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Apresentação
O serviço de Sumário Corrente visa o
entrosamento junto as bibliotecas com
as

quais

mantemos

intercâmbio

e

facilitar o acesso a informação pelo
leitor. Para manter esta atualização
serão

divulgados

os

sumários

Nesta edição
Apresentação

1

Sumário de periódicos

2

dos

periódicos correntes de editoras que

Produção editorial do INCAPER –

aderiram ao acesso aberto durante a

ANO 2020

pandemia,

a

produção

técnico-científica

do

editorial

Incaper.

e

Nesta

edição temos tutoriais para o acesso à
Biblioteca Rui Tendinha.

Documentos

2

Folheto/Folha

2

Produção técnico-científica

3

Artigo Científico

Tutoriais

3

4

“O homem é o único animal que deixa documentação a
ser usada pela posteridade. Seja isso uma benção ou
uma maldição, ele aprende através da sabedoria
acumulada ou de erros do passado. Ao passo que a
lembrança individual se transforma em pó ou cinzas, a
memória coletiva sobrevive em documentos escritos.
Essas experiências registradas do passado evitam
ensaios onerosos e experimentos desnecessários no
futuro”.
Jameson.
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SUMÁRIO DE
PERIÓDICOS
Annual Reviews
A Annual Reviews liberou seus títulos
até 30 de abril. Contudo, esse prazo
poderá ser estendido, se necessário.
Link: https://www.annualreviews.org/
Biblioteca Cochrane
Estão acessíveis, também, coleções
especiais.
Link: https://www.cochranelibrary.com/
Biblioteca Virtual Pearson

foi motivada pela situação atual de
confinamento e restrição de contato, e
pretende apoiar a comunidade de
pesquisa no processo de entendimento
e minimização do impacto do novo
coronavírus.
Link:
https://www.periodicos.capes.gov.br/
DotLib
A DotLib no Brasil, que distribui livros
digitais, periódicos eletrônicos e bases
de dados das principais editoras
científicas do mundo, em todas as
áreas do conhecimento.
Link: https://dotlib.com/
DUKE University Press

Acervo disponível até o dia 25 de abril
de 2020.

Os livros listados são gratuitos para
leitura on-line até 1º de junho de 2020
e os artigos de periódicos são gratuitos
até 1º de outubro.

Link: https://plataforma.bvirtual.com.br
/

Link: https://www.dukeupress.edu/

Login - BV_UFMG@pearson.com
Senha - @Pearson123

GALE

Biblioteca Digital Cengage
como link. Vocês devem se cadastrar e
depois usem a chave de acesso que
está logo abaixo:
Link: http://cengagebrasil.vstbridge.co
m“
Chave de ativação: 1211799120
CABI

Gale está oferecendo acesso gratuito até
30 de Junho aos mais de 2.600 eBooks
de referência de seus selos editoriais,
além de recursos adicionais que podem
ser muito úteis para o ensino online em
todos os níveis educativos.
Link:https://www.galepages.com/geb_t
rial?elqTrackId=1B847919D79C02B19D
B45B3ABE632E6D&elqaid=5140&elqat=
2
Microbiology Society

CABI liberou acesso até 11 de Maio
Link:
https://www.cabdirect.org/globalhealth
/news/66679

A Microbiology Society reuniu artigos
de todo o seu portfólio e disponibilizou
esse conteúdo gratuitamente.
Link: https://microbiologysociety.org/

CAPES
Wiley
a CAPES mantém contrato, por meio
do Portal de Periódicos, liberaram
acesso aos seus conteúdos, enquanto
durar a pandemia de COVID-19. A ação
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A editora Wiley liberou para a
comunidade acadêmico-científica o
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acesso a uma coleção de mais de 5 mil
artigos de periódicos relevantes,
capítulos de livros e entradas nos
principais trabalhos de referência, além
de um feed gratuito e em tempo real
das mais recentes pesquisas e notícias
sobre o novo vírus corona.
Link: https://www.wiley.com/en-us

PRODUÇÃO
EDITORIAL INCAPER
2020
Documentos
ALIXANDRE, F. T.; DE MUNER, L. H.;
KROHLING, C. A.; FERRÃO, M. A. G.;
FORNAZIER, M. J.; VERDIN FILHO, A. C.
Cafeicultura sustentável: boas
práticas agrícolas para o café
arábica. Vitória, ES: Incaper, 2020. 48p.
il. Color. (Incaper. Documentos, 269).
Disponível
em:https://biblioteca.incaper.es.gov.br
/digital/bitstream/123456789/3995/1
/cartilha-cafeicultura-sustentavelIncaper.pdf

Folheto/Folha
Incaper. Coordenação de Meteorologia.
Informativo Climático Mensal do
Espírito Santo - fevereiro 2020.
Vitória, ES, ano. 2, n. 2, fevereiro 2020.
2 p. Incaper Esta publicação foi
concebida em dois formatos, ePUB e
PDF. Disponível em:
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/dig
ital/bitstream/123456789/4000/1/Info
rmativo-Climatico-Mensal-ES-ano2-n2fevereiro2020-Incaper.pdf
Incaper. Coordenação de Meteorologia.
Informativo Climático Mensal do
Espírito Santo - janeiro de 2020.
Vitória, ES, ano. 2, n. 1, janeiro 2020. 2
p. Incaper Esta publicação foi concebida
em dois formatos, ePUB e PDF.
Disponível em:
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https://biblioteca.incaper.es.gov.br/dig
ital/bitstream/123456789/3998/1/Info
rmativo-Climatico-Mensal-ES-ano2-n1janeiro2020-Incaper.pdf

Produção Técnicocientífica 2019/2020
Artigo Periódico Indexado
NOGUEIRA, B. C. F.; COELHO, L. A.;
MARTINS, D. dos S.; BARCELLOS, B. D.;
SARTORI, S. R.; FERREIRA, P. S. F.
Associações de percevejos mirídios
(Hemiptera: miridae) com plantas no
Brasil. Biológico, v.81, 1-30, 2019.
Divulgação científica. Disponível em:
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/dig
ital/bitstream/123456789/3997/1/miri
deos-martins.pdf

Publicações que contaram com o
apoio do Incaper
Comissão Estadual da Produção
Orgânica do Espírito Santo. Produtos
orgânicos direto do campo para o
consumidor: cestas ou delivery.
Produto orgânico - melhor para a
vida. Vitória, ES: CEPOrg-ES, 2020.
Desenvolvido com o apoio do Incaper.
Disponível em:
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/dig
ital/bitstream/123456789/4003/1/For
necedores-organicos.pdf
Governo do Estado do Espírito Santo.
Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca.
Colheita do café: orientações para
prevenção do novo coronavírus.
Vitória, ES: SEAG-ES, 2020. Material
explicativo feito com apoio do Incaper.
Disponível
em:https://biblioteca.incaper.es.gov.br
/digital/bitstream/123456789/4004/1
/cartilha-colheita-cafe-covid19.pdf
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TUTORIAIS
Biblioteca Rui Tendinha – Uma
Biblioteca Digital.
https://www.beautiful.ai/player/LjwDo9Fer_0OqUaiWHM/BRT_1_bibliote
ca_digital
Visão geral da pesquisa no site da
Biblioteca Rui Tendinha.
https://www.beautiful.ai/player/-LjwEq9lHogTFBuz32W/BRT_2_visao_geral_p
esquisa

LjwElz5Ff946dNxHTo/BRT_9_Combater_pseudociencia-efakes-1
Como realizar empréstimo de
publicações para ler em casa.
https://www.beautiful.ai/player/LjwEsV8-vWlUZ_OO4K/BRT_10_Emprestimo

Conhecendo os filtros de busca no site
da Biblioteca Rui Tendinha.
https://www.beautiful.ai/player/LjwE7Y_EsDHDTZ1wK5/BRT_3_conhecendo_os_filt
ros_de_pesquisa
Estratégia para realizar pesquisas no
site da Biblioteca Rui Tendinha
https://www.beautiful.ai/player/LjwEDe1qRQ2Ej2NyVdo/BRT_4_estrateg
iadebusca
Como copiar as referências do site da
Biblioteca Rui Tendinha para o trabalho
acadêmico.
https://www.beautiful.ai/player/LjwELYd6HAu9mNQE8dS/BRT_5_copiar
_referencias
Como acessar as publicações digitais
do Incaper sem realizar buscas no site
da Biblioteca rui Tendinha.
https://www.beautiful.ai/player/LjwEW5g11zOP6W5YwVb/BRT_6_acesso
_pdfs
Como disseminar as tecnologias
produzidas pelo Incaper publicadas
pela editora em sua região.
https://www.beautiful.ai/player/LjwEa3qajSzWGarSztN/BRT_7_dissemin
acao_informacao
Banca troca livros, como montar uma
em sua unidade.
https://www.beautiful.ai/player/LjwEglIMPx5nO4J43jZ/BRT_8_Banca_Tro
ca_Livros
Para combater a pseudociência e fake
News. https://www.beautiful.ai/player/-
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Guia rápido
Biblioteca Rui Tendinha - INCAPER
Endereço: Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira,
Vitória/ES, CEP 29052-010
Site: https://bibliotecaruitendinha.incaper.es.gov.br
Email: biblioteca@incaper.es.gov.br
Telefone: (0xx27) 3636-9846
Instagram: @bibliotecaruitendinha
Horário de Funcionamento: 08:00 às 17:00 horas.
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