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O que é? 
 

O programa de capacitação dos usuários da 

BU oferece à comunidade UFSC (alunos, 

professores, técnico-administrativos e 

pesquisadores) capacitação no uso dos 

recursos de informação (bases de dados, 

periódicos eletrônicos, Portal Capes, Portal 

da BU, Visita orientada, Uso do Pergamum, 

das normas de documentação da ABNT, 

gerenciadores bibliográficos.  

 

 Visita orientada 
 

Apresenta os produtos e serviços da 

Biblioteca Universitária, na forma de visita à 

Biblioteca Central com duração de 1 hora. 

 

 Recursos do Portal da BU 

 

Promove a orientação com relação à busca, 

recuperação e uso das informações no Portal 

da Biblioteca Universitária com uma (1) hora 

de duração. 

 

 Uso do Sistema Pergamum 

 

Promove a capacitação no uso dos recursos 

de pesquisa e demais ferramentas do 

software Pergamum, gerenciador do acervo 

do Sistema de Bibliotecas da UFSC, com 

uma (1) hora de duração. 
 
 
 

 Gerenciadores bibliográficos 

 

Apresenta de forma geral gerenciadores 

bibliográficos, e exemplifica com a 

demonstração do Endnote web, um 

gerenciador bibliográfico que organiza e 

armazena as referências bibliográficas 

obtidas em bases de dados. Duração duas 

(2) horas. 
 

 Citação e Referência 
   

Apresenta a NBR 6023/2002 e NBR 

10520/2002, orientando na elaboração das 

referências e citações de diversos tipos de 

documentos utilizados na preparação de 

trabalhos acadêmicos e demais publicações 

científicas, com duração três (3) horas. 
 

 Artigo Científico 

 

Apresenta a NBR 6022/2003, orientando na 

elaboração de artigos em publicações 

periódicas científicas, duração de (2) horas. 

 

 Trabalho acadêmico (A4) 
 

Apresenta a NBR 14724/2011 orientando na 

preparação do trabalho acadêmico (teses, 

dissertações, TCC, etc.), quanto à sua 

estrutura e apresentação gráfica, com 

duração de duas (2) horas. 
 

 Trabalho Acadêmico (formato UFSC-A5) 

 

Apresenta o novo formato (A5) aprovado 

pela Câmara de Pós-Graduação da UFSC, 

orientando a preparação de teses e 

dissertações, quanto à sua estrutura e à 

apresentação gráfica, com duas (2) horas de 

duração. 

 Portal Capes 
 

Apresenta o Portal de Periódicos da Capes, e 

seu recursos para a pesquisa científica: 

metabusca, busca por base, busca por 

periódico, busca por assunto, etc., com duas 

(2) horas de duração 

 

 Fontes de informação online: nível básico 

Apresenta os principais recursos e 

estratégias que devem ser utilizadas para a 

pesquisa acadêmica na WEB, bem como as 

fontes de informação on line, disponíveis por 

intermédio da biblioteca e de acesso livre, 

com duas (2) horas de duração. 

 

 Fontes de informação online: nível 

avançado 

Apresenta as principais ferramentas 

existentes como recurso para revisões 

sistemáticas, integrativas e análises 

bibliométricas: JCR, índice H, etc., com duas 

(2) horas de duração. 

 

 Busca em bases de dados por área do 

conhecimento 

Apresenta as principais bases de dados de 

acordo com a área do conhecimento 

solicitada. É importante que o usuário já 

tenha familiaridade com busca em bases de 

dados ou tenha feito o módulo do “Portal 

Capes”. Duração de duas (2) horas. 
 

Como agendar? 

 

Para agendar um treinamento, entre em 

contato com as bibliotecárias Bernardete e 

Roberta, pelos telefones: (48) 3721-

6470/3721-2254, ou pelos e-mails: 

bdados@bu.ufsc.br / ref@bu.ufsc.br  
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Agenda 

 

O programa disponibiliza uma agenda na 

página da BU, que pode ser consultada. 
Entre na página da BU: www.portalbu.ufsc.br 

Em <Serviços>, <Programa de 

capacitação>, <Agenda>. 

 

 

 

 

MORE: Mecanismo on-line para referências 

 
 

MORE é uma ferramenta gratuita e fácil de 

usar, que produz, automaticamente, 

citações no texto e referências no formato 

ABNT, para quinze tipos de documentos, por 

meio de formulários próprios, selecionados 

em um menu principal. Os documentos 

cobertos pelo mecanismo são os mais 

usados no meio acadêmico: livros, 

dicionários, enciclopédias, teses e 

dissertações, artigos de revistas, artigos de 

jornais, nos formatos impresso e eletrônico, 

além dos documentos exclusivos em meio 

eletrônico: home-page e e-mail.  

Além disso, o programa automatiza alguns 

procedimentos tais como: inversão dos 

nomes dos autores (sobrenome, prenomes); 

uso de maiúsculas e minúsculas; grifo no 

título; pontuação etc.  

 
 

LABORIN: Laboratório para capacitação no uso 
dos recursos informacionais e normalização 

 

Resultado de uma parceria com a CAPES, o 

LABORIN, inaugurado no dia 9 de março de 

2009, destina-se a capacitar alunos, 

professores e técnico-administrativos no uso 

dos recursos e serviços informacionais. 

O LABORIN está localizado no piso térreo da 

Biblioteca Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Biblioteca Universitária - Biblioteca Central 

Serviço de Referência  

Campus Universitário – Trindade – Setor- D 

Florianópolis – Santa Catarina – BRASIL 

Cep: 88040-900 

 

Maiores informações com as bibliotecárias 

Maria Bernardete e Roberta de Bem 

e-mail: badados@bu.ufsc.br 

        ref@bu.ufsc.br 

Fone: (48) 3721-6470 
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