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LUME COM NOVAS REGRAS
Prezados professores e professoras: nova normativa
do LUME comunica que, desde julho, todos os
formulários para entrega de teses, dissertações e
TCC’s precisam ter, OBRIGATORIAMENTE, a
assinatura do orientador.
Instruções para entrega de teses e dissertações:
https://www.ufrgs.br/bibeng/teses-e-dissertacoes/

Suporte à pesquisa
.

Você sabia que a Biblioteca presta serviços de orientação à pesquisa para
alunos de graduação, pós e docentes?
Um dos nossos objetivos é estreitar laços e criar diálogo direto com
professores para que, juntos, possamos identificar as dificuldades de
pesquisa do aluno e do professor de Engenharia, além de capacitações
que possam amenizar tais necessidades. Entre em contato ou nos visite.
Use sua Biblioteca! Conheça os serviços de suporte à pesquisa, disponíveis
no site da BIBENG.
CONTATO
Divisão de Atendimento ao Usuário
https://www.ufrgs.br/bibeng/atendimento-especializado/

Visita guiada para calouros:
Lembramos que a BIBENG oferece o serviço de visita guiada pela
Biblioteca, cujo objetivo é dar boas-vindas aos calouros de forma mais
dinâmica do que a apresentação em sala de aula, além de apresentar os
recursos e serviços que oferecemos. A visita deve ser agendada
previamente e requer a presença de um professor junto. Tem duração
média de 30 minutos. Interessados devem entrar em contato com a
Divisão de Atendimento ao Usuário.
https://www.ufrgs.br/bibeng/atendimento-especializado/
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Você sabe o
que é o
ORCID?
É um identificador de
autor, um código digital,
que permite identificar
e individualizar
pesquisadores e seus
trabalhos. Mesmo que
você já tenha algum
outro tipo de ID (Scopus
ID, Researcher ID, Lattes
ID, Google ID), o ORCID
integra todos os outros
identificadores e traz
visibilidade
internacional. Pode ser
incluído no currículo
Lattes e a Biblioteca
Central disponibiliza
tutorial para ensinar a
criação gratuita do
registro e
preenchimento de
trabalhos. Saiba mais
em:
https://www.slideshare.n
et/BibliotecaSBUFRGS/tu
torial-orcid-124810390

DOAÇÕES
LITERÁRIAS
Aceitamos doações de
histórias em quadrinhos,
e livros de literatura de
qualquer temática! O
objetivo é alimentar
nossa estante de leitura
de lazer! Desde que em
bom estado de
conservação, todo tipo
de literatura é bemvindo!

Divulgação 2019/2

Título
Em busca de
financiamento acadêmico:
base de dados Pivot
A Pivot é uma ferramenta de descoberta de financiamento, que indexa editais
do mundo todo para a captação de recursos para o desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Esta base de dados possibilita a identificação das fontes de financiamento pela
indexação dos editais que aceitem candidaturas brasileiras institucionais ou
individuais em todas as áreas do conhecimento.
A assinatura da Pivot é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (PROPLAN) e da Biblioteca Central para ampliar o acesso a
informações sobre possibilidades de financiamento internacionais. Acesse em:
(https://pivot.proquest.com)
O Projeto de extensão SUPER 8 oferece capacitação específica para docentes
aprenderem a pesquisar na PIVOT e filtrar por sua área de preferência. Para
saber mais sobre o Super 8 e os módulos de cursos oferecidos confira o link:
https://www.ufrgs.br/super8/modulos-curso/ A agenda de 2019/2 será
divulgada em breve!

Nossos canais de comunicação
E-MAIL: atendimento.bibeng@ufrgs.br
REDES SOCIAIS: https://www.facebook.com/bibeng.ufrgs/
SITE: https://www.ufrgs.br/bibeng/

Os livros mais
usados em
universidades
pelo mundo
Matéria do Nexo Jornal
apresenta a ferramenta
Open Syllabus Project,
que “se dedica a
coletar dados
publicados em sites de
universidades e utilizálos para descobrir quais
referências vêm sendo
mais usadas nas salas
de aulas.”
Link para matéria do
Nexo Jornal na íntegra:
https://www.nexojornal.
com.br/expresso/2019/0
7/25/Este-site-mapeiaos-livros-mais-usadosem-universidades-pelomundo
Link para o Open
Syllabus Project:
https://opensyllabus.org
/
Atualmente os 3 livros
mais usados são:
a) Os elementos do
estilo – William
Strunk Jr.
b) Referência do
escritor – Diana
Hacker
c) Cálculo – James
Stwart

