FUNDAÇÃO ALAGOANA DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E CULTURA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

A Biblioteca Edimilson Correia Veras, da Faculdade de Tecnologia de Alagoas
(Unidade Serraria e Antares), atua como Biblioteca Solicitante do COMUT, permitindo a
solicitação da de obtenção de documentos.

Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT
O Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT é uma rede de serviços que permite a
obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis em acervos de bibliotecas de
todo o Brasil. Em respeito à Lei de Direitos Autorais (9.610/98) é possível solicitar a reprodução dos
seguintes formatos de documentos:
Artigos de periódicos;
• Trabalhos publicados em anais de eventos;
• Teses, dissertações, relatórios e demais tipos de monografias científicas;
• Partes de livros.

O COMUT é mantido numa parceria entre a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior); o Sesu – Ministério da Educação; o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia; e a FINEP – Financiadora de
Estudos e Projetos.

Como participar do COMUT
 Para participar do Comut, o usuário deve, em primeiro lugar, cadastrar-se no Programa,
via
Internet, adquirir Bônus COMUT[1] e preencher o formulário de solicitação.
 Uma vez cadastrado, o usuário pode solicitar cópias de documentos de duas formas:
 Dirigindo-se a uma biblioteca pertencente à rede Comut, utilizando-a como
intermediária.
Nesse caso, todos os procedimentos de solicitação serão feitos pela própria biblioteca, ou o
usuário poderá fazer suas solicitações diretamente pela Internet, de qualquer lugar do
mundo. Para isso, após cadastrar-se, deverá adquirir Bônus Comut, que servirão como
mecanismo de pagamento pelas cópias solicitadas.
 Os bônus podem ser adquiridos, via Internet, por meio de boleto bancário ou crédito
em conta. Um bônus dá direito a cinco páginas de documento solicitado por e-mail ou
correio
normal
nacional.

Como efetuar o pedido pela Biblioteca da FAT?
A biblioteca atende pedidos dos usuários (Docentes, Discentes, Coordenadores e
Colaboradores) da Instituição. Você só enviar um e-mail para: moniquesantos@fat-al.edu.br
(Bibliotecária) e aguardar um e-mail de confirmação.

Acompanhe o passo a passo de uma Solicitação:
 Você envia a solicitação pelo COMUT;
 A Biblioteca recebe a solicitação e processa o pedido;
 Você recebe o documento solicitado por e-mail ou correio.

Faça seu Orçamento para pedidos com auxílio da Biblioteca FAT.
Clique abaixo para fazer seu pedido por tipo de material:
Artigo de periódico

Teseoudissertação

Capítulo de livro

Trabalhode evento

Quais são as formas de solicitação de documentos?
As cópias podem ser solicitadas em papel ou digitalizadas, a depender da necessidade do
solicitante. Recomendamos o pedido de material em formato eletrônico para diminuir o tempo
de entrega do documento
Quanto custa?

Tipo de serviço

Número de
bônus

Número de
páginas

Preço
R$

Correio Normal

01

05

2,20

Correio
Registrado

02

05

Fax

04

05

8,80

E-mail

01

05

2,20

4,40

TabelacompletadePreçosdeBônus–COMUT(atualizada)
Contato: (82) 3314-7000/ e-mail: moniquesantos@fat-al.edu.br

A Biblioteca Edimilson Correia Veras, da Faculdade de Tecnologia de Alagoas (Unidade
Serraria e Antares), atua como Biblioteca Participante do SCAD, que tem por intuito
promover o uso de fontes de informações da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Veja abaixo,
o que é o SCAD:
Sobre o SCAD
O SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) facilita o acesso aos textos completos
de documentos da área de ciências da saúde para fins exclusivamente acadêmicos e de
pesquisa, respeitando rigorosamente a legislação de direitos de autor.
O SCAD é um serviço de comutação bibliográfica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), coordenado
pela BIREME e mantido pela cooperação das bibliotecas cooperantes da Rede BVS.
O SCAD é um serviço pago e está disponível a usuários individuais do Brasil e unidades de
informação de instituições da América Latina e Caribe.

Como efetuar o pedido pela Biblioteca da FAT?
A biblioteca atende pedidos dos usuários (Docentes, Discentes, Coordenadores e Colaboradores)
da Instituição. Você só enviar um e-mail para: moniquesantos@fat-al.edu.br (Bibliotecária) e
aguardar um e-mail de confirmação.

Acompanhe o passo a passo de uma Solicitação:

 Você envia a solicitação pelo COMUT;
 A Biblioteca recebe a solicitação e processa o pedido;
 Você recebe o documento solicitado por e-mail ou correio.

