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Biblioteca Marie Curie - IFSP Campus
Matão (BCM)
➢ Descrição: O acervo de materiais físicos
(impressos, multidimensionais) da BCM
está catalogado no sistema Pergamum,
permitindo identificar as obras que estão
disponíveis para consulta e empréstimo.

➢ Consulte os metadados do acervo em
pergamum.bibliteca.ifsp.edu.br e visite a
biblioteca para fazer o empréstimo do
material.
➢

Biblioteca Virtual da Pearson (BV)
➢ Descrição: Biblioteca de livros on-line
onde é possível efetuar a leitura de títulos
assinados pelo IFSP.
➢

Consulte os metadados da BV em
pergamum.bibliteca.ifsp.edu.br, faça seu
login e efetue a leitura dos materiais
virtuais.

➢

Em caso de dúvidas sobre como visualizar
as obras da BV, siga o "Tutorial 4" da
BCM disponível em
mto.ifsp.edu.br/tutoriais-biblioteca.

Visite a página da BCM em
http://mto.ifsp.edu.br/biblioteca.

Normas da Associação Brasileira da Normas
Técnicas (ABNT)
➢

Descrição: Normas regulamentadoras
sobre diversos aspectos profissionais.

➢

Consulte os metadados das Normas ABNT
assinadas pelo IFSP em
pergamum.bibliteca.ifsp.edu.br, faça seu
login e efetue a leitura dos materiais
virtuais.

➢

➢
➢

Portal de Periódicos Capes
➢

Descrição: Biblioteca virtual de livros,
artigos, revistas, patentes, enciclopédias,
normas técnicas, audiovisuais entre outros
materiais científicos, em textos completos
ou referenciais.

➢

Acesse o Portal e Periódicos Capes em
http://www.periodicos.capes.gov.br/.

➢

Para acessar ao conteúdo disponível para o
IFSP em ambientes externos ao Campus
Matão, efetue o "Acesso Café", seguindo
as instruções do "Tutorial 2" da BCM
disponível em mto.ifsp.edu.br/tutoriaisbiblioteca.

Siga o "Tutorial 3" da BCM, disponível
em mto.ifsp.edu.br/tutoriais-biblioteca,
para saber como visualizar as normas
ABNT via Pergamum.

- Scielo Livros
Descrição: Biblioteca virutal de livros.

➢

Scielo.org
Descrição: Biblioteca virtual de revistas e
artigos científicos.

Acesse o Scielo Livros em
http://books.scielo.org/.

➢

Acesse o Scielo em http://scielo.org.
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Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI)
➢

➢

Descrição: o INPI é uma autarquia federal
responsável pela concessão de proteções a
diversos aspectos da propriedade
industrial como patentes, marcas,
desenhos industriais, indicações
geográficas, entre outros. Na página da
instituição é possível consultar patentes e
outras informações.

➢

➢

Descrição: agência responsável pela
regulamentação de aspectos sanitários de
medicamentos, de suplementos
alimentares, de alimentos, de ambientes
(como aeroportos e portos), entre outros.

➢

As resoluções da ANVISA podem ser
consultadas em
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao.

Acesse em
http://www.inpi.gov.br/pedidos-emetapas/faca-busca.

Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL)
➢

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA)

Descrição: agência responsável pela
regulação do setor de geração de energia
elétrica no Brasil
As resoluções da ANEEL podem ser
consultadas em
http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
➢

Descrição: agência responsável pela
regulação dos setores de combustível, gás
e derivados do petróleo no Brasil.

➢

As resoluções da ANP podem ser
consultadas em
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislac
ao-anp/resol-anp&id=102

Para dúvidas sobre ortografia oficial de palavras da língua portuguesa, consulte o
“Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa” em www.academia.org.br/nossalingua/busca-no-vocabulario

