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ONDE FICAMOS 

 

Prédio do Centro de Tecnologia - Bloco A - 

3° andar - sala 340 

Av. Athos da Silveira Ramos, 149 

Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

CEP: 21.941-909 

Tel.+ 55 (21) 3938-7691/7692/7693 

Fax.+55 (21) 3938-7368 

http://biblioteca.if.ufrj.br 

ifbib@if.ufrj.br 

 

Curta nossa Fan Page: 
https://www.facebook.com/bibliotecaIF 

Siga-nos no Twitter: 

https://twitter.com/bibliotecaif 
Conecte-se ao nosso LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/biblioteca-if-ufrj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA 
 

INSTITUTO DE FÍSICA 

 

BIBLIOTECA PLÍNIO SUSSEKIND ROCHA 
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O Comut permite a obtenção de cópias de documentos técnico-

científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras 

e em serviços de informação internacionais. Entre os documentos 

acessíveis encontram-se: 

 periódicos técnico-científicos 

 teses e dissertações 

 anais de congressos nacionais e internacionais 

 relatórios técnicos 

 partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam 

autorizados pela Lei de Direitos Autorais. 

 

Uma vez cadastrado, o usuário pode solicitar cópias de documentos da 

seguinte forma: 

1. 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. 

 

A Gerência do Comut oferece aos seus usuários o serviço de Busca 

Monitorada. Esse serviço atende às solicitações de material 

bibliográfico existente no Brasil e no exterior e atende também a 

usuários estrangeiros. O valor é diferenciado. A busca no Brasil custa 2 

(dois) bônus, enquanto a busca no exterior custa 4 (quatro) bônus. 

A rede Comut possui atualmente 394 bibliotecas base, ou seja, as 

bibliotecas que atendem às solicitações dos usuários, 2.304 bibliotecas 

solicitantes e 54.058 usuários – pessoas físicas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de preços 

Usuário solicitante - pede cópias diretamente 
Usuário institucional - pede cópias através de uma Biblioteca 
Solicitante 

 

OBS:O portal de periódicos CAPES não substitui o 

COMUT, pois nem todos os artigos encontram-se ali 

disponíveis. Sendo indispensável o uso do COMUT. 

Site: comut.ibict.br/comut 

Sugestões e Reclamações 

Comut – Gerência 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia - Ibict 
SAS – Quadra 05 – Lote 06 – Bloco H – 4º andar 
70070-914- Brasília-DF 
Tel. + 55(61)3217-6324/6376/6388/6378 
Fax + 55(61)3217-6497 

E-mail: comutge@ibict.br 

 

CONTATO: 

 

Telefone: (21) 3938-7691 

e-mail: ifbib@if.ufrj.br 

Bibliotecária responsável: Bruna Oliveira 

 

 

 

 

 

Referência: 
COMUT. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-

ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-

bibliografica-%28comut%29/apresentacao>. Acesso em: 29 de 

março 2015. 

mailto:comutge@ibict.br
mailto:ifbib@if.ufrj.br
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-bibliografica-%28comut%29/apresentacao
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-bibliografica-%28comut%29/apresentacao
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-bibliografica-%28comut%29/apresentacao

