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INFORMATIVO AOS USUÁRIOS

A Biblioteca Central por motivo da Pandemia do

Coronavírus (Covid-19) e da suspensão das

atividades presenciais na UESC, interrompeu o

atendimento presencial ao público. Comunicamos

que os serviços serão oferecidos remotamente.



ACESSO AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 Para ter acesso aos serviços da Biblioteca é

necessário que o usuário seja cadastrado

previamente;

A Biblioteca solicitou aos colegiados e aos

departamentos as listas com os dados dos

novos usuários que ingressaram na

universidade no ano corrente para que sejam

cadastrados.



ACESSO AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA

Os Usuários que já possuem cadastro e estão 

matriculados, mas esqueceram a senha devem:

 Enviar mensagem para biblioteca contendo o      

número de matrícula, nome completo, CPF e nome 

do curso para o e-mail: bibliot@uesc.br

mailto:bibliot@uesc.br


ACESSO AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA

 Os Usuários que ingressaram na Universidade em anos

anteriores a 2020 e ainda não fizeram o cadastro devem

solicitar aos seus respectivos colegiados, departamentos ou

unidade que estejam vinculados que enviem um e-mail para

Biblioteca com os seguintes dados:

 Nome completo, matrícula, telefone, e-mail, RG (expedição, 

órgão expedidor), CPF, data de nascimento, sexo, endereço 

completo, CEP, nacionalidade, estado civil e escolaridade. 



USUÁRIOS QUE PODEM SER CADASTRADOS:

 Alunos 

 Professores 

 Funcionários técnico-administrativos.

 Para serem efetivados os cadastros na Biblioteca, os

usuários devem ter vínculo com a instituição. Os alunos

devem estar regularmente matriculados, e os

professores e os funcionários técnico-administrativos

devem pertencer ao quadro de servidores da UESC.



SERVIÇOS QUE SERÃO OFERECIDOS

Consulta ao catálogo on-line do Pergamum

Biblioteca virtual da Pearson (E-books)

Teses e Dissertações Online

Sites de Fontes de Pesquisas Científicas

Portal de Periódicos da Capes

Programa de Comutação Bibliográfica



COMO TER ACESSO AOS SERVIÇOS

 Como consultar o catálogo on-line do Pergamum

1º Passo: Acessar o site da UESC: www.uesc.br e rolar o 

cursor da tela para baixo, clique no link “Biblioteca” no menu 

lateral.

http://www.uesc.br/


2º Passo: Acesse o link “Catálogos On-line” no 

menu lateral 



 3º Passo: Clique na caixa de texto “Pesquisa Geral” e digite o

termo de pesquisa. Coloque, por exemplo, a palavra “Java”, e clique

em “Pesquisar”. Abaixo da caixa de pesquisa tem o link “+Opções

de consulta” permite realizar consultas por Autor, Título, Assunto,

etc.



IMPORTANTE

No catálogo online da Biblioteca estão disponíveis para

consulta todos os recursos bibliográficos impressos e virtuais

pertencentes ao Acervo, como: livros, revistas, CD-ROM, DVD,

trabalhos de finais de curso (TCC), monografias, dissertações e

Teses.

Nesse período de aulas não presenciais a comunidade

acadêmica terá acesso através do catálogo online apenas os

recursos bibliográficos que estão disponíveis remotamente que

são: Livros eletrônicos (E-books) e as Dissertações e Teses



 Biblioteca virtual da Pearson (E-books)

Para acessar os livros eletrônicos (E-books) assista ou leia as
informações no tutorial da Biblioteca Virtual da Pearson através do
Link:

https://www2.uesc.br/noticias/26/Uesc-volta-a-disponibilizar-a-
Biblioteca-Virtual-da-Pearson

 Teses e Dissertações Online

As Dissertações e Teses que estão em formato eletrônico podem ser

pesquisadas no catálogo por: autor, título e assunto, etc. No resultado

da pesquisa aparece o ícone do PDF. É só clicar para abrir o arquivo,

não há necessidade de colocar senha.

https://www2.uesc.br/noticias/26/Uesc-volta-a-disponibilizar-a-Biblioteca-Virtual-da-Pearson


 Sites de Fontes Pesquisas Científicas

Está disponível na página da Biblioteca Central uma lista

de sites de pesquisas cientificas em diversas áreas do

conhecimento, para ter acesso ao endereço eletrônico

entre no site da UESC: www.uesc.br e acesse o link

Biblioteca ou acesse diretamente o endereço da Biblioteca:

http://uesc.br/biblioteca/

http://www.uesc.br/
http://uesc.br/biblioteca/


 Portal de Periódico da Capes

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que

reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil

o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um

acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases

referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além

de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas,

estatísticas e conteúdo audiovisual. O acesso é através do:

http://www.periodicos.capes.gov.br/

http://www.periodicos.capes.gov.br/


 Programa de Comutação Bibliográfica 

O Programa de Comutação Bibliográfica tem o objetivo

de facilitar aos usuários da biblioteca o acesso a documentos

de todas as áreas do conhecimento, através de revistas

técnico-científicas, dissertações, teses e anais de congresso.

Para garantir a obtenção de cópias de documentos em texto

completo oferecidos, tem que ser mediante pagamento,

através da Internet. E para saber maiores informações sobre o

COMUT entre em contato com a Biblioteca ou acesse o site:

http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm

http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm


ATENDIMENTO:

O atendimento será realizado remotamente

através dos canais: E-mail bibliot@uesc.br, e do

(SEI). Nestes canais serão atendidas as

solicitações da comunidade acadêmica referentes

aos serviços oferecidos pela Biblioteca Central,

assim como dúvidas e sugestões.

mailto:bibliot@uesc.br


Sejam bem vindos a Universidade!

Bons Estudos e aproveitem os recursos 

informacionais da Biblioteca. 

Muito Obrigada!

Equipe da Biblioteca!!


