
Guia deGuia de

Serviços

Atualizado em 30/08/2019



Receber orientação em bases de dadosReceber orientação em bases de dados
técnico-científicastécnico-científicas
Atualizado em: 08/07/2019

Descrição
A Biblioteca do ICC disponibiliza serviço de orientação em busca e recuperação da
informação técnico-científica em bases de dados e repositórios de acesso aberto nas áreas
de sua abrangência, para seus usuários internos (alunos, bolsistas e colaboradores da
Fiocruz), assim como para os usuários externos (cidadãoes devidamente identificados pelo
número de documento oficial).

Solicitantes
CidadãosCidadãos

Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: 

Para utilizar o serviço, alunos, bolsistas e colaboradores da Fiocruz Paraná deverão ser
previamente cadastrados no Sistema da Biblioteca. Os usuários externos deverão estar
devidamente identificados por seu documento oficial.

Etapas do serviço

Bolsistas e colaboradores do Instituto Carlos Chagas (Fiocruz/PR) deverão preencher
cadastro no Sistema de Biblioteca do ICC pessoalmente junto ao colaborador do setor, ou
por e-mail. Para o cadastro serão necessários dados de Identificação, correspondência e
contato.

Documentação necessáriaDocumentação necessária

EstudantesEstudantes
Crachá ou Documento com foto que comprove vínculo Instutucional para digitalizar

bolsistas e colaboradores do ICCbolsistas e colaboradores do ICC
Crachá ou Documento com foto que comprove vínculo Instutucional para digitalizar

Canais de atendimentoCanais de atendimento

EstudantesEstudantes
Presencial
No caso do cadastro pessoal junto ao colaborador da Biblioteca do ICC, os dados serão
preenchidos no sistema e em seguida será solicitado o Crachá ou Documento com foto
que comprove vínculo Institucional para digitalização imediata.

E-Mail
No caso do cadastro pelo e-mail da Biblioteca, deverão ser enviados os seguintes dados

1  Realizar Cadastro



para fins de registro: nome completo, função, endereço, telefone, e-mail,
departamento, documento de identidade e CPF. Além disso, deverá ser enviado como
anexo, crachá ou documento com foto que comprove vínculo institucional do usuário
digitalizado.

bolsistas e colaboradores do ICCbolsistas e colaboradores do ICC
Presencial
No caso do cadastro pessoal junto ao colaborador da Biblioteca do ICC, os dados serão
preenchidos no sistema e em seguida será solicitado o Crachá ou Documento com foto
que comprove vínculo Institucional para digitalização imediata.

E-Mail
No caso do cadastro pelo e-mail da Biblioteca, deverão ser enviados os seguintes dados
para fins de registro: nome completo, função, endereço, telefone, e-mail,
departamento, documento de identidade e CPF. Além disso, deverá ser enviado como
anexo, crachá ou documento com foto que comprove vínculo institucional do usuário
digitalizado.

O usuário deverá encaminhar para a Biblioteca do ICC - Fiocruz/PR, as suas dúvidas e
necessidades de orientação referente a busca e recuperação da informação em bases dados
técnico-científicas nas áreas de abrangência da biblioteca, utilizando-se dos canais
disponibilizados.

Documentação necessáriaDocumentação necessária

Usuários Internos do ICC - (EstudantesUsuários Internos do ICC - (Estudantes
Número de Cadastro no Sistema da Biblioteca - ICC

Bolsistas e Colaboradores)Bolsistas e Colaboradores)
Número de Cadastro no Sistema da Biblioteca - ICC

Usuários ExternosUsuários Externos
Número de Documento Oficial do Cidadão

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
E-Mail
O usuário deverá descrever o melhor possível as suas dúvidas. A equipe da biblioteca
analisará a questão de referência e responderá ao usuário no tempo previsto.

Usuários do ICC (estudantesUsuários do ICC (estudantes
Telefone
O usuário Interno poderá relatar suas dúvidas pontuais relacionadas à busca e
recuperação da informação. A Biblioteca do ICC orientará imediatamente os casos mais
simples, e os mais complexos no tempo previsto.
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Presencial
O usuário Interno poderá relatar suas dúvidas pontuais relacionadas à busca e
recuperação da informação. A Biblioteca do ICC orientará imediatamente os casos mais
simples, e os mais complexos no tempo previsto.

Bolsistas e Colaboradores)Bolsistas e Colaboradores)
Telefone
O usuário Interno poderá relatar suas dúvidas pontuais relacionadas à busca e
recuperação da informação. A Biblioteca do ICC orientará imediatamente os casos mais
simples, e os mais complexos no tempo previsto.

Presencial
O usuário Interno poderá relatar suas dúvidas pontuais relacionadas à busca e
recuperação da informação. A Biblioteca do ICC orientará imediatamente os casos mais
simples, e os mais complexos no tempo previsto.

O usuário receberá orientação personalizada que responda suas dúvidas e necessidades na
identificação, seleção, busca e recuperação de informações pertinentes em bases de dados
técnico-científicas, nas áreas de abrangência da Biblioteca do ICC/Fiocruz-PR

Documentação necessáriaDocumentação necessária

EstudantesEstudantes
Número de Cadastro no Sistema da Biblioteca - ICC

bolsistas e colaboradores do ICCbolsistas e colaboradores do ICC
Número de Cadastro no Sistema da Biblioteca - ICC

Usuários ExternosUsuários Externos
Número de Documento Oficial do Cidadão

Canais de atendimentoCanais de atendimento

EstudantesEstudantes
Presencial
O Usuário Interno da Biblioteca do ICC receberá orientação personalizada que venha a
responder suas dúvidas e necessidades na identificação, seleção, busca e recuperação
de informações pertinentes em Bases de Dados Técnico-Científicas, nas áreas de
abrangência da Biblioteca do ICC/Fiocruz-PR

Telefone
O Usuário Interno da Biblioteca do ICC receberá orientação personalizada que venha a
responder suas dúvidas pontuais relacionadas a busca e recuperação da informação em
bases de dados técnico-científicas / repositórios, nas áreas de abrangência da Biblioteca
do ICC/Fiocruz-PR.
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Tempo estimado para realizar esse serviço
Até 2 dias úteis

Encontre o serviço
Endereço:Endereço:
Biblioteca do Instituto Carlos Chagas - Fiocruz Paraná
Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 Cidade Industrial
81350-010 Curitiba , PR
Ver no mapa:Google Maps
BR
Horário:Horário:
segunda-feira - sexta-feira: 8:00 às 17:00 
Observação sobre horário de atendimento:Observação sobre horário de atendimento:
O atendimento presencial é diariamente de 9h às 16h, com intervalo de 1 hora para
almoço.

Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz

Entre em contato
Telefone:Telefone:
(41) 21043465
Email:Email:
biblioteca.icc@fiocruz.br
Whatsapp:Whatsapp:

bolsistas e colaboradores do ICCbolsistas e colaboradores do ICC
Presencial
O Usuário Interno da Biblioteca do ICC receberá orientação personalizada que venha a
responder suas dúvidas e necessidades na identificação, seleção, busca e recuperação
de informações pertinentes em Bases de Dados Técnico-Científicas, nas áreas de
abrangência da Biblioteca do ICC/Fiocruz-PR

Telefone
O Usuário Interno da Biblioteca do ICC receberá orientação personalizada que venha a
responder suas dúvidas pontuais relacionadas a busca e recuperação da informação em
bases de dados técnico-científicas / repositórios, nas áreas de abrangência da Biblioteca
do ICC/Fiocruz-PR.

TodosTodos
E-Mail
O Usuário Interno / externo da Biblioteca do ICC receberá orientação personalizada que
venha a responder suas dúvidas pontuais relacionadas a busca e recuperação da
informação em bases de dados técnico-científicas / repositórios, nas áreas de
abrangência da Biblioteca do ICC/Fiocruz-PR.

http://maps.google.com.br?q=-25.494859+-49.331748+%28Biblioteca+do+Instituto+Carlos+Chagas+-+Fiocruz+Paran%C3%A1%2CRua+Prof.+Algacyr+Munhoz+Mader%2C+3775+%2C+Curitiba%2C+PR%2C+81350-010+%2C+br%29
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/portaria_-_po...


(21) 995432965
Skype:Skype:
biblioteca.icc@outlook.com
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