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I - Da Consulta

O livre acesso às estantes, bem como a consulta de publicações na sala de leitura são
permitidos a qualquer usuário.

A publicação, uma vez consultada, deve ser deixada sobre a mesa, não devendo ser reposta
na estante em que se encontrava.

II - Dos Serviços

Ao usuário local serão oferecidos serviços de pesquisa bibliográfica, cópias de artigos,
localização/aquisição de artigos em bibliotecas nacionais e estrangeiras e acesso aos
diferentes tipos de acervo da Biblioteca.

Ao usuário virtual, serão oferecidos os mesmos serviços, porém o acesso ao acervo se dará
através dos catálogos disponibilizados em nossa home-page. Os serviços poderão ser
solicitados por telefone, fax, correio ou e-mail.

Pesquisa Bibliográfica
As pesquisas nas base de dados Lilacs e Medline poderão ser feitas diretamente pelo
usuário, através de nossa home-page - www.sbd.org.br - , ou executadas por
bibliotecário, mediante solicitação.

Reprografia
A Biblioteca possui equipamento de reprografia. Este serviço é de uso exclusivo para
reprodução do nosso acervo.

Sumários correntes
O usuário entra em contato com a biblioteca e solicitará a listagem de revistas correntes
de nossa biblioteca. Após selecionar os itens de seu interesse, passará a receber de
acordo com a periodicidade de casa revista, os índices atualizados das mesmas.

Comutação
Cópias de artigos de periódicos, capítulos de livros e tese não existentes em nosso acervo,
poderão ser obtidos através deste serviço.

http://www.sbd.org.br
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III - Do Valor

Pesquisa
- Executada pelo usuário, via Internet: gratuito
- Executada por Bibliotecário: 

Sócio Quite R$ 05,00 + valor da postagem 
Sócio Inadimplente/Não Sócio R$ 10,00 + valor da postagem 

Cópia
Sócio Quite – R$ 0,10 (por página) + valor da postagem
Sócio Inadimplente/Não Sócio – R$ 0,20 (por página) + valor da postagem

Comutação
O valor será definido pela Biblioteca na qual o artigo foi solicitado e repassado ao usuário.

IV - Do Horário

O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8:00h às 17:00h

V - Endereço

Sociedade Brasileira de Dermatologia
Av. Rio Branco, 39 / 18o andar
20090-003 – Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: (21) 2253-6747
Home-Page: www.sbd.org.br
E-mail: biblioteca@sbd.org.br

 

http://www.sbd.org.br
mailto:biblioteca@sbd.org.br
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