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COMUT
O COMUT pertence ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, e é uma rede
de instituições conveniadas para a prestação de serviços e colocam à disposição suas coleções
bibliográficas. Permite ao usuário através desta ampla rede de bibliotecas-base, a transferência de
informações de documentos técnico-científicos (artigos de periódicos, teses e dissertações, trabalhos
apresentados em eventos, partes de documentos), nacionais ou estrangeiros.

Como participar do COMUT utilizando a Biblioteca Unifesp Campus Diadema
Para os usuários que optarem por utilizar os serviços da Biblioteca Unifesp Campus Diadema, como
intermediária, para a obtenção dos documentos, o procedimento é:
1. Efetuar
a
solicitação
para
a
Biblioteca,
pessoalmente
ou
por
e-mail
(biblioteca.diadema@unifesp.br), com as seguintes informações: nome completo, matrícula
Unifesp, CPF, email e a descrição do(s) documento(s) de interesse.
2. A(s) bibliotecária(s) realizará(ão) a pesquisa junto ao Catálogo Coletivo Nacional – CCN e
demais catálogos, e dentre os documentos localizados, confirmará(ao) a solicitação com o
usuário, informando-lhe o total aproximado de Bônus Comut – moeda do sistema - (o valor da
solicitação é de 1 bônus para cada conjunto de 5 páginas) que serão utilizados para o pedido.
3. A Biblioteca efetuará o pedido no Sistema Comut, e assim que o(s) documento(s) for(em)
enviado(s), o usuário será informado do valor e receberá uma GRU - Guia de Recolhimento da
União, para efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil (pessoalmente ou
pela internet) e receber o(s) documento(s) solicitado(s). O prazo de atendimento é normalmente,
de 1 a 7 dias.
ATENÇÃO: A Biblioteca Unifesp Campus Diadema cobrará do usuário o valor exato constante da Tabela
de Preços do Sistema COMUT, correspondente à quantidade de bônus por ele utilizados, conforme
orientação da Administração da UNIFESP, com a finalidade somente de repassar à Universidade o valor
pago antecipadamente por ela para a adesão à Rede COMUT e atendimento aos seus usuários internos.
É possível também, cadastrar-se na Rede Comut, individualmente e via internet, como Pessoa Física.
Após a realização do cadastro, é necessário adquirir Bônus Comut para fazer solicitações. Os bônus
podem ser adquiridos via internet, por boleto bancário ou crédito em conta.
Consultar o site do Comut (www.ibict.br) ou o mural da Biblioteca para acessar a Tabela de Preços do
Sistema COMUT.
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