
 
 

 
 

Colatina, Setembro de 2012. 
 
O sistema de Biblioteca do Unesc junto à direção, objetivando facilitar o acesso à 
informação renovou a assinatura das Bases de Dados abaixo. Para acessar basta 
seguir o passo a passo: 
 

DICAS PARA UTILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS 
 

1 - Acesse o Painel do Aluno/Professor;  
 

2 - À esquerda da tela, abaixo, clique 
em:  

  
 
3- Escolha uma das Bases de Dados para realizar sua pesquisa: 
 
SPRINGER 
Base de dados com coleção de periódicos estrangeiros com texto completo, abrangendo as áreas de saúde.  
 
ACADEMIC ONEFILE 
Academic  OneFile oferece cerca de 13.000 artigos e  textos completos dos  mais importantes jornais e periódicos de referência.  Com 
uma extensa cobertura em ciências, tecnologia, medicina, artes, teologia, literatura e muitos outros assuntos. Possui o serviço de 
tradutor de textos. 
 
HEALTH REFERENCE CENTER 
Base de dados criada especificamente para estudantes, profissionais e pesquisadores da área da saúde. Com mais de 1.700 fontes de 
texto completo e centenas de vídeos demonstrando os procedimentos médicos e cirurgias ao vivo. 
 
4 - Todos os “termos de busca” deverão ser digitados em inglês. Ex.: Se você deseja pesquisar sobre a Doença de Chagas, digite 
Chagas disease.  
 
5 – Antes de iniciar sua pesquisa de artigos, defina o que você deseja localizar: artigos com texto completo; artigos com texto completo 
+ figuras + gráficos, etc. Fazendo essa seleção, sua pesquisa será refinada e os resultados serão mais específicos.  

 
6 - Estas bases de dados estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias da semana,  a fim de garantir que os pesquisadores irão 
encontrar as respostas para a maioria de suas pesquisas. 
 
 7 - Todos os artigos científicos pesquisados poderão ser salvos, impressos ou enviados por e-mail. 
 

Horário de Funcionamento: 
 
Biblioteca Ruy Lora – CAI – Colatina 
 
Segunda - feira a Sexta – feira : 08:00 ás 22:00 
Sábado: 08:00 ás 12:00 
 

• Serviço de cópias local, prestado pela Ki Cópias. 
 

Contato: (27)3723-3062 – bibliotecager@unesc.br  
Bibliotecária: Daniele Sabrina C. Simões -  dscsimoes@unesc.br  
 
Biblioteca Oswaldo Zanello – CA II – Serra 
 
Segunda - feira a Sexta – feira: 08:00 ás 22:00 
Sábado: 08:00 ás 12:00 
Contato: (27)3243-8806 – biblioteca.serra@unesc.br  
Bibliotecário: Márcio Pessoa de Jesus – mpjesus@unesc.br  
 
Para consultar nosso acervo basta acessar  http://www.unesc.br/portal/?p=biblioteca  


