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Apresentamos a relação de Serviços e Produtos de

informação e conhecimento disponíveis na Biblioteca da

Brain Business School.

Entre em contato com a equipe da biblioteca para

informações, agendamentos e demais solicitações:

biblioteca@brainbs.com.br

https://brainbs.com.br/biblioteca/

 Orientação à pesquisa
Orientações para a seleção de fontes de informação e 

conhecimento, usos dos recursos de pesquisa, busca e 

recuperação de informação, elaboração de trabalhos 
acadêmicos

 Assistência na elaboração de trabalhos acadêmicos
Normalização de trabalhos, normas ABNT, metodologias do 
trabalho científico

 Curadoria de informação e conhecimento
Monitoramento, rastreamento, prospecção de informação, 

dados, documentos e conhecimentos (empresas, países, 

setores, indicadores, fontes e objetos de conteúdos digitais) 

nas áreas de aprendizagem e negócios da Brain Business 

School, em fontes, diretórios, bases de dados, portais de 

conhecimento, etc.
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 Pesquisa, busca e recuperação de informação
Pesquisas, buscas, recuperação, localização e disponibilização 

de informações, conhecimento, documentação, dados nos 

sistemas de gestão de bibliotecas, bibliotecas virtuais e 

digitais, repositórios, plataformas online e digitais de 

conhecimentos, etc.

 COMUT - Comutação bibliográfica
Solicitação de artigos e conteúdos digitais disponíveis em rede 

de cooperação nacional e internacional de bibliotecas e 

serviços de informação e conhecimento

 Levantamento bibliográfico e de citações
Pesquisas solicitadas sobre determinados assuntos, temas, 

autores; monitoramento, rastreamento e levantamento de 

citações de trabalhos realizados por docentes e pesquisadores 

da Brain Business School

 Treinamentos e capacitações
Treinamentos e capacitações para uso da biblioteca, serviços e 

produtos de informação e conhecimento, competências 

informacionais, recursos de pesquisa, busca e recuperação da 

informação (online, EAD, AVA, presencial)
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 Cursos 
Variedade de cursos online, EAD (AVA - Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), presenciais e relacionados ao contexto de 

informação e conhecimento (competências informacionais) das 

áreas de aprendizagem da Brain Business School.

 Banco de imagens, tutoriais, vídeos, apresentações
Banco de imagens, vídeos, objetos educacionais e de 

aprendizagem, apresentações, conferências, eventos 

produzidos, participação em eventos da equipe acadêmica da 

Brain Business School

 Repositório Digital Institucional e Acadêmico 

(Pesquisa & Publicações)
A produção científica, acadêmica e técnica da Brain Business 

School

 Fale com a Biblioteca
Canal de atendimento e comunicação online, presencial, via e-

mail, telefone, chat online

 Biblioteca nas redes sociais (Facebook, Instagram, 

Youtube, WhatsApp)

Informações da biblioteca, serviços, produtos, comunicação 

por variados canais disponíveis nas redes sociais
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 Biblioteca Virtual e Digital – Biblioteca A
A Biblioteca A reúne conteúdo digital do Grupo A Educação e 

seus selos editoriais, com mais de 2 mil títulos disponíveis em 

várias áreas do conhecimento, nacionais e internacionais. 

Acesso rápido, onde e quando precisar, a conteúdo científico e 

profissional de alto padrão

 Acervos físicos e digitais 
Mais de 1.500 exemplares físicos e cerca de 2 mil títulos 

digitais da biblioteca virtual assinada; a biblioteca da Brain

Business School coloca à disposição mais de 3.500 obras em 

todas as áreas de aprendizagem e formação profissional da 

Brain Business School. Obras variadas, atuais e de pertinência 

nas áreas de business, empreendedorismo, inovação, gestão 

empresarial, finanças, economia, gestão de projetos, gestão de 

pessoas, etc.

 Sistema de bibliotecas Pergamum – catálogo online
Consultas e pesquisas online ao acervo da biblioteca, com 

empréstimos, renovação online, devolução, reservas online e 

automatizadas, etc.

 Materiais de referência, coleções didáticas e 

consulta local
Exemplares de bibliografias básica e complementar 

permanentemente disponíveis para uso na biblioteca
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 Disseminação seletiva de informações e aviso de 

novas aquisições
A biblioteca enviar periodicamente informações, avisos e 

comunicados relacionados às áreas de interesse 

(conhecimento) dos usuários e também a compra, aquisição, 

chegada e disponibilização de publicações, materiais, 

informação e conhecimento

 Caixa de devolução
Caixa de devolução de livros para que os usuários realizem a 

devolução dos materiais emprestados de forma rápida, prática 

e independente, sem a necessidade de aguardar o 

atendimento no balcão

 Sugestões de aquisição, serviços e produtos
A biblioteca recebe sugestões para aquisição e compra de 

novos materiais nos mais variados formatos e mídias digitais, 

contratação de serviços e compra de produtos de informação, 

conhecimento e tecnológicos

 Salas de estudo em grupo

 Área de estudo individual

 Notebooks e tablets
Disponibilização e empréstimo de notebooks, tablets e 

dispositivos móveis aos usuários
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 Acessibilidade
Teclados ampliados (baixa visão) e adaptados para braile 

(deficiência visual); notebooks com software acessível (NVDA), 

fones de ouvido de condução óssea bluetooth e convencionais, 

Hand Talk tradução libras no site.

 Boletins informativos e releases da biblioteca

 Atendimentos online, virtuais e remotos
Serviços de comunicação, interação e atendimento online 

por meio das plataformas Zoom e google meet

Para agendamentos, solicitações e dúvidas

Biblioteca Brain Business School
Rua Baumann, 73 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP

E-mail: biblioteca@brainbs.com.br

Site: https://brainbs.com.br/

Tel.:(11)973002247


