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O endereço do Comut na internet é:
https://comut.ibict.br/comut/

Figura: Clique no link ”Cadastre-se”
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Figura: Clique na opção ”Pessoa F́ısica”
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Figura: Preencha seus dados cadastrais
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Comprando Seus Primeiros Bônus

Após concluir seu cadastro, você já poderá comprar seus primeiros
bônus. O bônus é a moeda do Comut, que permitirá a você pagar
por um artigo cient́ıfico solicitado por este serviço de comutação
bibliográfica. Veja na próxima tela que você deve acessar o menu
”Cadastro / Bônus / Comprar”. Preencha os dados solicitados e
escolha a quantidade de bônus.
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Figura: Clique no botão ”Calcular”
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Figura: Clique no botão ”Gerar Boleto”
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Efetuando O Pagamento Do Boleto

Com o boleto impresso, você agora só precisa ir a uma agência
bancária para efetuar o pagamento. Quando seus bônus forem
identificados no sistema, você poderá solicitar seu primeiro artigo
via Comut.
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Pesquisando Seu Artigo Cient́ıfico No CCN - Catálogo
Coletivo Nacional

Para pedir um artigo cient́ıfico pelo Comut, você deve saber quais
bibliotecas possuem aquele periódico no qual o artigo foi escrito.
Note que nem sempre as bibliotecas possuem a coleção completa
de um t́ıtulo, ou seja, elas podem ter o volume 1, porém podem
não ter o volume 2. Dentro do volume 1, elas podem ter os
números de 1 a 6, porém podem não ter os números de 7 a 12.
Para ajudar seus usuários a localizarem seus artigos, o IBICT
possui uma outra ferramenta chamada CCN, o Catálogo Coletivo
Nacional.
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Figura: Acesse http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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Figura: No nosso exemplo, vamos pesquisar pelo periódico ”Anais Da
Academia Brasileira De Ciências”. Clique no botão ”Executar Busca”
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Figura: Nossa consulta recuperou 1 registro. Clique no botão ”Visualizar
Consulta”
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Figura: Nesta tela você visualiza o resultado de sua consulta. Perceba
que o quadradinho que antecede o t́ıtulo não está marcado
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Figura: Marque o quadradinho referente ao seu t́ıtulo desejado. Clique no
botão ”Visualizar Registros”
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Figura: Bibliotecas que possuem este periódico

15 / 32



Lendo As Informações Da Coleção No CCN

Na tela anterior, note que as bibliotecas são listadas não por ordem
alfabética, mas pela ordem das inicias do estado onde elas estão
localizadas: AC (Acre), AM (Amazonas), AP (Amapá), etc. Cada
biblioteca começa informando o ano mais antigo que ela possui
daquele periódico, seguido de um espaço e o número do volume.
Após o volume, detectamos mais um espaço e os números daquele
volume entre parênteses. Então é usado o ponto e v́ırgula para
encerrar as informações referentes àquele ano, antes de passar para
outro.
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Lendo As Informações Da Coleção No CCN - Parte 2

Quando não há a presença de parênteses, isso significa que a
biblioteca possui todos os números daquele volume, por isso não
há a necessidade de listar quais os números ela possui.
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Solicitando Seu Artigo

Agora que você já possui bônus e já sabe qual biblioteca possui o
periódico de que você necessita, já é posśıvel solicitar seu pedido
de comutação bibliográfica.
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Figura: Acesse o menu ”Solicitação / Formulário / Periódicos”
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Figura: Preencha as informações de ”Identificação Do Solicitante”e
clique no botão ”Continuar”
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Figura: Formulário Para Solicitação De Artigos
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Figura: Exemplo de formulário preenchido
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Sobre Os Campos Do Formulário

O formulário possui diversos campos, como ”T́ıtulo do periódico”,
”Autor”, ”Página Inicial”, etc. Caso seja necessário passar alguma
informação adicional, use o campo ”Observação”. No nosso
exemplo, estamos informando que o artigo foi publicado em uma
separata, para facilitar a localização do periódico no acervo da
biblioteca.
Quando o formulário estiver preenchido, clique no botão
”Continuar”.
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Figura: Selecione uma forma e o endereço para o envio
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Figura: Opções para a forma de envio
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Figura: Escolha a biblioteca desejada
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Figura: Ao clicar em cima da biblioteca, ela ficará marcada em azul
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Clique no botão ”Incluir”. Ela será copiada para o frame inferior:

Figura: Clique no botão ”Continuar”
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Figura: Em sua ”Cesta de Pedidos”, clique no botão ”Finalizar”
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Acompanhando Seu Pedido

Anote o número que foi gerado pelo sistema, para que você possa
acompanhar o seu pedido.
Os pedidos costumam ser atendidos em 3 ou 4 dias úteis. Se
passar muito tempo, procure a biblioteca para onde você enviou o
seu pedido (por email ou telefone) e tente se informar sobre o que
possa ter acontecido.
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A Biblioteca Central Do CCS Da UFRJ Apóia O Uso De
Software Livre

Apenas software livre foi usado na criação desta apresentação:

I GNU/LINUX

I LATEX

I Gimp
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