BIBLIOTECÁRIOS DOS CAMPUS

ELIANA LAGO; VALFREDO LIMA;
SAMUEL;
CARLOS ALEXANDRE;
FERNANDA PASSOS - SALVADOR -BA.
GEOCIVANY CARDOSO LAURO DE FREITAS - BA.
MARICLEI HORTA FEIRA DE SANTANA -BA.
LUCIANO NOVAES; ISABEL SOUZA SIMÕES FILHO - BA.
FÁBIO GALEÃO CAMAÇARI - BA.
ALESSANDRO SANTANA SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA.
REGINALDO PASCHOAL SANTO AMARO - BA.
CAROLINE CUNHA COSTA IRECÊ - BA.

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO
REITOR PRÓ-TEMPORE DO IFBA
ROGER RAMON SANTANA
PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
ANDRÉIA SANTOS RIBEIRO SILVA
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
BIBLIOTECAS

DIOGO AFONSO ; GABRIELA MARINHOBARREIRAS - BA.
VILMA SANTOS - BRUMADO - BA.
SÔNIA IRAINA ROQUE ANDRADE;
RITA FONSECA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA.
DANIELLE BRITO - SEABRA - BA.
LILIAN SOUSA - JACOBINA - BA.
FERNANDA FRANÇA - JUAZEIRO - BA.
JAKELINE PÁDUA; ALINE MACHADO PORTO SEGURO - BA.
VALNEI PINHEIRO - ILHÉUS - BA.
CÁTIA DE ANDRADE FURQUIM ALMEIDA VALENÇA - BA.
JOSINALDO MANOEL EUCLIDES DA CUNHA - BA.

NILCÉIA CONCEIÇÃO EUNAPÓLIS - BA.
ANA PAULA TEIXEIRA PAULO AFNSO - BA.

Av. Araújo Pinho, nº 39 - Canela - Salvador-BA.

CEP: 40110-150
Telefone:(71)3221-0356
Email: sib@ifba.edu.br
Site: http.://www.ifba.edu.br/biblioteca
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FORMAS DE PESQUISA clique em: "abrir
mais opções de consulta" abaixo da barra
da Pesquisa Geral, que permite ao usuário
pesquisar por título, assunto, autor, índice,
série, editora, classificação e número de
chamada.

APRESENTAÇÃO
SIB-IFBA
O Sistema Integrado de Bibliotecas do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (SIB-IFBA) constitui-se sobre ela Gerência de
Desenvolvimento de Bibliotecas do IFBA, e tem a
finalidade de gerenciar a integração das
bibliotecas, de otimizar a utilização dos recursos
informacionais, tecnológicos, humanos e
orcamentários, de forma a atender ao ensino,
pesquisa e extensão, bem como recomendar
padrões de funcionamento as bibliotecas, de
políticas de desenvolvimento dos acervos e
capacitação dos servidores das bibliotecas do IFBA.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Sistema de Bibliotecas é composto por:
1) Gerência de Desenvolvimento de
bibliotecas;
2) Coordenação de Serviço de Referência;
3) Coordenação de Coleções e Sistemas de
Gerenciamento de Bibliotecas;
4) Coordenação do Memorial
5) Bibliotecas dos Campus

CADASTRO DE USUÁRIOS
Os usuários serão cadastrados
automaticamente na biblioteca após a
efetivação da sua matrícula. Mas, para a
efetivação do seu cadastro, o mesmo, deverá
participar do treinamento oferecido pela
biblioteca do campus sobre a utilização do
sistema Pergamum. Acesse o site:
www.biblioteca.ifba.edu.br.

Na barra de ferramenta superior

MEU PERGAMUM: possibilita ao usuário
acessar as informações referentes à:
renovação, reserva, material pendente,
débito, áreas de interesse, históricos,
solicitações de levantamento
bibliográfico, comutação e ficha
catalográfica, entre outros.
ELOGIOS e sugestões: esta opção
permite aos usuários realizar
comentários sobre a unidade de
informação e seus serviços.
SUGESTÕES para aquisição: esta opção
permite realizar solicitações de compra
de materiais à unidade de informação.
AJUDA: guia para utilização da consulta
web e Meu Pergamum.
LOGIN: é onde o usuário entrará com o
seu cpf e senha para ter acessos de
pesquisa por usuário, permitindo
visualização do histórico das pesquisas
realizadas, como também clicando no
botão 'Meu Pergamum' são liberados
os dados dos usuários sobre
empréstimo, renovação, reserva e
débitos.

RENOVAÇÃO: na área de títulos
pendentes, o item desejado, clique em
renovar. Estando a situação regular e sem
pendências (débitos) na unidade e o título
não possuir reserva , o usuário possui
autorização para renovar os empréstimos.
RESERVA: permi te que o usuári o
vi sual i ze os materi ai s que estão
reservados em seu nome,
veri fi cando a si tuação da reserva
(aguardando ou di sponí vel ),
possi bi l i ta o cancel amento de
reservas anti gas.
COMO LOCALIZAR LIVROS NA ESTANTE

