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Para encontrar o material desejado, é necessário entrar 

no catálogo da biblioteca, através da Base Minerva, que 

integra as coleções de todas as bibliotecas da UFRJ. 

Acesse www.minerva.ufrj.br de qualquer computador.

Após achar o material procurado, clique na biblioteca de 

seu interesse para pegar o número de localização.

No exemplo acima, o número de localização é 658.403 

B362jP 7.ed.

Localização na estante: 658.403 B362jP 7.ed.

As teses são ordenadas por T (mestrado) ou T 

Dout.(doutorado) acrescido do número da CDD. 

Exemplos:

T 658.8 P412t

T Dout. 658.4 S756e

Na página que abrir, verifique se o item está disponível. 

Se estiver, anote o número de localização conforme 

figura abaixo.

Como pesquisar e 
localizar obras na estante

Assunto de acordo com a CDD

Autor segundo a Tabela de Cutter

Edição

658.403

B362jP

7.ed.

U F R J
COPPEAD

Horário de Funcionamento
2ª a 6ª de 07h30min às 17h45min

Telefones
3938-9834 / 9837

www.coppead.ufrj.br
biblioteca@coppead.ufrj.br

biblioteca.coppead.ufrj.br
www.facebook.com/BlogBibliotecaCoppead

Rua Pascoal Lemme, 355, 2º andar
CEP 21941-918 - Ilha do Fundão - RJ



Sala de leitura e 6 salas para estudo em grupo;

Computadores com acesso à Internet;

Seções de Processamento Técnico, Referência, 

Circulação, Laboratório de Multimídia e Chefia.

Empréstimo
O limite de volumes e o prazo de devolução variam de 

acordo com o tipo de usuário. Consulte a tabela abaixo.

Empréstimo entre bibliotecas
Solicitação de livros e periódicos que fazem parte do 

acervo de outras bibliotecas. 

Sumário dos periódicos
O sumário está disponível no blog da biblioteca:

biblioteca.coppead.ufrj.br

Divulgação do acervo
As novas aquisições são divulgadas no blog da 

biblioteca.

Levantamento bibliográfico
Localização de referências bibliográficas, resumos e 

textos integrais de documentos sobre determinado 

assunto.

 

Instalações

Serviços

Livros-texto são aqueles adotados como referência para o 

período letivo e indicados pelos professores. Podem ser

emprestados a partir de 16:30 até 8:30 da manhã seguinte, 

exceto os de tarja vermelha, que são para consulta na biblioteca.

Livros-texto

Professor Parcial
Doutorandos

Alunos em tese
Pesquisadores

Alunos de Pós
Mestrandos
Graduandos
Funcionários

Comunidade da UFRJ 
Associados da Alumni

A

B

C

D

Livros 

Periódicos

P. Especiais

Livros 

P. Especiais

Livros 

P. Especiais

Livros

8

3

5

8

3

8

4

2

3 meses

3 dias

1 mês

2 meses

1 mês

15 dias

3 dias

8 dias

Professor Integral

Usuário Tipo Material Quant. Prazo

Reserva para empréstimo
Os materiais que estiverem emprestados podem ser 

reservados no setor de circulação.

Serviço de referência
Os bibliotecários da seção de referência orientam os 

usuários para uma melhor utilização do acervo.

Bases de dados
A Base Minerva é o banco de dados bibliográficos e de 

imagens das bibliotecas da UFRJ, onde está o acervo 

disponível para empréstimo e consulta.

Outras bases de dados disponíveis são JSTOR, Emerald, 

Science Direct, Economática, Factiva, EBSCO, ProQuest 

e Portal CAPES. Nessas bases, estão disponíveis textos 

completos de artigos de revistas nacionais e 

internacionais, referências e resumos de documentos.

Os links para as bases de dados encontram-se no site 

www.coppead.ufrj.br, na aba biblioteca > bases de dados.

Wi-Fi
A biblioteca possui rede Wi-Fi. Solicitar a senha ao 

bibliotecário.

Normalização de trabalhos
Manual para elaboração e normalização de dissertações 

e teses da UFRJ. Possibilita a padronização na 

elaboração de trabalhos científicos segundo as normas 

técnicas da ABNT.

Comutação Bibliográfica
O COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica - é 

utilizado para obtenção de cópias de documentos 

técnico-científicos de  outras bibliotecas nacionais e 

internacionais.
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