REDE DE COOPERAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - RLCU

OBJETIVO
A Rede de Cooperação Bibliográfica - RCLU promoverá a integração e a cooperação entre as
bibliotecas das instituições que fazem parte da rede, para que a comunidade acadêmica e
científica latino-americana otimize os recursos, utilize os mecanismos de conectividade para
a transferência do conhecimento e tenha acesso a serviços bibliotecários de qualidade.
Acesso a bibliotecas - RLCU
Se você quiser acessar alguma das bibliotecas dos integrantes da Rede de Cooperação
Bibliográfica, clique sobre o logo da universidade correspondente.
Lista e dados de instituições para contato
Políticas de comutação
SERVIÇO DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
É um programa de cooperação interinstitucional que tem a função principal de facilitar a
obtenção de documentos.
O propósito fundamental deste serviço é

proporcionar aos usuários de cada uma das

universidades e instituições membros da RLCU a obtenção eficiente e oportuna de
publicações

não

disponíveis

em

seus

acervos

bibliográficos,

requeridas

em

seu

desenvolvimento acadêmico e de pesquisa.
POLITICAS:
1. O serviço se rege pelas normas internacionais do direito de autor.
2. A informação será fornecida de maneira gratuita aos membros da RLCU.
3. Processaremos duas solicitações por dia de cada uma das universidades.
4. O serviço de comutação bibliográfica fornece:
a. Reprodução de artigos de revistas.
b. Partes de livros (até um capítulo e tabela de conteúdo).
c. Partes de teses ou trabalhos para colação de grau (tabelas de conteúdo, resumo,
introdução ou referência bibliográfica).
5. Cada universidade deve possuir um correio eletrônico institucional que a identifique como
membro da rede e através do qual se realizarão as solicitações.
6. A Biblioteca de cada universidade será a responsável de tramitar as solicitações de
comutação bibliográfica requerida por seus estudantes junto à biblioteca que possuir a
informação.
7. O envio da informação requerida se realizará, através de correio eletrônico, pela web ou
fax, conforme o caso.
8. As solicitações deverão ser feitas através do formulário enviado a todos os membros da
rede via correio eletrônico.
Políticas de troca
Políticas de troca

para publicações digitais próprias das universidades e instituições

universitárias membros da Rede Latino-americana de Cooperação Universitária.
1. Serão realizadas trocas entre as bibliotecas pertencentes à RLCU.

2. Cada biblioteca se encarregará de realizar um listado das publicações digitais próprias,
para poder realizar a seleção para a troca.
3. A direção de biblioteca determinará a pertinência das publicações próprias digitalizadas
das universidades, e cada uma terá o direito de aceitá-las ou não na coleção, de acordo com
seus programas acadêmicos.
4. A direção de biblioteca se compromete a permitir a descarga das publicações digitais
próprias da universidade, desde um link autorizado.
5. Para qualquer trâmite de troca, será necessário que seja enviada ao endereço de
biblioteca uma solicitação de troca, via eletrônica ou via fax, assinada pelo responsável da
área de troca da instituição solicitante.

