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GLOSSÁRIO
Termo / Sigla

Definição

Acervo bibliográfico

Conjunto de livros ou bibliografias que compõem o acervo da
Biblioteca do STF.

Acervo comum

Conjunto de documentos disponibilizados pelas demais áreas do
STF no sistema Biblioteca Digital.

Ajuda

Apresenta o “Manual do Usuário” e o “Glossário" do sistema

Área

Representa o Setor do Tribunal que guarda o documento incluído no
sistema

Argumento de pesquisa

Termo, palavra ou expressão sugerida pelo usuário para pesquisa
no sistema

Assunto

Identificação do tema do documento

Autor

Pessoa ou entidade que produz ou compõe obra literária, artística ou
científica.

Campos descritivos

São os metadados dos documentos incluídos no sistema, tais como,
autor, título, assunto, série e etc.

Cesta de itens

Permite que o usuário crie uma lista de documentos relevantes a
partir do resultado da pesquisa. Nessa opção, o usuário poderá
imprimir a seleção, bem como salvar no computador, enviar por email ou limpar a Cesta de Itens. O usuário poderá acessar a Cesta
de Itens na tela de resultado da pesquisa ou no link Detalhar
Campos.

Coleção

Conjunto de documentos digitalizados agrupados por afinidade.

Compactado

Conjunto de arquivos que o sistema disponibiliza para download do
arquivo. Cada documento apresentará quantidade diferenciada de
arquivos compactados, uma vez que foram fracionados em, no
máximo, 4MB, visando facilitar o download.

Data de publicação

Data em que o documento foi publicado por uma editora,
organização ou instituição. No caso dos processo, é a data de
publicação no Diário da Justiça.

Decisão

Solução dada por juiz ou tribunal em um processo.

Descrição física

Dados referentes a número de páginas ou de volumes, ilustrações,
formato e tamanho do documento.
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Detalhar campos

Apresenta todos os campos descritivos do documento que possuam
conteúdo. Além de todos os campos, o sistema apresenta as opções
de visualizar o texto em arquivo PDF, Compactado, Flash e
Documentos Associados, bem como permite que o usuário insira o
documento na Cesta de Itens.

Documento

Objeto de valor documental podendo ser um livro, fotografia, peças
de Museu, Processo e etc.

Documento associado

Permite que o usuário consulte documentos que agregam
informação à obra pesquisada, pois aponta relacionamento por
autoria, conteúdo e assunto. Dessa forma, o sistema enriquece o
resultado da pesquisa, uma vez que permite ao usuário visualizar e
conhecer outros documentos digitais do STF e/ou da internet. Os
documentos associados estão disponíveis no link Detalhar Campos.

Editora

É uma organização que coordena a publicação de obras literárias,
discográficas e impressos, como jornais e revistas.

Endereço eletrônico

Indicação da URL (Uniform Resource Locator) do documento na
Internet

Flash

Simulação do folhear de um livro criado por meio eletrônico. A
animação oferece as opções de passar página por página, visualizar
as miniaturas de cada folha, ampliar as imagens, selecionar páginas
específicas, além de permitir o download do PDF e a impressão.

Idioma

Língua original em que foi escrito o documento.

Imprenta

Denominação atribuída, na catalogação, às indicações de local de
publicação, editor e data.

Localização física

Conjunto de informações alfanuméricas que representam o
endereço físico do documento dentro do acervo físico da biblioteca.

Nº identificador

Número gerado automaticamente pelo sistema que identifica o
documento no momento da inclusão na base de dados

Nota

Informação acrescentada à parte principal da descrição bibliográfica
para esclarecê-la ou completá-la.

Nova pesquisa

Opção para realização de nova pesquisa. Apresenta para o usuário
a tela da pesquisa livre.

OCR

Optical Character Recognition é uma tecnologia utilizada para
reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem. Na
pesquisa textual é fundamental para recuperar o argumento de
pesquisa.
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Operadores booleanos

São parâmetros de pesquisa pré-definidos que auxiliam na filtragem
dos dados entre vários argumentos e campos de pesquisa. Estão
disponíveis na opção “Pesquisa Avançada”.

PDF

Portable Document Format – é um formato de arquivo desenvolvido
pela Adobe Systems para representar documentos de maneira
independente do aplicativo, hardware e sistema operacional usados
para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever documentos que
contenham texto, gráficos e imagens num formato independente de
dispositivo e resolução.

Pesquisa avançada

Apresenta argumento e os campos onde o usuário poderá construir
sua expressão de busca, usando os operadores booleanos. O
usuário poderá pesquisar vários argumentos usando os vários
campos e operadores booleanos simultaneamente para filtrar sua
pesquisa e obter resultado preciso.

Pesquisa fonética

Possibilita a recuperação de palavras com mesmo fonema.
Fundamental para acervos antigos cujas palavras eram escritas de
maneira diferente.

Pesquisa livre

Permite a pesquisa no sistema apresentando campo livre para que o
usuário escreva a expressão e/ou palavras(s) de busca

Processo

No Sistema de Biblioteca Digital são os julgamentos históricos
impetrados no STF. É composto pela classe processual e pelo
número do processo. Ex: HC 305

Refinar pesquisa

Permite que o usuário refine o resultado da pesquisa. O sistema
apresentará a tela da pesquisa avançada com o argumento já
elaborado pelo usuário que informará novos argumentos e filtros de
pesquisa para obter um resultado mais preciso e próximo do seu
interesse.

Relator

Ministro encarregado de expor os fundamentos do processo para
que os demais Ministros possam julgá-lo.

Relevância

Apresenta o resultado da pesquisa com o maior número de
ocorrências localizadas pelo sistema em um documento, nos
Campos Descritivos e/ou no Texto Integral, conforme dados
informados pelo usuário no momento da pesquisa.

Resultado

Apresenta o total de itens recuperados na pesquisa e ao abrir a
combo tipifica os vários tipos de documentos encontrados com a
quantidade de cada ocorrência um.

Resumo

Representação concisa e acurada do conteúdo de um documento,
síntese de um documento.
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Saiba mais

Apresenta informações adicionais a respeito do sistema de
Biblioteca Digital

Série

Informação descritiva de uma publicação selecionada de um autor
que contém vários volumes impressos.

SYS

Número identificador do livro no catálogo da Biblioteca Min. Victor
Nunes Leal atribuído pelo sistema ALEPH

Texto integral

Permite a pesquisa no texto integral no PDF dos documentos
incluídos no sistema

Tipo de documento

São os vários tipos de objetos que compõem a Biblioteca Digital.

Título

Palavra ou expressão que indica o tema abordado no documento.

