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Descrição
O serviço de comutação bibliográfica visa a obtenção de cópias de documentos técnico-
científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas e em serviços de informação
internacionais

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

Qualquer cidadão pode solicitar o serviço.

Etapas do serviço

O usuário deverá preencher o formulário de solicitação (titulo, números de páginas, ano,
volume, palavras chaves) e realizar o pagamento. O bibliotecário responsável realizará a
busca no sistema de comutação do IBICT, a fim de conferir as informações do item
fornecidos pelo usuário, bem como a localização da Biblioteca cooperante onde o item
poderá ser solicitado.

Documentação necessáriaDocumentação necessária

TodosTodos
Formulário de solitação de COMUT

Custos para o solicitanteCustos para o solicitante

TodosTodos
Taxa para COMUT: R$ 2,20 Cada bônus corresponde a 5 páginas e custa R$2,20. Para a
busca no exterior são acrescentados 4 bônus ao total necessário. (um documento com
20 páginas de 4 bônus, custando R$8,80. Se o pedido for ao exterior, serão 4 + 4 bônus
extra). Pagamento deverá ser em espécie.

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
Presencial
O usuário deverá comparecer ao Balcão de Atendimento da biblioteca para realizar a
solicitação.
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Tempo estimado para realizar esse serviço
Em média 7 dias corridos

Encontre o serviço
Endereço:Endereço:
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP)
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 Manguinhos
21041-210 Rio de Janeiro , RJ
Ver no mapa:Google Maps
BR

Entre em contato
Telefone:Telefone:
2598-2501 / 2598-2504 / 2598-2669
Email:Email:
bibsp@icict.fiocruz.br
Facebook:Facebook:
http://facebook.com/bibsp.icict.fiocruz

O usuário poderá receber o artigo solicitado presencialmente ou por e-mail.

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
Presencial
O usuário deverá comparecer ao Balcão de Atendimento da Biblioteca para retirar o
artigo na data acordada.

E-Mail
O usuário poderá receber o artigo via e-mail, caso tenha solicitado previamente.
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