Pesquisa Integrada
Biblioteca

INFOGRÁFICO BASE DE DADOS BIBLIOTECAS UFS

Aqui, o aluno precisará colocar as
palavras chave de sua pesquisa, escolher o modo de busca, se é
por Autor, Assunto, Livre ou Título dos livros e em seguida clicar
em Acesso ao Catalogo.
Nessa forma de pesquisa, os alunos encontrarão os
exemplares de livros físicos que encontram-se no acervo da
BISER e de todas as bibliotecas UFS,
bem como exemplares disponibilizados no formato PDF. CLIQUE
AQUI: https://bibliotecas.ufs.br/pagina/152-bibliotecas-da-ufs

Meu Pergamum
https://bibliotecas.
ufs.br/uploads/cont
ent_attach/path/12
464/LoginMeuPerg
amum.pdf

https://bibliotecas.
ufs.br/pagina/152bibliotecas-da-ufs

Meu Pergamum é a área de cadastro do usuário na
Biblioteca, com acesso através de login (cpf) e senha
(cadastrada na biblioteca). Essa área de cadastro
disponibiliza a renovação online, histórico de livros
emprestados, suspensão (afastamento), lista de reserva,
cadastro de assuntos de interesse, dentre outros.
Aprenda a Utilizar:

https://bibliotecas.ufs.br/uploads/content_a
ttach/path/12464/LoginMeuPergamum.pdf

Conhece o Repositório
Institucional UFS?

EBSCO

É nele que se encontra toda produção acadêmica e
científica desenvolvida pelos diversos setores da UFS.

O EBSCO Discovery é uma ferramenta de pesquisa on-line
que reúne todas as bases assinadas pela SIBIUFS (Sistema
de Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe) para
que possam ser explorados usando uma única caixa de
pesquisa. Em outras palavras, em vez de pesquisar, por
exemplo, o Catálogo da Biblioteca para livros e um banco
de dados separadamente, é possível fazer uma única
pesquisa no EDS e obter resultados que incluem livros, ebooks, artigos de revistas, dissertações, teses, além das
principais bases de dados, nacionais e internacionais,
como Scielo, Gale, Academic Search Premier, MEDLINE,
Scopus, ScienceDirect, IEEE Xplore, ERIC, BioOne etc..
Acesso
ao
Guia
EBSCO
CLIQUE
AQUI:

https://ri.ufs.br/
https://bibliotecas.ufs.
br/uploads/page_attac
h/path/10301/GUIA_D
E_ACESSO_REMOTO_A
O_BUSCADOR_INTEGR
ADO_EBSCO_DISCOVER
Y_SCIENCE.pdf

https://ri.ufs.br/

https://bibliotecas.ufs.br/uploads/page_attac
h/path/10301/GUIA_DE_ACESSO_REMOTO_
AO_BUSCADOR_INTEGRADO_EBSCO_DISCOV
ERY_SCIENCE.pdf

Tutorial de Busca
Rápida EBSCO
https://www.youtube.com/watc
h?v=aqFGy_8h8rQ&t=1s

https://www.youtube.co
m/watch?v=aqFGy_8h8r
Q&t=1s

http://www.periodicos.capes.gov
.br/images/documents/Portal_Pe
ri%C3%B3dicos_CAPES_Guia_201
9_4_oficial.pdf

Sabe fazer pesquisas no
Periódico CAPES? CLIQUE
AQUI:
http://www.periodicos.capes.gov.br/images/document
s/Portal_Peri%C3%B3dicos_CAPES_Guia_2019_4_ofici
al.pdf

