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Biblioteca Setorial 
Francisco Tancredo 

Torres
Fundada em 1973 e integra o Sistema de Bibliotecas

da UFPB (SISTEMOTECA/UFPB). Tem como objetivo

promover o acesso à informação e incentivar o uso e a

geração da informação, contribuindo para a excelência

do ensino, pesquisa e extensão do Centro de Ciências
Agrárias da UFPB.

Módulo 01





A BS/CCA possui uma área de aproximadamente 1.000m², cinco salas de 
estudos em grupo, auditório com capacidade para 50 pessoas, laboratório de 

informática, sala de multimeios, salas de coleções especiais, 14 cabines de 
estudos individuais, ampla varanda com uma vista para a mata, com mesas e 

cadeiras para estudos. 

Especializada em Ciências Agrárias a BS/CCA compreende um acervo 
bibliográfico constituído por livros, periódicos nacionais e estrangeiros, 

monografias, dissertações e teses, além de coleções especiais, de multimídia 
e digitais.

De segunda-feira a sexta-feira, no horário das 07h às 17h





Nossos Servidores Júccia
Edilson

Magnólia

Heron Roberval
Mayara

Adriana

Danilo



Nossos 
Projetos de 

Extensão



Coordenado pela 
bibliotecária Magnólia 

Felix de Araújo

O projeto objetiva a criação de um 
cineclube na biblioteca setorial do Centro 

de Ciências Agrárias. 



Coordenado pelo 
bibliotecário Edilson 
Targino de Melo FIlho

O projeto contribuir na construção de 
sentido para a investigação científica, 
inerente ao processo de aprendizado, 

desenvolvendo a competência crítica em 
informação, estimulando o potencial 

criativo e o empoderamento no ensino, na 
pesquisa e na extensão. 



Coordenado pela 
bibliotecária Júccia 

Nathielle do Nascimento 
Oliveira

O projeto objetiva Construção da memória 
institucional, acadêmica, cultural, social e 
histórica do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal da Paraíba a partir dos 

acervos de coleções especiais.



Canais de Atendimento



Canais de Atendimento

http://www.cca.ufpb.br/bscca

Tel.: (83) 3362 1741/1769 
biblioteca@cca.ufpb.br



Conhecendo 
Nossos 

Serviços
Módulo 02



Empréstimo domiciliar de livros

Renovação de livros online
pode ser feita em casa, basta entrar no SIGAA 
<sistemas.ufpb.br/sigaa>, logar com o usuário e 
senha, selecionando  a  opção  Biblioteca 
Renovação de Livros;

com prazo de devolução de 20 dias, 
podendo ser renovado por mais 20 dias;

COMUT
solicitação de artigos de periódicos 

via Comutação;

Alerta via e-mail
é enviado ao email do usuário avisos sobre a data 
de vencimento do empréstimo do livro, 
comprovantes de empréstimo, renovação, 
devolução de livro e pagamento de multas;

Ficha Catalográfica
A UFPB oferece o serviço de geração automática da ficha 

catalográfica por meio do SIGAA. A solicitação deve ser feita 
através do seguinte caminho, quando logado no SIGAA: 

Biblioteca > Ficha catalográfica > Solicitar ficha catalográfica. O 
aluno deve preencher os campos com atenção conforme as 

orientações contidas no tutorial do site da biblioteca 
<http://www.biblioteca.ufpb.br/>.



ABNT

Treinamento Portal Capes
O objetivo do treinamento é possibilitar o 
conhecimento sobre o Portal de Periódicos da 
CAPES e incrementar as possibilidades de 
acesso às bases de dados

orientação das normas de documentação. A biblioteca 
também dispõe de um template modelo para TCC. 
Solicite por e-mail a versão digital ou no balcão de 
atendimento a versão impressa para consulta.

COMUT
solicitação de artigos de periódicos 

via Comutação;

Reserva de Auditório

A Biblioteca Setorial dispõe de um auditório de 50 
lugares, reserve no nosso balcão de atendimento.



Cadastro 



Pesquisar Material no acervo



Sobre Empréstimo



Atraso na Devolução
O usuário que não devolver o livro na data determinada estará sujeito à suspensão do serviço de empréstimo, 

além de cobrança de multa, incidindo sobre os dias e obras em atraso, no valor de R$0,50 por dia de atraso e por 
cada livro.

O usuário é responsável por conferir o seu e-mail no dia em que efetuar a devolução, para comprovação de 
atendimento. Em caso de dúvidas deverá procurar a biblioteca.

O livro que estiver na conta do usuário será de sua inteira responsabilidade. Com as devidas sanções e 
penalidades previstas pelo Regulamento do SIBI/UFPB, art. 28, Incisos VIII, IX e X. Abono somente em casos 

previstos em lei ou falha no sistema, devidamente comprovado. 



Sobre Empréstimo



Ficha Catalográfica

1

2

3



Conhecendo os portais de 
pesquisa e bases de dados

Módulo 03



THEORY 2





THEORY 2

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028074/cfi/44!/4/2@100:0.00

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028074/cfi/44!/4/2@100:0.00


THEORY 2

https://plataforma.bvirtual.com.br/

https://plataforma.bvirtual.com.br/


METHODOLOGY

https://repositorio.ufpb.br/

https://repositorio.ufpb.br/


STUDY DATA

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4

Describe your metric 1 here

Describe your metric 2 here

Describe your metric 3 here

Describe your metric 4 here



MARS
Mars has very 
low 
temperatures

NEPTUNE
Neptune is a 
blue gas giant

MERCURY
Mercury is the 

smallest planet

SATURN
Saturn is the 

ringed one



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon and infographics & images by Freepik

Obrigada
biblioteca@cca.ufpb.br

Alguma pergunta?

Please keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

