
 

SE LIGA! 

Use o Guia de Recursos 

on-line 2022 da 

Biblioteca Damário 

Dacruz

E SAIBA COMO ACESSAR E-BOOKS, REVISTAS, APOSTILAS, CURSOS E OUTROS 

MATERIAIS DIGITAIS DISPONÍVEIS PARA VOCÊ.

https://www.facebook.com/BibliotecaSF/

biblioteca_sf@ifba.edu.br  ou  bibliotecadamariodacruz@gmail.com

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/setores/biblioteca/biblioteca



Bem-vindo(a)! 
 A Biblioteca Damário Dacruz preparou 

"O Guia de Recursos on-line" para você usar nos
seus estudos, pesquisas, trabalhos e para

melhorar o seu currículo.
O guia apresenta recursos on-line disponíveis
para o público em geral e produtos exclusivos

para seus alunos e servidores.
 

     Contamos com você para compartilhar 
"O Guia de Recursos on-line" da Biblioteca

Damário Dacruz.

 

 
 
 
 



Depois em

Guia de Recursos on-line da 
Biblioteca Damário Dacruz

  

Para acessar:

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filhoNo site

Clique em

 E-books gratuitos 1
Apresenta e-books sobre normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT), metodologia da
pesquisa, etc.

Apresenta e-books sobre português, inglês, comunicação e linguagem, guia para produção de
materiais didáticos, etc.

E-books gratuito 2

E-books gratuitos 3
Apresenta e-books sobre química, física, eletricidade, biologia, economia, matemática
financeira, etc.

E-books gratuitos 4
Apresenta e-books sobre diversos gêneros da literatura internacional  traduzidos para o
português.

E-books gratuitos 5
Apresenta e-books sobre diversos temas relacionados com a área de educação.

 E-books gratuitos



Depois em

Guia de Recursos on-line da 
Biblioteca Damário Dacruz

  

Para acessar:

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filhoNo site

Clique em

 E-books gratuitos

O Livro "Desmitificando a Monografia" 
da Bibliotecária Jovenice Ferreira Santos



Clique em

 No site 

Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

 Estude e Pesquise na Web

90 materiais didáticos 
Free

 

Apresenta 90 módulos 
online, distribuídos entre as 
disciplinas do nível médio de 
português, matemática, 
física, química, biologia, 
história, geografia, 
sociologia, artes, inglês, 
espanhol, filosofia.

24 Fontes para estudo e 
pesquisa na web

 

Apresenta  24 fontes, na web, 
para estudar, revisar, 
pesquisar, jogar, aprender, se 
divertir e ler sobre diversas 
áreas do conhecimento. Tem 
até dicionário inglês- 
português.

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Depois em

Para acessar:



Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

Clique em

 e no link:

 Turbine o seu currículo

No site 

Cursos online
 

Você terá acesso a várias instituições que oferecem 
cursos on-line para o desenvolvimento

 de habilidades técnicas e emocionais, visando a 
capacitação profissional. 

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões, envie e-mail para: 
biblioteca_sf@ifba.edu.br

 ou
 bibliotecadamariodacruz@gmail.com

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Depois em



Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

 Portais, Bibliotecas, Revistas 
e vários recursos digitais

No site

Na seção "Bibliotecas digitais" acesse:

 
Portal de Periódicos 

da Capes - reúne 
revistas e bases sobre 

diversas áreas do 
conhecimento.

 

 
Portal de Periódicos 

Scielo - reúne 
revistas sobre 

diversas áreas do 
conhecimento.

 

 
Portal de Teses da 

CAPES - apresenta 
Teses e Dissertações 

defendidas em vários 
programas de pós- 

graduação.
 

 
Reúne sites de 

diversas Bibliotecas 
que apresentam

 E-books gratuitos, 
nacionais e 

internacionais.
 

 
Portal Educapes possui 
vários materiais para 
estudos e pesquisa, em 

diversas áreas do 
conhecimento.

 

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Clique em



 Você será direcionado para a página da Proquest.
Clique no ícone

 "Solicitar conta" e preencha o cadastro solicitado.
 

 No site 

Na seção "Biblioteca digitais" clique em:

O acesso aos E-books ocorre, normalmente, no prazo de 24h após a
solicitação;
Solicitações de contas em feriados/recessos ou fim de semana
devem aguardar liberação de acesso até o próximo dia útil;
Registre, na solicitação de conta, um e-mail atualizado, pois pode
servir para recuperar senhas e receber avisos;
Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões, envie e-mail para:
biblioteca_sf@ifba.edu.br ou bibliotecadamariodacruz@gmail.com

   ATENÇÃO

 E-books exclusivos do IFBA

Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

 Para seus alunos e servidores

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Clique em



   Para acessar

 No site 

 Guia de acesso a Biblioteca Cengage - parte 1
 

Clique em

 Guia de acesso a Biblioteca Cengage - parte 2
 

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões, envie e-mail para: 
biblioteca_sf@ifba.edu.br  ou  bibliotecadamariodacruz@gmail.com

 E-books exclusivos do IFBA

Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

Siga as instruções para fazer
os cadastros e para usar 
os E-books da Biblioteca Virtual Cengage

 Para seus alunos e servidores

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Depois em



 E-books exclusivos do IFBA

Guia da Biblioteca Damário Dacruz
 Recursos on-line 

 

Registre como Login, um e-mail atualizado, pois pode servir para
recuperar senhas e receber avisos;
Os e-mails confeccionados pela TI do IFBA para estudantes cujo
domínio é (@ifba.edu.br), não recebem e não enviam mensagens,
são apenas para acessar alguns sistemas do IFBA. Portanto, se
você é aluno, não utilize o e-mail (@ifba.edu.br) como login de
acesso à Cengage;
Em caso de problemas com o cadastro, envie os Prints das telas
mostrando os passos realizados que levaram à mensagem de erro para
(biblioteca_sf@ifba.edu.br ou
bibliotecadamariodacruz@gmail.com), pois vamos repassar para o
suporte da Cengage verificar; 
O mesmo E-book pode ter até 50 acessos simultâneos (empréstimos);
Empréstimos dos E-books podem ser feitos 24h por dia aos sábados,
domingos e feriados (Você pode empestar quantos E-books quiser);
O prazo de empréstimo é de 07 dias corridos (a devolução do E-book é
feita automaticamente pelo sistema);
Após a devolução automática do E-book, você pode emprestá-lo
novamente, quantas vezes quiser, desde que o e-book não tenha atingido
o limite dos 50 acessos simultâneos  (não há reservas de e-books);
Através da Biblioteca Virtual da Cengage verifique se o E-book do seu
interesse está com acesso liberado para empréstimo;
Anote o título do(s) E-book(s) que você deseja ler novamente ou tem
interesse de ler em outro momento (facilita a busca);
 Dúvidas ou sugestões envie e-mail para biblioteca_sf@ifba.edu.br ou
bibliotecadamariodacruz@gmail.com

   

  Para se cadastrar e  usar os E-books 
da Biblioteca Virtual Cengage

 Para seus alunos e servidores



Depois em

 Guia de Recursos on-line da 
Biblioteca Damário Dacruz

 https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho

Clique em

Digite

Consulte o acervo 
físico

Em seguida



1
2

3

4Título, autor, assunto

Consulte o acervo 
físico

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões, envie e-mail para: 
biblioteca_sf@ifba.edu.br  ou  bibliotecadamariodacruz@gmail.com



 Guia de Recursos on-line da 
Biblioteca Damário Dacruz

Em caso de problemas, dúvidas ou sugestões, envie e-mail para: 
biblioteca_sf@ifba.edu.br  ou  bibliotecadamariodacruz@gmail.com

Equipe da biblioteca
 

 Curadoria e Design gráfico – Gabriela Marinho - Bibliotecária IFBA-Simões Filho
 Bibliotecário IFBA-Simões Filho Luciano Novaes
 Daise Moutinho – Aux. de Biblioteca 


