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Site do NAU 

http://nau.uniriotec.br/ 

● Repositório com todos (ou quase todos) os trabalhos produzidos pelo grupo com um 

detalhe: acessíveis! 

● Sua dissertação/tese vai constar lá no final de sua jornada. É essencial que você a 

torne acessível antes, seguindo as Orientações para criar documentos acessíveis no 

Word 

● Consulte a página de links e informações úteis, que é atualizada eventualmente com 

dicas como as que constam nesses slides 

http://nau.uniriotec.br/
http://nau.uniriotec.br/index.php/links-uteis/guias-do-nau/orientacoes-para-criar-documentos-acessiveis-no-word
http://nau.uniriotec.br/index.php/links-uteis/outros-links


  

 

 

 

 

Qualis CAPES 

A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C | Nossa área: Ciência da Computação 

"A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. 
Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade, de A1 a C, sendo A1 o estrato mais elevado. 
(...) o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações. Isto 
não constitui inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado". 
Fonte: (CAPES, 2017) 

Importante: "Não se realiza, desde 2009, qualificação de eventos, apenas de periódicos e livros. Estão suspensas 
temporariamente quaisquer informações sobre eventos". Fonte: (CAPES, 2017). 

● Link com filtro da nossa área: http://qualis.ic.ufmt.br/ 

● Link oficial: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaCon 

sultaGeralPeriodicos.jsf 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://qualis.ic.ufmt.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


 

 

 
 

 
 

 

Principais conferências (IHC, Acessibilidade e SI) 

Nacionais 

● Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos  em Sistemas Computacionais (B2): 
http://comissoes.sbc.org.br/ce-ihc/eventos/ihcs/ 

● Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (B2): http://www2.sbc.org.br/ce-si/sbsi.html 

Internacionais 

● CHI (A1): https://sigchi.org/conferences/conference-history/chi/ 
● HCI International Conference (B2): http://www.hci.international/ 
● DSAI (B2): https://dblp.uni-trier.de/db/conf/dsai/ 
● ASSETS (A2): http://www.sigaccess.org/assets/ 
● ICIS (A1): https://aisnet.org/page/ICISPage 

http://comissoes.sbc.org.br/ce-ihc/eventos/ihcs/
http://www2.sbc.org.br/ce-si/sbsi.html
https://sigchi.org/conferences/conference-history/chi/
http://www.hci.international/
https://dblp.uni-trier.de/db/conf/dsai/
http://www.sigaccess.org/assets/
https://aisnet.org/page/ICISPage


 

 

 
 

 

Acesso a artigos científicos 

● Na rede da UNIRIO (irrestrito à diversas bases) 
● De casa: use o Acesso CAFe: http://www.periodicos.capes.gov.br/ (cpf e senha do 

portal do Aluno) **melhor opção 
○ Depois, pesquise no Google via portal de periódicos 
○ Ou acesse as bases de dados 

● Outra opção: configurar proxy - http://www.unirio.br/professor/manuais/instrucoes-
para-acesso-ao-portal-de-periodicos-da-capes/ 

Vídeo sobre como pesquisar em bases de dados: 
https://www.dropbox.com/s/kjkojsfgf6n09fo/capra-cafecapes.mp4?dl=0 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.unirio.br/professor/manuais/instrucoes-para-acesso-ao-portal-de-periodicos-da-capes/
https://www.dropbox.com/s/kjkojsfgf6n09fo/capra-cafecapes.mp4?dl=0


 
 

Principais bases de dados 

Foco em computação / tecnologia 

● ACM DL: https://dl.acm.org 
● IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Multidisciplinares (Acesso via Portal de Periódicos CAPES) 

● Scopus 
● Web of Science 
● Springer Link 
● Google Acadêmico 

https://dl.acm.org
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


 
 

 

 

Dicas úteis sobre a UNIRIO (1/2) 

● Para se matricular - https://portais.unirio.br:8443/aluno/login.action?error= 
● Para emitir a carteira de estudante - http://id.unirio.br/ 
● manual do aluno - http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ppgi/informacoes-sobre-o-

programa/regulamento-do-curso-regras-e-normas/manual-do-aluno-
mestrado/at_download/file 

● Treinamento da Biblioteca com ferramentas importantes -
http://www.biblioteca.unirio.br/treinamentos 

● Curso de Inglês - http://isf.mec.gov.br 

https://portais.unirio.br:8443/aluno/login.action?error=
http://id.unirio.br/
http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ppgi/informacoes-sobre-o-programa/regulamento-do-curso-regras-e-normas/manual-do-aluno-mestrado/at_download/file
http://www.biblioteca.unirio.br/treinamentos
http://isf.mec.gov.br


 

 
 

 
 

Dicas úteis sobre a UNIRIO (2/2) 

● Laboratórios (Por linha de pesquisa + doutorado) 
- Pegar chaves com seguranças, na entrada do prédio: seu nome estará na lista de alunos da sua linha de 

pesquisa (no caso de IHC: SAN) 
● Banheiros para alunos da pós 

- Ao lado dos laboratórios no segundo andar e ao lado do auditório do PPGI. Chaves ficam junto com as 
chaves dos laboratórios (no mesmo chaveiro). 

● Bandejão: café da manhã, almoço e jantar 
- Mais informações: http://www.unirio.br/dae/alimentacao-nos-campi) 

● No Prédio ao lado, CCH, tem Banco do Brasil (1º andar),  Xerox e Copa (subsolo) 

http://www.unirio.br/dae/alimentacao-nos-campi


  

  

 

 

 
 

Mais dicas - Origem: WhatsApp (1/4) 

Adaptado de Nathália Ronfini 

● Drive com as normas da ABNT para os trabalhos acadêmicos: 
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1yuB0njuvXlsqMkMsj6q-
2kcmF4iL946Y 

● Ferramenta para escrita e correção de textos em inglês: https://writeandimprove.com/ 
e https://languagetool.org/ 

● Contador de palavras repetidas: http://linguistica.insite.com.br/corpus.php, 
http://pt.wordcounter360.com/, http://www.writewords.org.uk/word_count.asp 

● PDF Converter: https://www.ilovepdf.com/pt, https://smallpdf.com/pt 
● Conferir se é plágio: http://www.plagium.com/, http://plagiarisma.net/ 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1yuB0njuvXlsqMkMsj6q-2kcmF4iL946Y
https://writeandimprove.com/
https://languagetool.org/
http://linguistica.insite.com.br/corpus.php
http://pt.wordcounter360.com/
http://www.writewords.org.uk/word_count.asp
https://www.ilovepdf.com/pt
https://smallpdf.com/pt
http://www.plagium.com/
http://plagiarisma.net/


  

 

 
 

 
 

 

Mais dicas - Origem WhatsApp (2/4) 

● Qualis de um periódico: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQuali 
s/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 

● Dicionário de sinônimos: https://www.sinonimos.com.br/ 
● Dicionário de antônimos: https://www.antonimos.com.br/dor/ 
● Dicionário de sinônimos em inglês: https://www.thesaurus.com/ 
● Gerenciadores de referência / bibliotecas digitais: https://www.mendeley.com; 

www.myendnoteweb.com, https://www.zotero.org/ 
● Manual super completo sobre Mendeley feito pela bibliotecária Thais Moraes: 

https://www.slideshare.net/ThaisMoraes7/mendeley-2017-
73612874?from_m_app=android 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://www.sinonimos.com.br/
https://www.antonimos.com.br/dor/
https://www.thesaurus.com/
https://www.mendeley.com
http://www.myendnoteweb.com
https://www.zotero.org/
https://www.slideshare.net/ThaisMoraes7/mendeley-2017-73612874?from_m_app=android


 

 
 

 
 

 

 
 

Mais dicas - Origem WhatsApp (3/4) 

● "Currículo acadêmico" do CNPq: http://lattes.cnpq.br/ 
● Base de periódicos da Capes: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
● Plataforma Brasil: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 
● Redes sociais para pesquisadores: https://www.researchgate.net/, 

https://www.academia.edu/ 
● Bibliotecas digitais gratuitas: https://avxhm.se/, https://pt.scribd.com/, 

https://archive.org/details/americana, http://gen.lib.rus.ec/, https://www.pdfdrive.net/, 
https://www.4shared.com/web/q#category=5, https://www.passeidireto.com/ 

● Tutorial de como gravar vídeo aula ou entrevistas online sem ter que baixar qualquer 
sofware: https://www.youtube.com/watch?v=ffQQmNiVLCQ 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://avxhm.se/
https://pt.scribd.com/
https://archive.org/details/americana
http://gen.lib.rus.ec/
https://www.pdfdrive.net/
https://www.4shared.com/web/q
https://www.passeidireto.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ffQQmNiVLCQ


  

  

  

 

 

Mais dicas - Origem WhatsApp (4/4) 

● Curso de Escrita e Publicação de Artigos Científicos: 
http://www.cnen.gov.br/images/CIN/Cursos/Curso_Escrita_Publicao_Artigo_Cientfic 
o_Junho2017.pdf 

● 9 ELEMENTOS ESSENCIAIS NO ARTIGO CIENTÍFICO: 
https://andrezalopes.com.br/9-elementos-essenciais-no-artigo-cientifico/ 

● Como utilizar o método FISH/QTCR/5SS para ler artigos científicos: 
http://posgraduando.com/fish-qtcr-5ss-leitura-artigos/ 

● O Guia Completo das Ferramentas de Pesquisa: https://blog.even3.com.br/guia-
completo-das-ferramentas-de-pesquisa/ 

http://www.cnen.gov.br/images/CIN/Cursos/Curso_Escrita_Publicao_Artigo_Cientfico_Junho2017.pdf
https://andrezalopes.com.br/9-elementos-essenciais-no-artigo-cientifico/
http://posgraduando.com/fish-qtcr-5ss-leitura-artigos/
https://blog.even3.com.br/guia-completo-das-ferramentas-de-pesquisa/
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