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Catálogo de cursos e treinamentos oferecidos pelo 
Sistema de Bibliotecas UFC
Programa de Educação de Usuários
As bibliotecas oferecem para estudantes, docentes e técnico-administrativos(as), sob demanda ou como parte do cronograma do 
Programa de Educação de Usuários, diversos cursos e treinamentos voltados para o uso otimizado dos recursos informacionais. Os 
cursos e treinamentos podem ser na modalidade presencial ou online / remota, devendo ser combinado entre o(s) usuário(s) e a 
biblioteca setorial qual dessas formas se configura como a melhor opção para o curso e para o(a) bibliotecário(a) que atenderá a 
demanda.

Os cursos e treinamentos devem ser agendados diretamente com as bibliotecas setoriais, conforme a disponibilidade [Consulte o 
quadro com a lista de contatos abaixo]. O Sistema de Bibliotecas divulga ainda um calendário de eventos de capacitação programados 
ao longo do ano. Alguns eventos e treinamentos também constam no Calendário Universitário da UFC.

A Biblioteca Universitária e algumas bibliotecas setoriais promovem cursos e treinamentos online periodicamente via Google 
Classroom, Google Meet, Plataforma LEARN (Moodle), SOLAR, entre outras plataformas. Para saber mais ou se houver qualquer 
dúvida, entre em contato com as bibliotecas ou com a Seção de Planejamento Bibliotecário (spb@ufc.br).

👉 As bibliotecas também costumam disponibilizar tutoriais e materiais diversos que podem orientar e ajudar a comunidade 
acadêmica em sua rotina de estudos e pesquisas. Geralmente, esses recursos estão disponíveis no site da Biblioteca 
Universitária ou em blogs (Biblioteca da BFEAAC e BCH), canais no YouTube (BCCP, Plurissaberes, entre outros), 
podcasts e nas mídias sociais das bibliotecas.

Lista de contatos das Bibliotecas Setoriais

Acesse as informações de contato - Bibliotecas

BIBLIOTECA E-MAIL TELEFONE

Biblioteca Central do Campus do Pici Prof. Francisco José de
Abreu Matos (BCCP)

atendimentobccp@ufc.br (85) 3366-9514

Biblioteca da Faculdade de Direito (BFD) bfd@ufc.br (85) 3366-7848

Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade (BFEAAC)

bibliotecafeaac@ufc.br
(85) 3366-7819 / (85) 3366-
7820

Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira (BCCE) direcaobcce@ufc.br (85) 3366-7659

Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) atendimentobch@ufc.br
(85) 3366-7657 / (85) 3366-
7658

Biblioteca de Ciências da Saúde Professor Jurandir Marães
Picanço (BCS)

atendimentobcs@ufc.br (85) 3366-8022

Biblioteca de Medicina de Sobral (BMS) bms.direcao@ufc.br (88) 3695-4709

https://biblioteca.ufc.br/pt/contatos/
https://biblioteca.ufc.br/pt/calendario-de-eventos/
https://www.ufc.br/calendario-universitario/2022
https://learn.virtual.ufc.br/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/tutoriais/
https://bibliotecadafeaacs.wordpress.com/
https://bchufc.wordpress.com/
https://www.youtube.com/@bibliotecacentraldocampusd2504
https://youtube.com/plurissaberesbchufc
http://plurissaberes.podcloud.site/
https://biblioteca.ufc.br/pt/bibliotecas-do-sistema/
mailto:atendimentobccp@ufc.br
mailto:bfd@ufc.br
mailto:bibliotecafeaac@ufc.br
mailto:direcaobcce@ufc.br
mailto:atendimentobch@ufc.br
mailto:atendimentobcs@ufc.br
mailto:bms.direcao@ufc.br
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BIBLIOTECA E-MAIL TELEFONE

Biblioteca de Pós-Graduação em Economia Agrícola
(BPGEA)

margaret@ufc.br  / beagri@ufc.br (85) 3366-9719

Biblioteca de Pós-Graduação em Economia Professor Ari de
Sá Cavalcante (BPGEC)

bibliocaen@ufc.br (85) 3366-7753

Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia Prof. Expedito
José de Sá Parente (BPGE)

bibliotecabpge@ufc.br (85) 3366-9620

Biblioteca do Campus de Crateús (BCCR) biblioteca@crateus.ufc.br (88) 3691-9706

Biblioteca do Campus de Quixadá (BCQ) bcq@ufc.br
(88) 3411-9412/ (88) 3412-
2679

Biblioteca do Campus de Russas (BCR) bcr@ufc.br (88) 3411-9220

Biblioteca do Campus de Sobral (BCSO) bcso@ufc.br (88) 3695-4645

Biblioteca do Curso de Arquitetura (BCA)
biblioteca@arquitetura.ufc.br
/ diretoria.bcaud@ufc.br

(85) 3366-7493

Biblioteca do Curso de Física Prof. Josué Mendes Filho
(BCF)

bibfis@ufc.br (85) 3366-9449

Biblioteca do Curso de Matemática (BCM) direcaobcm@ufc.br (85) 3366-9886

Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar Dr. Rui Simões de
Menezes (BICM)

atendimentobicm@ufc.br (85) 3366-7006

Biblioteca do Museu de Arte Floriano Teixeira (BMAUC) bibliotecamauc@ufc.br
(85) 3366-7481 / (85) 3366-
7482

Lista de cursos e treinamentos

Normalização, formatação, padronização e estilos bibliográficos

Normalização em trabalhos acadêmicos: ABNT
Os cursos e treinamentos voltados para a normalização no estilo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) envolvem os 
seguintes tópicos:

ABNT NBR 14724 - Apresentação de Trabalhos Acadêmicos: 
Especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos 
acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação 
à instituição (banca, comissão examinadora de professores, 
especialistas designados e/ou outros).

ABNT NBR 10520 - Citações: Define como devem ser realizadas as citações em documentos.

ABNT NBR 6023 - Referências: Apresenta modelos e especificações dos elementos de como deve ser feita a elaboração de 
referências.

ABNT NBR 6022 - Artigos: Estabelece o modelo para apresentação de artigo científico em publicação periódica.

ABNT NBR 6028: Trata da apresentação de resumos, resenhas e recensões. Por se tratar de uma norma simples e de rápida 
orientação o treinamento desta costuma ser dado juntamente com o de outras normas.

Normas ABNT: Através do catálogo da biblioteca é possível acessar a plataforma Target GEDWeb, serviço disponibilizado pelo 
Sistema de Bibliotecas da UFC que possibilita à comunidade acadêmica da instituição consultar via WEB às Normas Técnicas 
Brasileiras (NBR/ISO) e Mercosul (AMN). São mais de 9.000 Normas Técnicas Brasileiras e Normas Técnicas do Mercosul 
disponíveis para acesso em texto completo.

Normalização para recém-ingressos: treinamento inicial voltado para o aluno que ingressou recentemente na universidade, com 
apresentação geral das principais normas para a elaboração de trabalhos acadêmicos.

mailto:margaret@ufc.br
mailto:beagri@ufc.br
mailto:bibliocaen@ufc.br
mailto:bibliotecabpge@ufc.br
mailto:biblioteca@crateusufc.br
mailto:bcq@ufc.br
mailto:bcr@ufc.br
mailto:bcso@ufc.br
mailto:biblioteca@arquitetura.ufc.br
mailto:diretoria.bcaud@ufc.br
mailto:bibfis@ufc.br
mailto:direcaobcm@ufc.br
mailto:atendimentobicm@ufc.br
mailto:bibliotecamauc@ufc.br
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📌 Outras normas da ABNT relacionadas a elaboração de trabalhos acadêmicos poderão ser apresentadas durante o curso ou 
treinamento oferecido.

❓ Você sabia que há templates e guias de orientação sobre normalização 
disponíveis no site da Biblioteca Universitária (BU)?

👉 Para saber como acessar a coleção de Normas ABNT pela plataforma Target 
GEDWeb, consulte o tutorial.

👉 Para ficar sabendo sobre as atualizações das normas da ABNT, consulte o 
tutorial para saber como se inscrever no site da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e receber notificações por e-mail quando uma norma iniciar 
o processo de consulta pública e atualização.

Elaboração de pôster
Em cursos e treinamentos sobre a elaboração de pôster são oferecidas dicas conforme a ABNT NBR 
15437 e estabelece os princípios gerais para apresentação de pôsteres técnicos e científicos. Além da 
norma, são apresentados conteúdos extras referentes a estruturação do leiaute do pôster.

Normas de Vancouver

Assim como as normas ABNT e APA, as normas de Vancouver (Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals - URM) estipulam um conjunto de regras e convenções de padronização dos manuscritos e de trabalhos acadêmicos. 
Geralmente, esse estilo de referências é utilizado pelas áreas da saúde. As normas Vancouver foram criadas pelo Comitê Internacional 
de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE).

👉 A National Library of Medicine (NLM) 
disponibiliza em seu site um manual 
sobre o estilo Vancouver.

Aponte a câmera do celular para este QR-
Code e acesse o conteúdo sobre normalização 

em ABNT.

Para consultar este 
material, clique aqui. Para acessar as normas diretamente do site do ICMJE, 

aponte a câmera do celular para o QR-Code.

https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/templates/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/05/acesso-normas-tecnicas.pdf
https://is.gd/atualizabnt18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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🔖 Confira também os e-books “Estilo Vancouver para a área de saúde” e “Tópicos de pesquisa em Ciências da Saúde”.

Construtores e Gerenciadores de referências

Endnote Web
Endnote Web é um gerenciador de referências mantido pela Clarivate. Oferece um módulo on-line de 
gerenciamento, coleta e compartilhamento de referências. Possui plugin para captura de referências em diversos 
navegadores e para elaboração de citação e lista de referências em editores de texto (Microsoft Word).

Mendeley
Mendeley é um gerenciador de referências mantido pela Elsevier que permite armazenar, organizar, anotar, 
compartilhar e citar referências.  O software oferece módulo de instalação para o computador, plugin para editores 
de texto (Microsoft Word e Libre Office) e acesso online.

Zotero
Zotero é um software livre, gratuito e de código-fonte aberto que oferece diversos recursos para gerenciar 
referências, facilitar a construção das citações em trabalhos e manuscritos acadêmicos. Possui opção de acesso 
online, módulo de instalação do software no computador (permite uso offline), oferece plugin para diferentes 
navegadores, editores de texto (Microsft Word e Libre Office), além de ser compatível com o Google Docs e 
diversos softwares e outras aplicações acadêmicas.

Zoterobib
O Zoterobib é um construtor de referências desenvolvido pelo mesmo grupo vinculado ao Zotero. Enquanto o 
Zotero permite gerenciar referências e executar uma maior gama de funções, o Zoterobib permite construir uma 
referência de forma instantânea a partir de qualquer computador ou dispositivo, sem a necessidade de criar uma 
conta ou instalar qualquer software.

MORE
O Mecanismo Online para Referências (MORE) é um construtor de referências voltado para as normas da 
ABNT. Oferece módulo online para a elaboração de referências. Não é obrigatória a criação de uma conta 
para usá-lo, mas o MORE permite o armazenamento dos dados das referências criadas a partir de sua 
interface para os usuários que criarem suas contas.

Bases de dados especializadas, portais, metabuscadores e mecanismos auxiliares de 
busca

Portal de Periódicos da CAPES
O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é um acervo 
científico virtual. Reúne e disponibiliza conteúdos produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras 
internacionais e/ou instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Atualmente, possui mais de 50 mil periódicos com 
texto completo e 455 bases de dados de conteúdos diversos, como referências, patentes, estatísticas, material 
audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros e obras de referência.

👉 Consulte o guia rápido sobre o Portal da CAPES disponível no site da BU.

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)
Consiste em orientar alunos, professores e colaboradores da área de saúde na utilização da 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/66344
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65033
https://access.clarivate.com/login?app=endnote
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://zbib.org/
https://more.ufsc.br/
https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/02/guia-rapido-poratl-capes.pdf
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BVS para realização de atividades de ensino e pesquisa. A BVS é uma referência mundial 
no tratamento de informações técnicas e científicas na área da saúde, além de congregar 
diversos recursos úteis e bases de dados especializadas.

Portal de Saúde Baseada em Evidências (PSBE)
Consiste em orientar e qualificar alunos, professores e servidores técnico-administrativos 
da área de saúde na utilização do Portal Saúde Baseada em Evidências criado pelo 
Ministério da Saúde em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível superior (CAPES/MEC), visando potencializar as atividades de ensino e pesquisa 
através do acesso a várias bases de dados de referência mundial na área da saúde. Na 
UFC, apenas os cursos da área de saúde, inclusive o curso de Psicologia, podem ter 
acesso ao PSBE.

Bases de dados especializadas
Existem diversas bases de dados nacionais e internacionais em diversas áreas do 
conhecimento, por isso, não estão elencadas neste catálogo quais são essas bases e quais 
são as áreas do conhecimento abrangidas. Nesse caso, recomendamos que o usuário entre 
em contato com a biblioteca setorial que atende ao curso para indicar a base de dados e 
área do conhecimento para solicitar um treinamento de acordo com as suas necessidades.

Google Acadêmico
O treinamento sobre o Google Acadêmico visa apresentar sua estrutura, recursos, 
funcionalidades de busca e criação de perfil para pesquisador.

Pesquisa bibliográfica
Capacita os participantes para a realização de pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de seus 
trabalhos acadêmicos, considerando sua relação com a pesquisa científica e detalhando os passos 
que compreendem seu processo.

Métricas e impacto da produção científica

Pesquisa bibliométrica em bases de dados
Neste treinamento são abordados tópicos de bibliometria, 
cientometria, infometria e webometria para pesquisadores, assim 
como o uso de bases de dados para estudos relacionados.

Registro acadêmico, ferramentas e recursos de apoio ao pesquisador
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Currículo Lattes
O Currículo Lattes, mantido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), é o padrão brasileiro para registro da vida acadêmica e profissional 
de estudantes e pesquisadores. O treinamento aborda a estrutura e o preenchimento dos 
módulos que compõem o Currículo.

👉 Para saber como criar e atualizar o Currículo Lattes, consulte também o 
tutorial disponível no site da BU.

Como escolher um periódico para publicar
Aborda dicas e os passos que os autores devem seguir ao buscar um periódico para submeter um 
manuscrito para avaliação. Apresenta informações sobre verificação de classificação Qualis de um 
periódico na plataforma Sucupira, checagem de informações e prevenção contra periódicos predatórios, 
além de informar sobre a escolha de periódicos que estejam indexados em bases de dados, entre outras 
dicas.

👉 Consulte o tutorial disponível no site da BU sobre a Plataforma Sucupira e saiba como pesquisar a classificação Qualis de 
um periódico.

👉 Veja também a breve apresentação disponível aqui sobre o tema.

ORCID: identificador digital para autor
ORCID é um identificador digital único e persistente para pesquisadores. Permite conectar pesquisadores com suas 
produções e com os dados de suas afiliações institucionais. Além disso, possui integração com vários sistemas para pedidos 
de bolsa, financiamento, submissão de manuscritos (OJS, Scholar One e outros), Current Research Information System 
(CRIS), repositórios, entre outros recursos.

👉 Consulte o material sobre o ORCID disponível no site da BU e conheça todas as 
vantagens e possibilidades de uso desse identificador.

Presença online e redes sociais para fins acadêmicos
As bibliotecas abordam de várias formas os temas relacionados a presença online e o uso das redes sociais 
com finalidade acadêmica. Há opções de treinamentos voltados apenas para conhecer os recursos de uma 
rede social acadêmica específica, ou para apresentação de recursos de diferentes mídias sociais, entre 
outras estratégias de divulgação da produção científica de pesquisadores na internet. 

As redes sociais acadêmicas e a internet oferecem várias possibilidades de uso, entre elas, destacam-se: 

Divulgação dos trabalhos científicos;

Para visualizar a apresentação sobre 
o ORCID, aponte a câmera do 
celular para ler este QR-Code.

https://lattes.cnpq.br/
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/11/tutorial-lattes-2022.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/tutorial-qualis.pdf
https://is.gd/escperpublsmpc2019
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/02/orcid.pdf
https://orcid.org/
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Facilita o acesso aos trabalhos de outros pesquisadores;

Permite contribuir positivamente para o movimento de Acesso Aberto e para a Ciência Aberta;

Promove a divulgação das pesquisas e a popularização da ciência;

Amplia a visibilidade de pesquisas acadêmicas;

Aumenta a probabilidade de ser citado(a);

Torna possível a conexão com outros pesquisadores via internet, assim como permite a criação de networking;

Permite ao pesquisador manter-se atualizado acerca de sua área de atuação e dos assuntos/temas populares do momento.

👉 Para saber mais sobre a presença online de pesquisadores na internet, confira este material.

Academia.edu
Academia.edu é uma rede social acadêmica criada em 2008. Na plataforma é possível compartilhar trabalhos 
acadêmicos, monitorar o impacto de pesquisas, criar um perfil, entre outras atividades.

ResearchGate
ResearchGate é uma rede social acadêmica voltada para profissionais da área de ciência e pesquisadores. A 
plataforma é gratuita, permite que os membros interajam e colaborem com outros colegas e em diversos campos de 
estudo mundialmente.

ImpacStory
ImpactStory é uma ferramenta para pesquisadores que permite a criação de um perfil individual para monitorar 
menções online no Twitter recebida sobre a produção científica de pesquisadores.

Ética e Integridade na Pesquisa Científica

Noções de ética e integridade na pesquisa acadêmica
Apresenta noções sobre a ética aplicada à pesquisa científica, assim como discute os conceitos de 
plágio, fraude e destaca o combate a má conduta no ambiente acadêmico, visando a capacitação 
dos alunos sobre o tema.

Recursos, produtos e serviços das bibliotecas

Visita orientada: Projeto Descobrindo a Biblioteca
O projeto acontece sempre no início de cada semestre letivo e visa 
apresentar aos novos alunos os serviços ofertados pelo Sistema de 
Bibliotecas da UFC, que oferece suporte informacional às atividades 
educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da Instituição. Os 
conteúdos abordados são: regulamento, guia de serviços, acervo, 
catálogo on-line, meios de acesso do usuário, livros eletrônicos, eventos 
da Biblioteca Universitária, dentre outros temas. 

A iniciativa faz parte da programação de recepção dos recém-ingressos, 
que tradicionalmente inclui cursos e palestras em suas unidades 
acadêmicas.

As Coordenações dos cursos e diretorias de unidades acadêmicas podem solicitar apresentações para sua Semana de Recepção, através 
de agendamento junto à biblioteca setorial que atende a seu curso.

https://figshare.com/articles/presentation/Presen_a_on-line_de_pesquisadores_m_dias_sociais_identificadores_e_otras_cositas/13010609
http://academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://profiles.impactstory.org/
https://biblioteca.ufc.br/pt/contatos/
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📌 Durante a visita à biblioteca e a apresentação dos espaços, recursos, serviços e produtos, provavelmente, você receberá 
orientações sobre como pesquisar no catálogo on-line e como localizar os livros na estante. Para saber como encontrar os 
livros na estante, consulte este tutorial. E se você quer saber o que significam aqueles números na etiqueta de lombada dos 
livros, veja a apresentação sobre a classificação de assuntos utilizada pelas bibliotecas.

📔 Consulte o mini guia das bibliotecas para saber mais sobre algumas orientações gerais, tais 
como: como se cadastrar na biblioteca, empréstimo, devolução, reserva, renovação, entre 
outros serviços.

Acervos digitais
Os treinamentos voltados para a apresentação de nossos acervos digitais abordam os seguintes tópicos:

Catálogo online do Sistema de Bibliotecas da UFC: No catálogo estão 
disponíveis os registros de todo o acervo das bibliotecas, inclusive 
documentos eletrônicos em texto completo, tais como livros, teses e 
dissertações, monografias, periódicos, artigos, obras raras e CDs/DVDs, 
entre outros.

Minha Biblioteca (Ebooks): Oferece mais de 12 mil títulos de livros 
eletrônicos. Acesso restrito à comunidade da UFC. Para solicitar acesso, a 
solicitação de cadastro pode ser feita através deste link. Consulte o tutorial 
sobre a plataforma para mais detalhes.

Livros eletrônicos oferecidos pela UFC: São mais de 8.500 livros eletrônicos de diversas áreas do conhecimento, em texto 
completo, em língua portuguesa e estrangeira. O acesso pode ser realizado nos computadores da Universidade ou por acesso 
remoto via proxy (destinado à comunidade acadêmica).

Repositório Institucional UFC: Agrega a produção científica da UFC, com mais de 60.000 documentos digitais (artigos 
publicados em revistas científicas, capítulos de livro, teses, dissertações, trabalhos publicados em eventos, TCCs).

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD): A BDTD possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique e 
difunda suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica nacional.

Portal de Periódicos UFC: Reúne as edições atuais e anteriores dos Periódicos científicos digitais de responsabilidade de 
Pesquisadores da Instituição.

Gestão de Dados de Pesquisa

Elaboração de Plano de Gestão de Dados
As bibliotecas fornecem orientações e treinamentos sobre diversas ferramentas e outros materiais que auxiliam no processo de 
elaboração de um Plano de Gestão de Dados (PGD). O PGD é um documento formal em que são descritos como serão coletados, 
criados, armazenados, tratados e disponibilizados os dados de pesquisas desenvolvidas nas mais diversas instituições. Tem sido um 
documento exigido para a solicitação de financiamento de pesquisa por algumas agências de fomento nacionais e internacionais.

❓ Você sabia que a UFC já dispõe de uma plataforma para a elaboração 
de Plano de Gestão de Dados? Acesse o DMPtool e redija o seu PGD.

Para visualizar o tutorial sobre o DMPtool, aponte a 
câmera do seu celular para o QR-Code.

https://pergamum.ufc.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/tutorial-localizar-livros-estantes.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/03/cdd-explicada.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/11/miniguia-2022.pdf
https://pergamum.ufc.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=UFC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDgWX8tErGArWw1kEgKltSR5s74UDzJ61mFyBdIJinO9GPg/viewform
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/09/tutorial-minha-biblioteca.pdf
http://ufc.dotlib.com.br/
http://proxy.ufc.br/
http://www.repositorio.ufc.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://periodicos.ufc.br/
https://dmptool.org/
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/04/tutorial-dmptool-v1-2022.pdf
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👉 Existem outras plataformas para a elaboração de Plano de Gestão de 
Dados que também podem ser acessadas e utilizadas, por exemplo, o 
DMPonline ou a Data Stewardship Wizard. Para saber mais sobre 
essas ferramentas, solicite um treinamento com a biblioteca. 

As bibliotecas trabalham diariamente para oferecer cursos e treinamentos que sejam úteis para a rotina de estudos e pesquisa de sua 
comunidade acadêmica.

Buscamos constantemente melhorar para atender bem aos usuários. Por isso, se desejar, acesse o 
formulário de avaliação de atendimento e registre a sua opinião. 

🌐 Para se manter informado sobre as novidades, notícias e atividades das bibliotecas, consulte regularmente o site da 
Biblioteca Universitária (BU). Aproveite e se conecte também com as redes sociais, blogs e outros canais oficiais da BU e 
das bibliotecas setoriais.

📩 O curso ou treinamento que você precisa não consta neste catálogo? Entre em contato conosco, informe quais são as 
suas necessidades e envie suas sugestões para o e-mail spb@ufc.br.
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Para visualizar o tutorial sobre o DMPonline, aponte a 
câmera do seu celular para o QR-Code.

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://ds-wizard.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcG9hWuBsLWeITWg-KirrmelYBrNvaUdtE33n2kyDaV5wC0g/viewform
https://biblioteca.ufc.br/pt/
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/02/dmponline-tutorial-v2.pdf

