PROJETO CONHECENDO A BIBLIOTECA – CAMPUS/ BATURITÉ
Conhecendo a importância da biblioteca como espaço múltiplo de informação e formação
acadêmica e que dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem discente, foi criado o Projeto
“Conhecendo a Biblioteca”.
O Projeto tem por objetivo capacitar o discente na iniciação à pesquisa ao uso de recursos
informacionais. Buscando oferecer ao aluno a independência no uso das ferramentas de pesquisas
disponíveis na biblioteca do IFCE-Baturité como também o Uso do Manual de Normalização. O
intuito é de minimizar as dúvidas sobre o uso das mesmas.
Através de agendamento, os docentes podem solicitar treinamento para a turma. Na ocasião os
discentes terão contato com os serviços de pesquisas disponíveis pelo IFCE: Sistema Sophia,
Biblioteca Universitária e Portal de Periódicos da Capes e ainda, sobre o Manual de Normalização
de Trabalhos Acadêmicos do IFCE.
Falando um pouco sobre as ferramentas de pesquisa e Manual de Normalização de Trabalhos
Acadêmicos.
Página da Biblioteca - http://ifce.edu.br/baturite/menu/biblioteca
Sistema Sophia -

Sistema que faz o gerenciamento do Acervo Bibliográfico das bibliotecas do

IFCE (SIBI), serão abordados: empréstimo domiciliar, renovação, reserva online e Sophia Mobile
(Aplicativo Sophia).
Biblioteca Universitária – Acervo digital. Como é feito o acesso aos conteúdos digitais somente
aos usuários cadastrados.
Portal de Periódicos da Capes - Buscar por assunto, Periódico e Bases e sobre o acesso remoto
através da Rede Cafe (acesso remoto ao conteúdo assinado pelo IFCE).
Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos - aprovado através da Resolução 034/
Consup, de 27 de março de 2017, apresenta os requisitos a serem adotados na normalização dos
trabalhos de conclusão de curso de graduação (TCCs), de especialização (TCCEs), de mestrado
(dissertações) e de doutorado (teses) produzidos no IFCE.

Os dias disponíveis para o treinamento serão: Segunda-Feira a Quinta-Feira de 09:00h às 15:00

Através dessa iniciativa o Projeto busca oferecer ao aluno capacitação, habilidades e independência
na busca de suas necessidades informacionais. Para tanto, faz-se necessário o mínimo de
habilidades e competências no que se refere à busca e o acesso a mesma.
Contato para mais informações: biblioteca.baturite@ifce.edu.br

