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 SIBI UFOPA

Guia do usuário.

SOBRE NÓS

O Sistema Integrado de
Bibliotecas da Ufopa tem em seu
propósito promover a integração
entre as unidades de Bibliotecas
da UFOPA, em Santarém e nos
Campi da Universidade, em
outros municípios. 
 
Nossa missão é atender a
comunidade acadêmica com
qualidade, prestando serviço
eficiente e eficaz de acesso à
informação, visando à produção e
a disseminação do conhecimento
técnico-científico e cultural para o
desenvolvimento da Amazônia.

Sistema Integrado de
Bibliotecas da Ufopa.

CONTATO DAS
BIBLIOTECAS

@sibiufopa

www.ufopa.edu.br/sibi



NOSSOS SERVIÇOS
E PRODUTOS

CADASTRO NA BIBLIOTECA

O cadastro para utilização dos nossos
serviços deve ser realizado através do SIGAA,
na aba "Biblioteca" mediante criação de
senha de 6 dígitos numéricos.

EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO

O SIBI dispõe de um acervo diversificado com
mais de 60 mil itens. A realização de
empréstimos é restrita à comunidade
acadêmica – alunos e servidores (técnicos
administrativos e/ou docentes) – mediante
cadastro no SIGAA. Em caso de atraso, o
usuário ficará impossibilitado de acessar
todos os serviços da biblioteca até que se
cumpra o período de suspensão.

ACESSO ÀS NORMAS ABNT
VIA TARGET GEDWEB

O acesso às normas da ABNT, está disponível
à comunidade acadêmica para visualização e
consulta através do site
https://www.gedweb.com.br/ufopa/, por meio
de login e senha, que devem ser solicitados à
Biblioteca.

ORIENTAÇÃO À NORMALIZAÇÃO
DE TRABALHOS ACADÊMICOS

São disponibilizadas informações e
orientações sobre o uso e aplicação das
normas de informação e documentação,
recomendadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), para a estrutura e
apresentação de trabalhos técnico-científicos.

ORIENTAÇÃO PESQUISA
BIBLIOGRÁFICA

Serviço de orientação à pesquisa no acervo da
Biblioteca, ou em diferentes bases de dados.

ACESSO À INTERNET

Todas as bibliotecas oferecem estações de
acesso à Internet para uso dos usuários na
realização de pesquisas acadêmicas, escrita
e/ou consulta ao catálogo online. 

ELABORAÇÃO DE FICHA
CATALOGRÁFICA

Destinado exclusivamente à comunidade
acadêmica da Ufopa, a partir da solicitação
do aluno pelo SIGAA, o bibliotecário fará o
tratamento temático e descritivo da
produção técnica e/ou científica do usuário.
Para solicitação, o usuário deve estar logado
no SIGAA e selecionar a aba superior
“Biblioteca”. A partir dela, basta navegar até
o menu “Serviços ao Usuário” e selecionar o
serviço de “Catalogação na Fonte”.

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
 PORAQUÊ

O Poraquê, Repositório Institucional da
Ufopa, tem como objetivo preservar a
produção científica em formato digital da
universidade. Para acessar página inicial:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/

ACERVO VIRTUAL MINHA
BIBLIOTECA

O Acervo virtual da Minha Biblioteca conta
com mais de 10 mil títulos de 15 grandes
editoras acadêmicas do Brasil. O acesso
está disponível através do link:
https://ufopa.edu.br/minhabiblioteca/. As
credenciais de acesso são idênticas aos dos
sistemas do aluno e servidores no SIGAA.

EMISSÃO DE ISBN VIA CÂMARA
BRASILEIRA DO LIVRO (CBL)

Para registro de obra autoral o usuário deve
solicitar via e-mail da unidade responsável a
emissão do ISBN. A taxa pode variar de R$
22,00 a R$ 54,00 conforme o tipo de registro
escolhido na CBL.

https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/

