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SISTEBIB

Conjunto de bibliotecas 
integradas sob os 

aspectos funcional e 
operacional, cuja 

filosofia de atuação 
visa a unidade e 
racionalização de 

serviços, materiais e 
métodos.

Biblioteca

Central

Administrativa e 
Processamento 
Técnico

07 
Bibliotecas 

em 
Manaus

Serviço de 
Referência

05 
Bibliotecas 
nos Campi 

fora da 
sede

Parte do 
processamento 
técnico e Serviço 
de Referência



UNIDADES 
CAPITAL 
(07)

Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde

Biblioteca Setorial da Faculdade de Direito

Biblioteca Setorial da Faculdade de Enfermagem

Biblioteca Setorial de Ciências Exatas e Engenharias (Faculdade de Tecnologia, ICE, IComp)

Biblioteca Setorial do Museu Amazônico

Biblioteca Setorial do Setor Norte (FACED, FES,IFCHS, FAARTES, FLET)

Biblioteca Setorial do Setor Sul (FAPSI, FEFF, FCA, ICB)

UNIDADES 
CAMPI 
FORA DA 
SEDE (05)

Biblioteca Setorial do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia em Itacoatiara – BSICET

Biblioteca Setorial do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia em Parintins – BSICSEZ

Biblioteca Setorial do Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari – BSISB

Biblioteca Setorial do Instituto de Natureza e Cultura em Benjamim Constant – BSINC 

Biblioteca Setorial do Instituto de Educação, Agricultura e Meio Ambiente em Humaitá – BSIEAA



Declaração da missão e objetivo

• Promover o acesso a informação para subsidiar o ensino, a pesquisa 
e a extensão contribuindo para a formação de cidadãos e o 
desenvolvimento da Amazônia

• Disponibilizar a informação visando subsidiar o processo de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.



Acervo

Obras de referência ( dicionários, enciclopédias, atlas)

Publicações monográficas (livros, anais, dissertações, 
teses) 

Publicações periódicas e seriadas

E-Books, CDs e  DVDs



Quem atendemos?

• Usuários: internos e externos

• Internos

Alunos da graduação 

Alunos da pós-graduação

Técnicos administrativos 

Professores

• Externos

A comunidade em geral



Serviços oferecidos

• Consulta ao catálogo on-line

• Empréstimo Domiciliar

• Renovação do Empréstimo Domiciliar

• Reserva

• Levantamento Bibliográfico

• Comutação Bibliográfica

• Treinamento para uso de Bases de Dados

• Elaboração de Ficha catalográfica

• Emissão de Nada Consta

• Atendimento via chat



Empréstimo

Empréstimo Domiciliar: permite a retirada de material por período determinado para

consulta fora da biblioteca. Esse serviço é exclusivo para usuários com vínculo com a

UFAM, que estejam cadastrados no Sistema de Bibliotecas.

Empréstimo Especial: a Biblioteca poderá realizar o empréstimo com duração

diferenciada para as obras mais procuradas. Há a possibilidade, dessas obras, serem

emprestadas do horário de fechamento da biblioteca até sua abertura no dia seguinte e

durante finais de semana e feriados desde que a devolução seja feita no primeiro dia útil.

Renovação: O material emprestado poderá ser renovado quantas vezes se fizer

necessário desde que não esteja em atraso ou possua reserva;

Reservas: É permitido realizar reserva no caso em que todos os exemplares estiverem

emprestados



Empréstimos: prazos e 
limites de empréstimo

Aluno de 
graduação

•Até 07 títulos 
diferentes

•Prazo de 7 dias

Aluno de pós-
graduação

•Até 07 títulos 
diferentes

•Prazo de 15 dias

Servidores: Técnico 
Administrativo e 

Professor

•Até 10 títulos 
diferentes

•Prazo de 15 dias

Resolução n. 022/2019, publicada em 01 de Outubro de 2019.



Saudades de ir 
à biblioteca, 
né?



Também estamos com 
saudades! Mas enquanto 
isso você pode acessar 
diversos materiais de 
forma eletrônica.



Site do SISTEBIB

www.biblioteca.ufam.edu.br



Recursos para a pesquisa

• Consulta ao catálogo do acervo

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

• Repositório Institucional

• Periódicos UFAM

• Springer eBooks

• Lectio eBooks

• Vlex – Informação Jurídica Inteligente

• Oasis br

• Apoio ao Ensino-Aprendizagem

• Periódicos CAPES



Consulta online ao catálogo do 
acervo

• Sistema informacional de gerenciamento de Bibliotecas, que viabiliza 
a consulta, o empréstimo e o acesso às publicações.

https://pergamum.ufam.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php


http://tede.ufam.edu.br/

• Armazena a produção intelectual dos Programas de Pós-Graduação 
(mestrado e doutorado) defendidos na UFAM, em formato digital. 

https://tede.ufam.edu.br/


• Armazena a produção intelectual da UFAM em formato digital. 

http://riu.ufam.edu.br/

http://riu.ufam.edu.br/


• Promover o acesso e maior visibilidade das revistas científicas
da UFAM. É baseado no software Open Journal Systems (OJS)
desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP).

http://periodicos.ufam.edu.br/

https://periodicos.ufam.edu.br/


• Multidisciplinar

• Material quase exclusivamente em Língua Inglesa

• A UFAM adquiriu a coleção de 2008

• Acesso pelo banner do site da biblioteca



• Multidisciplinar

• Material em Língua 
Portuguesa

• Acesso pelo e-
campus - entre com 
seu login, selecione a 
opção biblioteca, 
depois bases de 
dados de acesso 
restrito.

• Ou, configurar o proxy 
do seu navegador 
para o proxy da 
UFAM. 

Dúvidas de como a configurar o proxy da UFAM? 

Utilize o chat de atendimento ou encaminhe um 

e-mail para tibc@ufam.edu.br



• Informação jurídica

• Localização de documentos em mais de 
100 jurisdições e em qualquer idioma

• Tradução na própria interface da base

• Acesso pelo e-campus - entre com seu 
login, selecione a opção biblioteca, depois 
bases de dados de acesso restrito. 



• Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto

• Mecanismo de busca multidisciplinar

• Acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a 
universidades e institutos de pesquisa brasileiros. 

http://oasisbr.ibict.br/

http://oasisbr.ibict.br/vufind/


• um catálogo de periódicos de livre acesso de todas as áreas do 
conhecimento. 

http://www.cnen.gov.br/centro-

de-informacoes-nucleares/livre

http://www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre


• Periódicos, livros, normas técnicas, obras de referência, obras 
estatísticas, patentes, Bases de dados referências e de Texto 
completo.

• Multidisciplinar

• Acesso pelo banner do site da biblioteca, em seguida seguir os passos 
de acesso remoto utilizando a 

Leia o QR-Code para acessar o 
Vídeo tutorial  de como Acessar o 
Portal de Periódicos via CAFe



Apoio ao Ensino

• Conjunto de ferramentas para 
auxiliar no processo de ensino 

e aprendizagem, utilizando 
recursos on-line para criação 

e transferência de 
conhecimento.

https://biblioteca.ufam.edu.br/capacitacao/apoio-ao-ensino


Procedimentos administrativos

• Nada Consta

• Ficha Catalográfica



Nada Consta

• Documento emitido pelo SISTEBIB para
discentes, finalistas de cursos de graduação ou
pós-graduação para colação de grau e
recebimento de diploma, bem como para fins
administrativos por parte dos servidores em
caso de afastamento ou aposentadoria.

• De acordo com a Portaria 2304/95 do
Magnífico Reitor da UFAM, todo aluno que se
encontrar em débito com a biblioteca no
período da matrícula terá a mesma
bloqueada.



Nada Consta

•Matricula

•Portal do Aluno (Declaração => Nada Consta-Biblioteca)

•Nada Consta para efeito de Evasão do Aluno (Para finalistas, desistência e 
transferência)

•Portal do Aluno (Declarações –> Nada consta para Evasão – Biblioteca)

Aluno de graduação

•Matricula

•Nada Consta para efeito de Evasão do Aluno (Para finalistas, desistência e 
transferência)

•Portal do Aluno (Declarações –> Nada consta para Evasão – Biblioteca)

Aluno de pós-graduação



www.biblioteca.ufam.edu.br



Obrigado.

Thiago Giordano de S. Siqueira
Bibliotecário-Documentalista |CRB 11/878

thiagogiordano@ufam.edu.br


