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O COMUT permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Podem-se solicitar os
seguintes tipos de documentos:
Periódicos técnico-científicos (artigos);
Teses e dissertações (na íntegra ou parte);
Anais de congressos nacionais e internacionais;
Partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de Direitos Autorais.

A Gerência do COMUT oferece aos seus usuários o serviço de Busca Monitorada. Esse serviço atende às
solicitações de material bibliográfico existente no Brasil e no exterior e atende também a usuários
estrangeiros.

Fonte:
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-bibliografica-%28co
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COMUT NA UFGD

A solicitação de cópias de documentos (periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e
partes de documentos) encontrados em acervos das principais bibliotecas brasileiras e internacionais é
um serviço oferecido pela Coordenadoria de Serviços de Biblioteca, pela sua Divisão de Atendimento ao
Usuário, localizado no prédio da Biblioteca Central. Ocorre através do Programa de Comutação
Bibliográfica - COMUT, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia IBICT e pelo SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) serviço de fornecimento de
documentos especializado em ciências da saúde. Este serviço é coordenado pela BIREME com a
cooperação das bibliotecas integrantes da rede BVS.
Para utilizá-lo basta ter a referência completa indicando o autor, título do artigo, título do periódico,
volume, número, ano e páginas do artigo.
Obtenção de cópias no Brasil:

E-mail conjunto de 05 páginas fotocopiadas

1 Bônus (R$2,20)

Correio normal conjunto de 05 páginas fotocopiadas

1 Bônus (R$ 2.20)

Correio registrado conjunto de 05 páginas fotocopiadas

2 Bônus (R$ 4.40)

FAX conjunto de 05 páginas fotocopiadas

4 Bônus (R$ 8.80)

BIREME:

Conjunto de 20 páginas

R$ 7,00

Fonte: https://portal.ufgd.edu.br/setor/biblioteca/comutacao-bibliografica
Para utilizá-lo basta ter a referência completa indicando o autor, título do artigo, título do periódico,
volume, número, ano e páginas do artigo, e dirigir-se à Biblioteca Central da UFGD, pelo contato
3410-2519 ou pelo e-mail biblioteca.atendimento@ufgd.edu.br

Fonte:
https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/BIBLIOTECA/Comuta%C3%A7%C3%A3o%20Bibliogr%C3%A1fica%
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Dúvidas sobre o artigo.

Tenha instalado e devidamente atualizado os sistemas do ADOBE READER, JAVA e o ADOBE FLASH
PLAYER no seu aparelho.
Caso não tenha o login acadêmico, procure o técnico de laboratório da sua faculdade e requeira-o.
Caso não disponha do cartão acadêmico procure uma das três bibliotecas e requeira-o.
Caso não disponha do cartão institucional (crachá) procure a PROGESP.
Dúvidas sobre o artigo: Encaminhar e-mail para o endereço biblioteca.atendimento@ufgd.edu.br; ou pelo
telefone e 3410-2519.

Central de Ajuda - 2021 (DDS - COIN/UFGD)

Página 3 de 3

