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A Biblioteca CB/C é integrante da rede de bibliotecas da 

UERJ Rede Sirius. Localiza-se dentro do Instituto de 

Medicina Social (IMS).  

Tem como público-alvo a comunidade acadêmica do instituto.   

Caracteriza-se como uma biblioteca de prestação de serviços, 

através da indexação de teses e periódicos para a Biblioteca 

Virtual em Saúde, BVS/ BIREME e da indexação de recursos 

para BVS/Integralidade. É uma biblioteca-base no atendimento 

de comutação bibliográfica para COMUT e SCAD. 
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O escopo temático é orientado segundo as áreas dos 

cursos: ciências humanas e saúde, epidemiologia e política, 

planejamento e administração em saúde e áreas 

complementares. 

- Livros; 

- Periódicos (CAPES) e acervo digitalizado; 

- BVS; 

- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

3 



A inscrição é única, individual, dese ser feita na 

biblioteca vinculada à unidade acadêmica, válida para 

todas as Bibliotecas da Rede Sirius e está sujeita às 

normas especificadas no Regulamento da Rede Sirius.  

Facultada à qualquer pessoa que comprove vínculo com 

a UERJ.  

Para a comunidade externa, somente na Biblioteca 

Comunitária. 
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Inscrição de usuários – alunos do IMS – Biblioteca CB/C 

-   Duas fotos 3x4; 

-   Declaração da Secretaria da Pós-Graduação, que comprove o 

vínculo com a instituição ou Cartão do Restaurante Universitário; 

-    RG e CPF (apresentação); 

-    Comprovante de residência (apresentação). 
 

Inscrição de usuários – servidores/ professores – 

Biblioteca CB/C 

-Duas fotos 3x4; 

-Contracheque recente ou declaração da unidade ou Cartão do 

Restaurante Universitário; 

-Comprovante de residência. 
 

 

5 



É semestral, caso contrário, o usuário terá o seu cadastro 

bloqueado.  Não é automática, o usuário deve ir à biblioteca para 

atualizar seus dados. 

Para a Biblioteca CB/C, são necessários: 

- Servidor: comprovante de residência e contracheque; 

- Aluno: comprovante de residência e declaração de matrícula ativa. 

- Professor contratado: comprovante de residência e declaração de 

vínculo com a UERJ; 

- Professor efetivo: comprovante de residência e contracheque ou 

documento que comprove o vínculo. 
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A Biblioteca CB/C oferece: 

- Consulta e empréstimo de livros (domiciliar e entre 

bibliotecas); 

- Consulta à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

– BDTD/UERJ; 

- Orientação para normalização do trabalho final – 

normas da ABNT/ Roteiro BDTD; 

- Confecção da ficha catalográfica para o trabalho final; 

- Auxílio em buscas bibliográficas; 

- Comutação bibliográfica (via COMUT e SCAD); 

- Orientação individual ou em grupo quanto ao uso de bases 

de dados mais comuns na área. 
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 Centro Cooperante para na indexação das 
revistas como Physis, Sexualidad, Salud y 
Sociedad e outras para a base de dados 
LILACS/ BIREME; 

 Comitê Executivo da BVS Integralidade; 

 Biblioteca base para comutação bibliográfica 
COMUT e SCAD; 

 Unidade colaborativa para a Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da UERJ e 
nacional. 
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http://www.rsirius.uerj.br 
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http://bibliotecacbc.blogspot.com.br 



 O empréstimo pode ser: domiciliar, especial e entre bibliotecas. 

Ao usuário inscrito, em situação regular, mediante apresentação do 

seu Cartão de Identificação do Usuário (CIU) ou documento de 

identificação com foto.  

 É vedado o empréstimo por meio de terceiros. 

 O empréstimo especial é realizado em dias úteis, uma hora antes 

do fechamento da Biblioteca e com devolução para o dia útil seguinte 

até uma hora após a abertura da mesma. 

- Até 2 (dois) exemplares de títulos diferentes, além do empréstimo 

domiciliar. 
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 O empréstimo entre bibliotecas é concedido aos usuários 

inscritos na Rede Sirius e em situação regular, mediante solicitação do 

material informacional a outra instituição de ensino superior. 

 O usuário é obrigado a cumprir condições e prazos de empréstimo 

estabelecidos pela instituição cedente. 

 A renovação do empréstimo entre bibliotecas está restrita a uma 

única vez. 

 PRAZO DE EMPRÉSTIMOS  

(MATERIAL MONOGRÁFICO) – 10 DIAS  
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Quantidade de itens por tipo de usuários: 



 A renovação online é permitida ao leitor em situação 
regular com a biblioteca e deve ser feita até a data e hora 
previstas para sua devolução. Após fica suspenso. 

 O leitor pode renovar uma mesma obra até 3 vezes, via 
Portal da Rede Sirius. 

 Não será possível a renovação da obra nas seguintes 
situações: 

- Na data do empréstimo da obra; 

- Na data prevista para sua devolução, após o horário de 
fechamento da biblioteca; 

- Se a obra tiver sido reservada por outro leitor 

- Se o leitor estiver suspenso por atraso na devolução de 
obras emprestadas; 

- Se o leitor estiver com seu cadastro expirado 
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A renovação do empréstimo online é feita 

a partir do ID do usuário 
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 2 - Como efetuar login no Catálogo Online? 

 Para realizar login no site do catálogo online basta 
acessar o endereço http://catalogo-
redesirius.uerj.br/sophia_web/ e clicar no ícone 
de login (1), localizado no canto superior direito 
do site, preencher o campo Identificação (2), 
inserir sua senha e clicar no botãoLog In. Caso 
você não saiba o seu login, recomendamos a 
leitura do item 1. 

 Atenção: caso a senha apresente erro ou 
você não saiba a senha, leia atentamente o 
item 3. O usuário será bloqueado após 3 
(três) tentativas. 
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http://catalogo-redesirius.uerj.br/sophia_web/
http://catalogo-redesirius.uerj.br/sophia_web/
http://catalogo-redesirius.uerj.br/sophia_web/
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Após realizar o login no site, clique 

em Circ./Renovação (6). Nas Circulações abertas marque 

as que você deseja renovar e depois clique em Renovar 

itens selecionados (7). Observe que algumas informações 

referentes ao empréstimo (biblioteca, data de saída e data 

prevista para devolução) são exibidas ao lado de cada item 

(8). Na parte inferior da tela é possível visualizar oHistórico 

de circulação (livros que já foram emprestados ao usuário).   
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Deve ser solicitado à biblioteca: 

- Aluno: trancamento de matrícula, 

término do curso. 

- Servidor: exoneração ou aposentadoria. 

- Professor contratado: término do 

contrato. 
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        https://www.facebook.com/biblioteca.cbcuerj 

 

         http://bibliotecacbc.blogspot.com.br/ 

 

        http://www.ims.uerj.br/i_biblioteca_informacoes.php 

 

         (21) 2334-0235 

 

         bibliotecacbc@gmail.com 
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http://www.ims.uerj.br/i_biblioteca_informacoes.php


 Para pesquisa 

 DBTD – UERJ: http://www.bdtd.uerj.br/ 

 Rede Sirius: http://www.rsirius.uerj.br/novo/ 

 Descubra(busca integrada, catálogo, bases de dados, CAPES) 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=7732f05a-b078-4abc-adf0-
c9e8e8bb214e%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4105 

 BVS - http://www.bireme.br/php/index.php 

 BVS Integralidade http://www.bvsintegralidade.icict.fiocruz.br/php/index.php 

 Catálogo do acervo (SOPHIA) http://catalogo-redesirius.uerj.br/sophia_web/ 

 

 Para formatação e entrega de teses e dissertações  

 

 

 Máscaras dos elementos pré-textuais para teses e dissertações (em Word) 

 Formulário de dados cadastrais: 

 Termo de autorização de publicação: 

 Termo de encaminhamento de dissertação/tese/relatório  
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Biblioteca Site IMS 
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Agradecemos a atenção! 

 

Conte com a Biblioteca CB/C! 

 

Dúvidas e sugestões? 
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