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GUIA DO USUÁRIO
COMO PESQUISAR
Introdução

Voltar ao Sumário

A Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho coloca à disposição do Senado Federal e
dos cidadãos brasileiros o Guia do Usuário. Este Guia tem como objetivo orientar os
usuários da Biblioteca a utilizar os recursos de pesquisa disponíveis na página da
Biblioteca na internet, facilitando o acesso à informação de forma precisa e rápida.
O uso de novas tecnologias, como a internet, permite uma maior transparência nos
trabalhos legislativos. A Biblioteca vem aderir a essa tendência oferecendo aos seus
usuários a oportunidade de realizar suas pesquisas e efetuar suas próprias transações
relacionadas ao seu cadastro na Biblioteca, empréstimos, renovações e reservas de livros.
A navegação na página da Biblioteca, bem como o acesso à pesquisa são
facultados a todos os usuários. Porém os procedimentos de renovações e reservas de
livros e alteração de cadastro só é possível ser disponibilizado aos usuários cadastrados
na Biblioteca do Senado, de conformidade com o disposto no Regimento Interno em
formato pdf. da Biblioteca.
Dicas de pesquisa

Voltar ao Sumário

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Recuperar a informação é obter os dados necessários e fundamentais para sua
pesquisa.
A recuperação nas bases de dados da RVBI consiste no processo de localizar
documentos que tenham sido armazenados nas bases de livros e folhetos, revistas e
jornais de várias áreas do conhecimento, em suporte papel ou eletrônico, com o objetivo
de alcançar a recuperação da informação ideal, ou seja, o resultado de pesquisa desejado.
O Guia do Usuário apresenta aos usuários da Biblioteca do Senado os
conhecimentos necessários e indispensáveis para uma recuperação da informação
satisfatória e os orienta na forma mais adequada para estruturar a estratégia de busca.
ESTRATÉGIAS DE BUSCA
São os termos utilizados pelos usuários ao especificar sua necessidade de busca.
Montar uma estratégia de busca adequada é um dos principais passos para se recuperar
a informação.
Os usuários devem estar familiarizados com as lógicas e recursos de busca
existentes para otimizar a utilização das bases de dados e tornar eficaz a recuperação da
informação.

PRINCIPAIS RECURSOS UTILIZADOS NA BUSCA
a) CONECTORES ENTRE TERMOS ou operadores lógicos booleanos
Possibilitam a combinação de termos para se obter uma recuperação bemsucedida, refinando ou ampliando o resultado de pesquisa.
São eles:
AND - operador utilizado para agrupar as palavras de campos distintos. Todas as
palavras utilizadas na busca devem constar no documento. É o operador padrão
do sistema. Ex.: Jorge Amado (autor) and Capitães Areia (título).
OR – operador utilizado para pesquisar termos equivalentes de buscas. Qualquer
um dos termos pode aparecer no documento. Ex.: casa or habitação or residência.
NOT - operador utilizado para excluir termos que não se deseja recuperar. Ex.:
Direito Penal not processual.
b) ESPECIFICAÇÃO DOS CAMPOS
É neste momento que se pode escolher em qual campo se deseja pesquisar. Ex.:
campo de autor, título, assunto, etc. Ao digitar os termos e escolher o campo,
aquelas palavras irão aparecer apenas naquele campo selecionado. Auxilia na
precisão do resultado de pesquisa.
Se escolher a opção Todos os Campos serão recuperados termos nos campos
de autor, título, série, assunto e demais.
c) TRUNCAMENTO
Utilizado para recuperar palavras a partir dos prefixos ou sufixos ou recuperar
palavras que apresentem grafias semelhantes.
Símbolo de truncagem que deve ser utilizado: ?
Ex.: contrat? licitaç?. Você irá recuperar documentos que contenham as palavras
contrato, contratos, contratação, contratar, contratado, licitação, licitações, etc.
d) ADJACÊNCIA
Possibilita que as palavras façam parte de um mesmo contexto, seguidas uma da
outra. O recurso Palavras adjacentes permite recuperar palavras próximas, na
ordem exata em que elas aparecem.
Caso não tenha segurança em sua estratégia de busca, escolha sempre o “não”
em palavras adjacentes, pois o “sim” irá recuperar palavras seguidas, na
sequencia em que elas aparecem e isso limita em demasia sua pesquisa. No caso
do campo Autor, se você escolher o “sim” para palavras adjacentes, observe a
ordem de entrada dos autores. (ex.: Amado Jorge, e, não, Jorge Amado). Se
escolher o “não” para palavras adjacentes, você irá recuperar todos os
documentos, sem se preocupar com a ordem de entrada de autoria.

e) CONSULTA AO VOCABULÁRIO CONTROLADO BÁSICO
O campo Assunto é alimentado com termos autorizados, baseado no Vocabulário
Controlado Básico (VCB), da RVBI. Só utilize essa opção se você souber que o
assunto pesquisado é um termo autorizado no VCB. Caso não tenha certeza,
utilize Todos os Campos para que sua pesquisa não deixe de recuperar
documentos importantes.
Recomenda-se que a busca seja realizada com termos específicos e não gerais,
com o objetivo de se recuperar documentos relevantes.
Exemplo: preferir Casamento civil (termo específico) a Direito Civil (termo
genérico).
Caso deseje conhecer os termos autorizados utilizados na indexação dos
documentos da RVBI, antes de realizar sua pesquisa, acesse a base de dados

Vocabulário
Controlado
Autorias Padronizadas - AUTR.

Básico

Geral (pelo nome do autor, título, o assunto, a editora, data)

-

VCB

e
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Incluir no campo Informar palavra ou expressão palavras de qualquer campo: título,
autor, assunto, editora, série, local e ano de publicação, ou qualquer informação que você
souber, o que resultará em maior precisão na busca.
É necessário deixar em Campo para busca a opção Todos os campos, que já é o padrão
do sistema.
Utilize os operadores lógicos booleanos (AND, OR ou NOT) para refinar ou ampliar o
resultado de sua pesquisa.
Utilize os operadores de truncagem (? ou #) para recuperar palavras a partir dos prefixos
ou sufixos ou recuperar palavras que apresentem grafias semelhantes.

Digite palavras do título,
autor e assunto, escolha
Todos os Campos em Campo
para Busca, selecione SEN ou
Rede RVBI. Clique OK.

Lembre-se...
Se escolher “não” em Palavras Adjacentes, as palavras e termos não precisam estar na
ordem exata em que aparecem.
Digite os termos corretamente, uma palavra digitada errada e o resultado de pesquisa
será negativo.
Por autor

Voltar ao Sumário

Digite no campo Informar palavra ou expressão o nome do autor ou partes do nome.
Em Campo para busca, troque a opção Todos os Campos para Autor.
Se a obra tiver mais de um autor, digite o nome de cada um dos autores.
Utilize os operadores lógicos booleanos (AND, OR ou NOT) para refinar ou ampliar o seu
resultado de pesquisa.
Utilize os símbolos de truncagem (? ou #) para recuperar palavras a partir dos prefixos ou
sufixos ou recuperar palavras que apresentem grafias semelhantes.
O campo Palavras adjacentes permite a proximidade entre as palavras na ordem exata
em que elas aparecem. Se não tiver segurança em sua estratégia de busca, escolha
sempre o “não”, pois o “sim” exige palavras seguidas, na sequencia em que elas
aparecem. No caso de autor, se você escolher o “sim” para palavras adjacentes, observe
a ordem de entrada dos autores, no campo Autor. (ex.: Amado Jorge, e, não, Jorge

Amado). Se escolher o “não” para palavras adjacentes, você irá recuperar todos os
documentos, sem se preocupar com a ordem de entrada.
Selecione no campo Biblioteca, o acervo do Senado, SEN, ou se desejar consultar o
acervo de todas as Bibliotecas da RVBI, selecione Rede RVBI.
Logo abaixo, o campo Filtro de busca é opcional e restringe a pesquisa por Tipo de
material (todos, livros, periódicos, cd-rom, etc) e o Intervalo de ano que os documentos
foram publicados (ex.: 2003 até 2008).
Digite palavras do nome do autor,
escolha Autor, no Campo para
Busca e SEN ou Rede RVBI em
Biblioteca. Clique em OK.

Se desejar, selecione o tipo de
material e digite o intervalo de ano
para refinar a pesquisa. Só serão
recuperados documentos publicados
nesse período.

Lembre-se...
Selecione “não” em Palavras Adjacentes, pois as palavras não precisam estar na ordem
em que aparecem.
Inclua sempre todas as palavras do nome do autor, pois se você digitar apenas uma
palavra do autor serão recuperados documentos de todos os autores que contenham
aquele palavra. Ex: Jorge Amado e não apenas Jorge.
Digite os termos corretamente, uma palavra digitada errada, resultará em uma pesquisa
negativa.
Para retornar à tela inicial de pesquisa, clique em “Busca por palavras” no menu
localizado no alto da tela.

Pelo título
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Digite no campo Informar palavra ou expressão palavras do título, e, em Campo para
busca,troque a opção Todos os Campos para Título. Despreze os artigos iniciais e
preposições, digite apenas as palavras significativas.
Utilize os operadores lógicos booleanos (AND, OR ou NOT) para refinar ou ampliar o seu
resultado de pesquisa.
Utilize os símbolos de truncagem (? ou #) para recuperar palavras a partir dos prefixos ou
sufixos ou recuperar palavras que apresentem grafias semelhantes.
Coloque “sim” ou “não” em Palavras Adjacentes. Lembre-se que o “sim” torna mais
precisa a busca. Exemplificando, se digitar “direito penal” no campo Título e escolher a
opção “sim” em Palavras Adjacentes, não serão recuperados documentos que
contenham apenas as palavras “direito processual penal”, pois a palavra “direito” terá que,
obrigatoriamente, estar seguida da palavra “penal”.

Digite palavras do título,
escolha Título em Campo para
Busca e Rede RVBI ou SEN
em Biblioteca. Clique OK.

Clique na seta para escolher o tipo de
material e digite o intervalo de ano,
se desejar refinar sua pesquisa.

Lembre-se
Selecione “não” em Palavras Adjacentes, pois as palavras não precisam estar na ordem
em que aparecem.
Digite os temos corretamente, uma palavra digitada errada e o resultado de pesquisa será
negativo.

Por Assunto
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Se você deseja pesquisar por um assunto específico, digite no campo Informar palavra
ou expressão o(s) assunto(s) desejado(s). Em Campo para busca, troque a opção
Todos os Campos para Assunto.
Utilize os operadores lógicos booleanos (AND, OR ou NOT) para refinar ou ampliar o seu
resultado de pesquisa.
Utilize os símbolos de truncagem (? ou #) para recuperar palavras a partir dos prefixos ou
sufixos ou recuperar palavras que apresentem grafias semelhantes.
ATENÇÃO! O campo Assunto é alimentado com termos autorizados, baseado no
Vocabulário Controlado Básico (VCB), da RVBI. Só utilize essa opção se você souber que
o assunto pesquisado é um termo autorizado no VCB. Caso não tenha certeza, utilize
Todos os Campos para que sua pesquisa não deixe de recuperar documentos
importantes.
Recomenda-se que a busca seja realizada com termos específicos e não gerais, com o
objetivo de se recuperar documentos relevantes. Exemplificando, se está pesquisando
sobre projeto de lei, use o termo específico Projeto de lei e, não, Proposição legislativa,
pois este último é um termo genérico.

Digite o assunto desejado,
escolha Assunto em Campo
para Busca e SEN ou Rede
RVBI em Biblioteca. Clique OK.

Se não tiver certeza se o assunto
é um termo autorizado, clique na
seta e troque o campo para
Todos os campos.

Lembre-se

Selecione “não” em Palavras Adjacentes, pois as palavras não precisam estar na ordem
em que aparecem.
Digite os temos corretamente, uma palavra digitada errada e o resultado de pesquisa será
negativo.
Não localizei a informação desejada
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Caso sua pesquisa não seja satisfatória favor entrar em contato com a Biblioteca, a fim de
obter o resultado desejado.
E-mail: sbib@senado.gov.br ; tel.: 61-3303-1268 ou 3303-1267.
COMO LOCALIZAR A OBRA NO ACERVO DA BIBLIOTECA
Visualização do resultado de pesquisa

Voltar ao Sumário

Os registros recuperados na pesquisa são relacionados na tela Resultado da pesquisa,
com informações resumidas de autor, tipo de material, título, ano de publicação, a
localização do exemplar (bibliotecas onde as publicações são encontradas e seu
endereço nas estantes) e links para textos e imagens (ex.: íntegra da legislação citada ou
capa e sumário da publicação).
Clique no número que antecede o autor para visualizar o registro completo da publicação.
Caso a pesquisa recupere poucos documentos, os registros já aparecerão com a
referência completa na tela.
Registros resumidos

Para saber se a obra está
ou não emprestada, e a
localização
dela
na
Biblioteca, clique em SEN.

Para visualizar o registro completo
da obra, clique no nº sublinhado.

Registro completo

Observe que quando
são recuperados poucos
documentos, o registro
completo é visualizado.

Clique em SEN para verificar o
endereço do livro na estante e
se o livro está disponível para
consulta ou empréstimo

Voltar ao Sumário
Visualização se o livro está disponível e qual o endereço dele na Biblioteca
Para consultar ou retirar por empréstimo um livro, é imprescindível que:
-

a obra pertença ao acervo do Senado, SEN;

-

no campo Devolução deve constar a informação item disponível. Caso apareça
alguma data, significa que o livro está emprestado;

-

no campo status aparecerá a informação 15 dias. Caso apareçam as informações:
encomendado (o livro ainda não chegou na Biblioteca); processando (ainda não
está disponível para consulta, nem para empréstimo). Nestes dois casos, será
necessário aguardar;

-

no campo status, caso apareça as informações consulta local ou reserva especial,
você poderá consultar, porém não será permitido o empréstimo domiciliar.

Solicitação de livros de outras bibliotecas

Voltar ao Sumário

Obras de outras bibliotecas são solicitadas apenas para atender as demandas das
atividades provenientes do processo legislativo e, quando for esse o caso, o usuário
deverá comparecer na Biblioteca do Senado, a fim de fazer a solicitação.

Verifique os campos Status e
Devolução, se constar 15 dias e
Item disponível, significa que será
localizado na Biblioteca.

Anote os dados do
campo Localização, esse
é o endereço do livro na
Biblioteca do Senado

COMO AMPLIAR A PESQUISA
Recuperação de outros documentos semelhantes

Voltar ao Sumário

Os campos com bolinhas amarelas contêm mais
opções de busca. Ao clicar, você poderá
localizar outros documentos, percorrer listas de
termos.

COMO IMPRIMIR OU SALVAR OS REGISTROS DE PESQUISA

Voltar ao Sumário
Impressão ou gravação de registros recuperados na mesma pesquisa

Salvar / E-mail

Selecione os itens de seu interesse,
marcando
a(s)
caixa(s)
que
antecede(m) o nome do autor.
Depois, clique em Salvar / E-mail

A opção enviar por e-mail não
está ativada no momento.
Clique
em
OK
para,
primeiramente,
salvar
os
documentos.

Clique em Salvar Seleção e salve o arquivo em
extensão sav. Para abrir o arquivo é necessário
utilizar o Bloco de Notas, que pode ser
acessado com o botão direito do mouse.
Imprimir ou enviar por e-mail, de acordo com o
seu interesse.

O arquivo deverá ser salvo com a extensão sav. Você poderá abrir o arquivo no Bloco de
notas, clicando no botão direito do mouse. É só imprimir ou enviar por e-mail.
Voltar ao Sumário

Impressão de documentos um a um

É possível imprimir a pesquisa sem salvar, porém apenas registro por registro, um a um.
Para isso, clique no número sublinhado, visualize o registro completo e imprima registro
por registro.

Para imprimir os documentos, um a um,
clique no número sublinhado, visualize o
registro completo e imprima.

Para imprimir a lista completa, clique
em Selecione Tudo, depois em Salvar
/ E-mail e proceda como explicado no
item Impressão ou gravação de registros
recuperados na mesma pesquisa.

Imprimir com o browser

Voltar ao Sumário
Impressão ou gravação de registros de várias pesquisas
Adicione todos os registros de seu interesse, sejam todos os recuperados ou apenas
aqueles selecionados, clicando em Ad. Meus Docs. Repita esse procedimento para cada
pesquisa realizada durante a sessão.

Selecione os registros e depois
clique
em
Ad.
Meus
Documentos.

Depois, clique em Meus Docs
para visualizar os registros
selecionados. Depois, clique em
Salvar / E-mail e proceda
como explicado no item
Impressão ou gravação de registros
recuperados na mesma pesquisa.

SEU CADASTRO NA BIBLIOTECA
Voltar ao Sumário
Acesso ao seu cadastro
Na opção Usuário, que se encontra no alto da tela, você poderá gerenciar seu cadastro
na Biblioteca. Para isso, é preciso possuir uma senha de acesso, cadastrada
pessoalmente na Biblioteca.
Preencha as informações:

1) Campo Id do Usuário: é a sua matrícula na Biblioteca. (ex.: 01111SFRUN)
2) Campo Senha: é criada na Biblioteca, no momento do seu cadastramento. Caso você
ainda não a tenha, poderá cadastrá-la na Biblioteca do Senado, no Balcão de
Atendimento.
3) Escolha a opção BASE SEN50
4) Clique em “OK”

Para acessar seu cadastro,
clique em Usuário.

Digite
sua matrícula na
Biblioteca,
sua
senha,
escolha
a
opção
Base
SEN50 e clique em OK.

A opção Esqueceu a senha? não está ativada no momento. Caso tenha esquecido sua
senha, favor dirigir-se ao Balcão de Atendimento da Biblioteca.
Obtenção ou alteração da senha de acesso
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A senha de acesso pode ser obtida no Balcão de Atendimento da Biblioteca. Você poderá
alterá-la, se desejar. Clique em Senha no alto da tela e siga as instruções abaixo.

Clique em Senha
para alterar a sua
senha.

Aparecerá a tela abaixo.
Você deverá digitar sua senha atual e a nova duas vezes para confirmação.
Clique em OK.

Depois, digite sua senha atual,
depois a senha nova duas vezes.
Se não lembrar da senha atual,
dirija-se ao Balcão de Atendimento
da Biblioteca. Clique em OK.

Lembre-se ...
Sua senha é uma informação confidencial, não a divulgue.
Altere a sua senha sempre que for necessário.

Voltar ao Sumário
Verificação dos livros que estão emprestados em seu nome

Clique em Empréstimos para visualizar os livros
que estão emprestados em seu nome e conferir as
datas de devolução.

Aparecerá a tela abaixo, com a lista das obras emprestadas sob sua responsabilidade.

Para evitar atrasos na devolução,
confira a data em que a obra deve
ser devolvida. Livros em atrasos
impedirão novos empréstimos.

Voltar ao Sumário
Histórico de todas as obras emprestadas e devolvidas por você

Clique em Histórico
de Empréstimo para
visualizar a lista

Clique no nº sublinhado para obter
detalhes do respectivo empréstimo.

A opção chama-se Histórico de Empréstimos, mas na realidade, permite a visualização
não só dos empréstimos efetuados, mas também, das últimas transações efetuadas por
cada usuário, ou seja, fornece todas as informações relacionadas aos empréstimos e às
devoluções.
Se você pegou livros emprestados em outras bibliotecas utilizando-se do empréstimo
entre bibliotecas, esses livros não aparecem na lista.

Atualização de dados cadastrais

Voltar ao Sumário

Você pode atualizar o seu cadastro sempre que for preciso modificar alguma informação
constante do mesmo.

Clique
em
Atualizar
endereço.
Faça
as
alterações necessárias.

Lembre-se ...
É importante manter seu cadastro atualizado, pois a Biblioteca precisa enviar
correspondências, avisá-lo quanto às reservas realizadas, livros sugeridos, entre outros.

Como preencher os dados cadastrais nos campos corretos

Após preencher os dados
cadastrais, clique em Atualizar.

ATENÇÃO !!!
Não é necessário preencher os campos de E-mail e De e Até, já que o sistema não
permite a inclusão destes dados.
COMO RESERVAR UM LIVRO
Voltar ao Sumário
Reserva de um livro que está emprestado a outro usuário
A reserva de livro só é possível quando:
-

a obra pertencer ao acervo do Senado, SEN;

-

a obra estiver emprestada (no campo Devolução deve constar uma data de
devolução do livro).

A obra está emprestada, clique em
reservar. Se existir mais de um
exemplar, basta reservar apenas um.

Caso não tenha nenhuma data no campo Devolução, observe o campo Status, e consulte
o item Visualização se o livro está disponível e qual o endereço dele na Biblioteca . Se o
livro pesquisado estiver disponível, dirija-se à Biblioteca.

Aparecerá a tela abaixo. Digite sua matrícula na Biblioteca, sua senha, escolha a opção
Base SEN50 e clique em OK.

Digite a matrícula,
senha, clique em
Base
SEN50
e
clique em OK.

Nesta tela, clique em OK par
confirmar. Não há necessidade
de preenchimento dos campos.

O sistema retorna para o registro completo
da obra. Para confirmar se sua reserva foi
efetuada, clique em SEN.

O sistema efetuou sua
reserva. Observe que existe 1
reserva para o livro solicitado.

Quando o livro for devolvido, você receberá um aviso. A reserva ficará disponível no
Balcão de Empréstimo pelo prazo de 48 horas, a contar do recebimento do aviso.
ATENÇÃO!
Caso não tenha mais interesse naquele livro, delete sua reserva para que outros usuários
possam utilizar o livro.

Clique em Usuário no alto da tela e
quando estiver no seu cadastro, clique em
Pedidos de Reservas para visualizar ou
excluir os livros que você reservou.

As reservas efetuadas estarão no
seu
cadastro.
Para
maiores
detalhes,
inclusive
excluí-las,
clique no nº sublinhado.

Esta tela mostra o nº de reservas
para este livro e seu lugar na fila.
Caso não tenha mais interesse na
obra, clique em Excluir.

Renovação de livros

Voltar ao Sumário

Para renovar livros emprestados em seu nome, é necessário que:
-

a obra pertença ao acervo do Senado, SEN;

-

a obra esteja dentro do prazo de devolução e, não, em atraso.

Obras em atraso não poderão ser renovadas via web, apenas no Balcão de Empréstimo
da Biblioteca.

Para renovar, clique em Usuário no
alto na tela e em Empréstimos.

Clique aqui para renovar
todos os seus empréstimos.

Clique no nº sublinhado para
renovar itens específicos.

Se você não conseguir efetuar as renovações dos livros que deseja, favor entrar em
contato com a Serviço de Empréstimo e Devolução de Material Bibliográfico, nos ramais
1489, 1267 e 1268.
Outro usuário pode retirar livros em meu nome?
Não. O empréstimo de livros é de responsabilidade do usuário cadastrado na Biblioteca.
Para maiores informações, entre em contato com o Serviço de Empréstimo e Devolução
de Material Bibliográfico, nos ramais 1489, 1267 e 1268).
SERVIÇOS OFERECIDOS
Voltar ao Sumário
Empréstimo entre Bibliotecas (apenas para trabalhos legislativos)
O empréstimo entre bibliotecas é um serviço prestado apenas para os Senadores,
Consultores e Diretores do Senado ou para dar suporte informacional aos trabalhos
legislativos. O tempo de entrega do material de outras bibliotecas vai depender da
disponibilidade dessas bibliotecas.

A ficha de empréstimo entre bibliotecas será assinada pelo funcionário que solicitou a
publicação. Esta solicitação deverá ser feita aos bibliotecários da Subsecretaria de
Pesquisa e Recuperação de Informações Bibliográficas (SSPES). Maiores informações,
entre em contato com os ramais 1267, 1268 e 1489.
Voltar ao Sumário
Livros novos incorporados ao acervo – Novas Aquisições
Uma seleção de livros novos incorporados ao acervo da Biblioteca é disponibilizado
mensalmente
na
página
do
Senado
na
internet
http://www.senado.gov.br/sf/biblioteca/servicos/novas_aquisicoes.asp. Você tem acesso à
capa e sumário dos livros para conhecer melhor o conteúdo das obras.
Voltar ao Sumário
Revistas novas incorporadas ao acervo – Sumários Correntes
Uma seleção dos sumários de revistas novas incorporadas ao acervo da Biblioteca é
disponibilizado
mensalmente
na
página
do
Senado
na
internet
http://www.senado.gov.br/sf/biblioteca/servicos/sumario_revistas.asp com o intuito de
visualizar os artigos constantes daqueles fascículos.
Fale conosco

Voltar ao Sumário

Caso tenha alguma dificuldade na realização de pesquisas ou utilização dos recursos
disponíveis na página, favor entrar em contato com a Biblioteca.
E-mail: sbib@senado.gov.br
Tel.: 61-3303-1268 ou 3303-1267
Endereço:
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Senado Federal
Praça dos três poderes
Palácio do Congresso Nacional
Anexo II – Térreo
70165-900 – Brasília - DF

