
Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville, 29 de outubro de 2021. Edição 39.

Se preferir, clique aqui e veja este informativo em uma nova página.

EMPRÉSTIMO DE ACERVO PARA TODA A COMUNIDADE

A BU retornará o serviço de empréstimo de acervos para toda a comunidade a

partir do dia 3 de novembro de 2021, mediante solicitação e agendamento

prévio para a retirada do material.

Acesse o Portal da BU para obter mais informações.

Por enquanto, o empréstimo está limitado a cinco exemplares por usuário, com

no máximo 10 livros na conta. Caso o usuário já tenha 10 livros consigo, por

exemplo, será necessário devolver cinco exemplares para pegar emprestado

mais cinco.

Confira as bibliotecas da BU que iniciarão em 3 de novembro o empréstimo
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para a comunidade:

• Biblioteca Central (BC)

• Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias (BSCCA)

• Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Jurídicas (BSCCJ)

• Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde – Medicina

(BSCCSM)

• Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas

(BSCFM)

• Biblioteca Setorial de Araranguá (BSARA)

• Biblioteca Setorial de Blumenau (BSBLU)

• Biblioteca Setorial de Joinville (BSJOI)

Na medida em que outras bibliotecas tiverem condições de ofertar este

serviço, haverá divulgação no Portal da BU.

FONTES DE INFORMAÇÃO: teses e dissertações

ProQuest Dissertations & Theses Global

Base de dados de teses e dissertações em texto

completo e referências. Permite a recuperação de

milhões de trabalhos de centenas de

universidades, especialmente dos Estados Unidos.

Todos os anos, milhares de obras são

adicionadas. A cobertura de texto completo vai de 1743 até o presente, com a

cobertura de citações a partir de 1637.

• Como acessar: Portal da BU;

• Acesso restrito à comunidade UFSC: utilize o VPN.

OASIS BR

Base de acesso gratuito que permite

a busca simultânea em milhares de

artigos de periódicos em acesso

aberto, bem como das teses e dissertações dos programas de pós-graduação

brasileiros e portugueses.

• Como acessar: Portal da BU.
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• Acesso gratuito.

Conheça os serviços da BU no período de trabalho e ensino remotos.

Universidade Federal de Santa Catarina

Biblioteca Universitária

Comissão Bibliocentros

http://portal.bu.ufsc.br

Contato

https://atendimento.ufsc.br/otrs/public.pl?Action=NewTicketWizardPublic;QueueID=7
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