Dicas de Pesquisa no FamilySearch
Noriane Antunes
Não encontrou os documentos que estava procurando? Não entre em pânico. Há diversas
maneiras que podemos fazer pesquisas no FamilySearch.org. Nesta classe vamos aprender 3
maneiras diferentes de fazer pesquisa.

OBJETIVOS DA CLASSE
•
•
•

Aprender os diferentes tipos de pesquisa
Aprender diferentes maneiras de buscar registros históricos no FamilySearch
Aprender como utilizar o catálogo para pesquisas

DICAS IMPORTANTES
•
•
•

Sempre busque primeiro pelo nome
Sempre veja o documento originial
Busque de diversas maneiras

PESQUISAR PELO NOME
A primeira informação e uma das informações essenciais para uma pesquisa é o nome do
antepassado que você está procurando.

Exemplo 1
Pesquise pelo registro de casamento de Ricardo Gomes, no Rio de Janeiro no ano de 1915.
1. Acesse o website FamilySearch.org
2. Clique na opção Pesquisar
3. Não limite sua busca
Muitos nomes e sobrenomes passam por um precosseo de mudança ortografica.
Ao limitar sua busca voce corre o risco de perder documentos por conta de como o
nome foi soletrado.
4. Preencha os campos disponiveis com as informações conhecidas
Na pagina de resultados da pesquisa temos 3 colunas
A primeira coluna contém o Nome e a Coleção de onde os documentos foram
registrados.
A segunda coluna é a coluna de Eventos, onde encontramos as datas dos registros.
Terceira coluna nos mostras os Parentescos nome dos pais. Conjuge ou filhos.
5. Filtrar os resultados
Utilize os filtros para diminuir o numero de resultados.

Voce pode filtrar o resultado por diversas categorias, por exemplo:
•
•
•
•

Local e Ano de Nascimento
Local e Ano de Casamento
Local e Ano de Falecimento
Selecione os filtros desejados e colete os resultados.

PESQUISAR POR COLEÇÕES
Descubra quais coleções estão disponiveis para o local em que está fazendo sua pesquisa.
1. Retorne a pagina inicial da opção pesquisar.
2. No mapa mundi delineado no lado superior direito selecione o país onde precisa fazer a
pesquisa
3. Esta pagina mostrara as coleções que estão disponiveis para seu país. Algumas coleções
foram indexadas e outras não. Verifique qual sua coleção de interesse.
Exemplo 2.
Pesquise pelo registro de óbito de Rosa Lina de Almeida, em Arapoti, Paraná no ano de 1911.
6. Localize a coleção de interesse.
7. Selecione o lugar desejado.
8. Selecione os anos de busca.
9. Visualize as imagens
10. Colete as informações encontradas.

PESQUISAR PELO CATÁLOGO
Na pagina inicial do FamilySearch, selecione a opção Pesquisar > Catalogo.
Na pagina do Catálogo você terá diversas opções para pesquisar como
Localidade / Sobrenomes / Títulos / Autor / Assuntos / Palavras Chaves
Caso você já saiba o numero do microfilme onde localizar a informação desejada é possivel
buscar pelo número do microfilme.
Exemplo 3.
Pesquise pelo registro de nascimento de Cecilia da Silva, de São José do Rio Preto, São Paulo
no ano de 1913.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na página inicial do catálogo busque pela localidade São José do Rio Preto, São Paulo.
Selecione a opção de Registros Civis.
Selecione a coleção desejada.
Selecione a opção com a margem dos anos que você está procurando.
Visualize as imagens.
Colete as informações encontradas.
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