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Bibliotecas FDC

Após colocar seu usuário e senha, aparecerá
uma página de ACESSO EXCLUSIVO, onde é
possível escolher as opções que deseja
acessar:

O Sistema de Bibliotecas da FDC desempenha
um papel de destaque: selecionar, organizar,
manter e divulgar todo o acervo bibliográﬁco

Ÿ CONSULTA AO ACERVO (Pergamum)

Para consultar quais são os livros e materiais

da instituição, colocando-o disponível para a

que possuímos em nosso acervo impresso,

comunidade.

solicitar reserva ou fazer renovação.

O acervo especializado em gestão empresari-

Localize livros e materiais diversos digitando

al possui, atualmente, 16.000 títulos de livros.

o título, autor ou assunto desejado no campo

Além disso, conta com assinaturas de
diversas bases de dados e outras fontes de

Nossas bases foram selecionadas para
fornecer informações de qualidade aos nossos
usuários, sendo elas:
BUSINESS SOURCE ULTIMATE (BSU) - Funciona
como um plano de negócios oferecendo uma
riqueza de periódicos e outros recursos que
fornecem informações históricas e tendências
atuais nos negócios.
EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) - Índice
uniﬁcado dos recursos de informação, que
disponibiliza aos usuários um meio de acesso ao
conteúdo por meio de uma interface única de
busca.
EBOOK BUSINESS COLLECTION (EBSCOHOST) Mais de 9.000 títulos de editoras de topo, que
abrangem todas as disciplinas, para todos os
proﬁssionais de negócios.

informações.

Como utilizar o
Sistema de
Bibliotecas FDC

Bases de Dados

Para veriﬁcar a qual biblioteca o livro
pertence, escolha a opção Exemplares. Caso
não haja exemplar disponível, clique na opção
Reserva.

COMDINHEIRO - Informa ções ﬁnanceiras
utilizadas pelos maiores bancos e gestoras do
Brasil.**
PRESSREADER - Jornais e revistas on-line, de
mais de 120 países.
MINHA BIBLIOTECA - Base de E-Books com mais
de 8.000 títulos, de diversas editoras do país.**

Acesse www.fdc.org.br e faça Login utilizando seu e-mail e senha cadastrados.

PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES - Biblioteca
virtual com o melhor da produção cientíﬁca
internacional. Mais de 53 mil títulos com texto
completo e 129 bases referenciais.*
Ÿ BASES DE DADOS

Para consultar as Bases de Dados das
Bibliotecas FDC.

EMIS - Plataforma de inteligência de mercado,
que fornece análises, dados e notícias sobre
empresas, indústrias e países.
OXFORD SCHOLARSHIP - Plataforma de livros
internacionais.
OXFORD HANDBOOKS - Artigos de alto nível em
diversas áreas do conhecimento.
(*) Acesso somente nos computadores das Bibliotecas da
FDC. (**) Necessitam de usuário e senha para acesso. Para
mais informações, entre em contato com a Biblioteca.

(31) 98872-4298

VISITE O BLOG

biblioteca@fdc.org.br

Sistema de Bibliotecas FDC
https://bibliotecas.fdc.org.br/

SERVIÇOS DO SISTEMA
DE BIBLIOTECAS FDC
. Capacitação no uso das Bases de Dados
. COMUT
. Direitos autorais
. Empréstimos
. Exposição de novas aquisições
. Formatação de ementários FDC
. Levantamento bibliográﬁco
. Orientação à pesquisa
. Relatórios das Publicações FDC
. Serviço de extensão
. Tratamento e organização da informação
. Visita Orientada

BIBLIOTECA WALTHER MOREIRA SALLES
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34018-006 – Nova Lima/MG
Segunda a Sexta-feira, das 8h30 às 17h30
(31) 3589-7297 / 7650
BIBLIOTECA CAMPUS BH
Rua Bernardo Guimarães, 3071
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte/MG
Segunda a Sexta-feira, das 8h30 às 21h30
Sábado, de 8h às 14h
(31) 3299-9730 / 9732

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

