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www.bibsaude.wordpress.com








Pesquisa Bibliograﬁca;
EndNoteweb;
Alerta na Base Web of Science;
Conexão Doméstica;
Base UpToDate;
DeCS Descritores em Ciências da Saúde;
Base Web of Science

Treinamentos









Portal BVS;
Portal PubMed
Web of Science
Scopus
UpToDate
Portal da CAPES
EndNoteWeb;
Currículo Lattes (Mediante solicitação)

Novas Aquisições




Materiais: Livros, dissertações e teses.
Frequência: Trimestral.
Disponível em: bibsaude.wordpress.com

CONTATOS:
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Fone: (41) 3360-7278
3360-7224
Rua Padre Camargo, 280
CEP: 80060-240
Curitiba - Paraná
E-mail: bibref@ufpr.br
bibscs@ufpr.br
Horário:
Seg à Sex: 07:00h às 19:50
Sábado: 08:00h às 12:00

Redes sociais:
bibliotecasaude.ufpr
Universidade Federal do Paraná

bibsaude

SiBi
bibsaude.wordpress.com

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Sistema de Bibliotecas
Biblioteca de Ciências da Saúde

Serviços
Veja o que temos a oferecer

Empréstimo
Consulta ao Acervo
Consulta livre aos materiais dos acervos de
 Livros
 Teses
 Revistas especializadas
 Guias
 Abstracts
 Filmes
 Vídeos
 E-books e outros disponível em www.portal.ufpr.br

Empréstimo domiciliar

Bases de Dados

Serviços e Produtos

E-books

Pesquisa Bibliográﬁca



Access Medicine (Harrison’s e outros)
acesso restrito – www.accessmedicine.com

Realizado mediante hora marcada com a bibliotecária
ou solicitado mediante formulário de pesquisa
disponível na biblioteca.



Springer – Acesso restrito
www.portal.ufpr.br/consulta ao acervo.

Comutação



OVID (120 livros da área médica)
www.portal.ufpr.br/consulta ao acervo.





(Serviço de Acesso ao Documento)
Atendimento a distância de artigos cientíﬁcos,
dissertações e teses.

FreBooksDoctors – livre acesso http://www.freebooks4doctors.com

Maiores informações acesse:
bibsaude.wordpress.com na categoria Comutação

Scielo – books – livre acesso
- http://books.scielo.org

Ficha catalográﬁca

Disponível aos usuários cadastrados, conforme os
regulamentos das bibliotecas.

Empréstimo entre bibliotecas
Exclusivo para bibliotecas cadastradas.

Renovação e Reserva on-line
É feita pelo usuário no Portal da Informação
www.portal.ufpr.br.

Recursos de Informática




Acesso à Internet : Terminais para consulta ao
acervo, pesquisa as bases de dados, renovação e
reserva.
Conexão doméstica: Acesso doméstico as fontes
de pesquisa on-line, através do Proxy UFPR.
Somente a usuários com vínculo com a UFPR.
Acesso ao WiFi:
UFPR sem ﬁo: use seu login e senha do email Ufpr

Acesso às Bases de dados


Portal da BVS (Lilacs; Medline; Cochrane)

livre

acesso www.bvs.com






PubMed (Medline)
www.pubmed.org

livre acesso

UpToDate (medicina baseada em evidência)
base de dados restrita - www.portal.ufpr.br
Primal Pictures (3D anatomia)
base de dados restrita - www.portal.ufpr.br

Bases de Acesso via Portal da Capes
www.periodicos.capes.gov.br


JCR: Journal Citation Reports – Fator de Impacto



Scopus e Web of Science
Bases multidisciplinares, disponibiliza o índice H

Catalogação na fonte de dissertação (mestrado) e
teses (doutorado e livre-docência). Solicitar por
e-mail para
 lilia@ufpr.br
 douglas.alex@ufpr.br
 francisco.cordeiro@ufpr.br

Orientação Bibliográﬁca
Orientação para trabalhos acadêmicos de acordo
com as normas da ABNT.

Serviço de Informação do Bibliotecário à
distância - SEINBID
Este serviço presta informação aos nossos usuários e
a outros proﬁssionais da área de saúde por meio de:
e-mail e telefone. As Perguntas devem ser
relacionadas aos serviços prestados pela biblioteca e
outras que possam ajudar o usuário a esclarecer
dúvidas sobre suas pesquisas e estudo

Digitalização
Scanner para usuários, exclusivo para digitalização
de partes de livros e revistas do acervo da biblioteca
de acordo com a legislação sobre Direitos Autorais

