicos Raros

Apresenta o Jornal das Trincheiras,
publicado durante a Revolução
Constitucionalista de 1932. A coleção
completa compõe-se de treze números,
produzidos pela Liga de Defesa Paulista
(LDP), no período de 14 de agosto a 25 de
setembro de 1932.

Obras Raras
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