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Consultar acervo bibliográfico da Biblioteca
de História das Ciências e da Saúde - Fiocruz
COC/RJ
Atualizado em: 12/09/2019

Descrição
A Biblioteca de História das Ciências e da Saúde atende às demandas de usuários presenciais
e remotos. Seu acervo é composto por mais de 80 mil itens divididos entre livros, teses,
dissertações, períodicos, folhetos, bem como as coleções de especiais de personagens e
instituições do campo da saúde brasileira, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, entre outros.
Os itens bibliográficos podem ser reproduzidos por qualquer dispositivo, sem utilização de
flash, respeitando a Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/1998).

Instruções para atendimento
Para realização da consulta ao acervo físico da biblioteca, basta a apresentação de
documento de identificação com foto. O empréstimo domiciliar somente será realizado
para servidores, estudantes, estagiários e terceirizados que prestem serviços a Fiocruz.

Solicitantes
Etapas do serviço
1 Solicitar consulta ao acervo da Biblioteca
O usuário deve contatar o setor de forma presencial ou por email
Documentação necessária
Todos
Documento Oficial de Identificação com foto
Empresas
Ofício da empresa em papel timbrado, identificando a pessoa que fará a consulta
Órgão e Entidades
Ofício da Instituição Pública em papel timbrado, identificando a pessoa que fará a
consulta
Servidores da Fiocruz
Crachá
Terceirizados da Fiocruz
Carta do preposto da empresa terceirizada autorizando o serviço de empréstimo

domiciliar
Estudantes
Carta de autorização da Secretária Acadêmica autorizando o serviço de empréstimo
domiciliar
Canais de atendimento
Todos
Presencial
O usuário se dirige às instalações da biblioteca, onde apresenta a documentação de
identificação e preenche a ficha de cadastro.
E-Mail
O usuário solicita sua demanda pelo email: biblioteca@fiocruz.br.

2 Realizar a consulta ao acervo da Biblioteca.
Após consulta à base Cada de Oswaldo Cruz (COC) (disponível em
http://basecoc.coc.fiocruz.br) e identificação do número de localização do item desejado,
o usuário poderá ter acesso á obra presncialemte ou via e-mail, se o material estiver
digitalizado.
Canais de atendimento
Todos
Presencial
É possível consultar o acervo presencialmente na biblioteca. Caso haja solicitação de
cópia ou imagem digital dos itens, respeitando a Lei de Direitos Autorais (Lei
9610/1988), será cobrado valor de acordo com tabela pré-fixada.
E-Mail
As solicitações de cópia ou imagem digital dos itens serão cobradas, respeitando a Lei
de Direitos Autorais- Lei 9610/1988. Este serviço é cobrado via Guia de Recolhimento da
União (GRU).

Tempo estimado para realizar esse serviço
Até 1 dias úteis

Encontre o serviço
Endereço:
Prédio da Expansão do Campus
Avenida Brasil, 4036 Bonsucesso
21040-361 Rio de Janeiro , RJ
Ver no mapa:Google Maps
BR

Observação sobre horário de atendimento:
Exceto feriados

Lei de direitos autorais
Entre em contato
Telefone:
(21) 38829088 / (21) 38829087
Email:
biblioteca@fiocruz.br
Facebook:
https://www.facebook.com/casadeoswaldocruz

