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Brown University Library Orientation Video  
“Getting Help from the Library Website” 
 

Transcrição em português 
“Obtenha ajuda no site da biblioteca” 
 
Este tutorial oferece uma visão geral do site da Biblioteca, um portal para nossos 
recursos e apoio a comunidade da Brown. A URL para acesso é library.brown.edu. 
 
A primeira coisa que você pode notar é a ferramenta de busca. Use a ferramenta de busca 
para encontrar recursos em uma variedade de formatos, como livros impressos e e-books, 
artigos de periódicos, materiais de arquivo, streaming de vídeo, partituras musicais, e muito 
mais. Você pode procurar por algo específico como um título de livro ou você pode pesquisar 
por tema. 
 
Vamos descobrir o que está  disponível no site da Biblioteca. 
 
Começaremos com esta lista de links rápidos, logo abaixo a ferramenta de busca. Seu/sua 
instrutor/a pode ter materiais reservados para a sua aula. Obtenha acesso a esse conteúdo 
clicando no link “Course Reserves/Reservas para aulas”.  
 
Logo abaixo, há links para navegar por revistas, bases de dados e artigos.  
 
As bibliotecas universitárias são recursos incríveis para estudantes, mas é fácil sentir-se 
perplexo. Talvez você precise de ajuda para usar uma base de dados ou deseje encontrar o 
melhor recurso para um trabalho que você esteja escrevendo ou talvez você tenha apenas uma 
pergunta rápida, por exemplo, como acessar  um e-book.  
 
Boas notícias: Existem algumas maneiras de obter ajuda quando você precisar. Primeiro, nós 
criamos  guias para ajudar você a começar. Clique no link “Research Support for Students 
/Apoio à Pesquisa para estudantes” para dicas gerais de pesquisa e o link “Resource 
Guides/Guias de recursos” para páginas criadas para cada concentração na Brown.  
 
Também existem bibliotecários/as que apoiam todas as áreas de estudo na Brown. Não hesite 
em nos contatar para fazer uma pergunta rápida ou agendar uma consulta para pesquisas mais 

 



detalhadas. No fim da página, abaixo do botão “Get Help/Obter ajuda”, você encontrará um link 
para nossas perguntas frequentes. 
 
Você também pode usar o serviço  “Ask a Librarian Now/Perguntar a um/a bibliotecário/a 
agora”, que abre uma janela de chat. Sinta-se à vontade para Perguntar sobre qualquer 
assunto  relacionado a biblioteca onde quer que você esteja. O horário do chat fica sempre 
aqui, na parte superior da página. O botão “Chat Now/Conversar agora” também o levará às 
perguntas frequentes, onde você pode pesquisar ou conversar imediatamente.  
 
Você notará que muitos de nossos recursos, incluindo artigos de revistas e jornais, estão 
disponíveis eletronicamente. Se você estiver com problemas para obter acesso quando estiver 
fora do campus, consulte o link de “Off-Campus Access/Acesso fora do campus”, na parte 
superior da página. 
 
Lembre-se de que para usar a Biblioteca de qualquer lugar você precisa visitar 
library.brown.edu. Esta é a sua biblioteca. Junte-se à nós para descobrir os recursos e 
conhecimentos disponíveis para você. Estamos ansiosos para trabalharmos juntos!  
 


