
CARTILHA do usuário

Angilene Santos Nascimento

  APRENDENDO A PESQUISA...

Luiz Carlos Pereira Santos

Pesquisando!



CARTILHA do usuário

Angilene Santos Nascimento

Aracaju  2019

  APRENDENDO A PESQUISA...

Luiz Carlos Pereira Santos

Pesquisando!



cartilha do usuário

Elaboração do quadrinho
Zero1 Escritório de Design

Design Gráfico
Albert Santos Barbosa

Bruno Rosa Santos Correia

Criação e elaboração do vídeo:
"Consulta ao acervo físico pelo pergamum"

Equipe Pergamum - PUC/Paraná

Criação e Elaboração do video:
“Pesquisando na Biblioteca Virtual Pearson”
Angilene Santos Nascimento

Criação e Elaboração do Vídeo
“Como localizo um livro na biblioteca”
Angilene Santos Nascimento
Amanda Martins Moraes

 
 
 

N244c 

 
 
Nascimento, Angilene Santos 
      Cartilha do usuário [recurso eletrônico]: aprendendo a pesquisa... 

  
35 f.: il. 
  
Formato: e-book  

Cartilha (Mestrado– Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto  
Federal de Sergipe, 2019. Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira Santos. 

ISBN: 978-65-87114-18-7   
  

 1. Cartilha. 2. Metodologia da pesquisa. 3. Biblioteca. I. Santos, Luiz 
Carlos Pereira. II. Título.    

 
   

   CDU: 027.8:37 (075.2) 

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Kelly Cristina Barbosa CRB 5/1637

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

pesquisando! / Angilene Santos Nascimento. Aracaju: IFS, 2019.

Copyright © 2019 • IFS
Todos os direitos reservados para a Editora IFS. Nenhuma parte desse livro pode ser reproduzida ou 
transformada em nenhuma forma e por nenhum meio mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer 
sistema de armazenamento de informação, sem autorização expressa dos autores ou do IFS.

Biblioteca Augusto César Leite – Campus Aracaju (BAJ)
Horários de atendimento: 07:15 às 21:45A

Membros Externos
Flor Ernestina Martinez Espinosa
Odélsia Leonor Sanchez de Alsina

Editora-chefe (Coordenadora de Publicações)
Vanina Cardoso Viana Andrade

Conselho Cientifico
Chirlaine Cristine Gonçalves
Jaime José da Silveira Barros Neto
José Wellington Carvalho Vilar
Diego Lopes Coriolano
Herbet Alves de Oliveira
Adeline Araújo Carneiro Farias
Alexandre Santos de Oliveira
João Batista Barbosa
Manoela Falcon Gallotti
Sheyla Alves Rodrigues
Caique Jordan Nunes Ribeiro

Editoração
Kelly Cristina Barbosa

Produção Visual
Jéssika Lima Santos

Júlio César Nunes Ramiro

[2019]
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS)

Avenida Jorge Amado, 1551. Loteamento Garcia, Bairro Jardins. Aracaju/SE. CEP: 49025-330
TEL.: +55 (79) 3711-3222 E-mail: edifs@ifs.edu.br

Impresso no Brasil

Bibliotecária chefe
Geocelly Oliveira Gambardella

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT

Bibliotecária
Elizabeth Tavares Ramos

Auxiliares de Biblioteca
Glauce Georgina Lima Prata

Glória Maria Vasconcelos Amaral
Larissa Santos Garcia

Ronald Campos Santana
Stellamaris de Oliveira Passos

Terceirizada
Mônica Almeida Pinto

Elaboração do Texto
Angilene Santos Nascimento



0 5

Sumário
APRESENTAÇÃ0

CONHEÇA AS ÁREAS DO CONHECIMENTO
QUE EXISTEM NA SUA BIBLIOTECA

VAMOS CONHECER AS DISCIPLINAS POR
ÁREAS DO CONHECIMENTO DO SEU CURSO?

VOCÊ CONHECE AS BIBLIOGRAFIAS QUE
FAZEM PARTE DO SEU CURSO?

COMO LOCALIZO O LIVRO NA ESTANTE?

O QUE SIGNIFICA O NÚMERO DE CHAMADA?

COMO FAZER UMA CONSULTA AO ACERVO 
FÍSICO OU DIGITAL

ORDENAÇÃO DOS LIVROS NAS ESTANTES

CONHEÇA OUTROS SERVIÇOS
OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA

0 6

1 1

1 2

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8



Sumário

CURIOSIDADES

REFERÊNCIAS

PALAVRAS CRUZADAS

PORQUE NA BIBLIOTECA NÃO HÁ SÓ LIVROS

HISTÓRIA EM QUADRINHOS

#partiubiblioteca

2 0

2 1

3 1

3 4

3 5



    Olá! Esta cartilha foi elaborada especialmente para você, sabia? Ela foi feita com muito 

carinho para te ajudar a se aproximar mais da sua biblioteca e lhe permitir conhecer os 

materiais que estão lá organizados para você! Sim, ela existe para te atender, e por isso a sua 

presença por aqui é muito importante para nós! Queremos que você fique cada vez mais 

afiado nas suas pesquisas, sendo capaz de pesquisar de forma independente e confiante, 

desfrutando de uma leitura variada. Desejamos que você possa passear por todas áreas do 

conhecimento existentes na sua Biblioteca.

   Que os números se misturem com as Letras, numa dança harmoniosa, que a Geografia se 

comunique livremente com a História, que as Artes e a Literatura brinquem com as épocas, 

que a Filosofia e a Sociologia batam altos papos, e todos te levem por aprendizados 

fascinantes, topa? Saiba que desvendar as classificações nas estantes e as pesquisas online te 

ajudará a ter mais facilidade  na construção do seu conhecimento. A leitura pode te permitir 

experiências inesquecíveis. Você vai se sentir cada vez mais confiante para fazer as suas 

pesquisas com autonomia e desenvoltura, conhecendo o acervo de sua biblioteca e os serviços 

por ela oferecidos, podendo participar de forma mais assídua desse espaço que precisa de sua 

presença para funcionar a todo vapor!

   …Quantas vezes você saiu da biblioteca sem o material que precisava por que teve 

dificuldade de localizar na estante ou porque não sabia por onde começar e desistiu? Quantas 

vezes se sentiu confuso com aquelas numerações no Pergamum e nos livros? A partir desse 

momento você vai ver como é simples entender o que significam esses códigos e a lógica que o 

ajudará a localizar de maneira rápida e fácil o que você procura. 

Apresentaçao

Vem Comigo!
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Em qualquer lugar do mundo e do universo que hoje conhecemos, havia uma espécie de massa sem 

forma. Isto corresponde, no sistema decimal universal, à Classe 0, na qual se ordenam todas as 

generalidades, quer dizer, a massa informe dos assuntos que tratam de muitas coisas em geral, mas 

de nenhum assunto em particular. Como utilizadores, deveremos consultar esta classe para iniciar 

as pesquisas sobre qualquer assunto.

ONHEÇA AS ÁREAS DO CONHECIMENTO
QUE EXISTEM NA SUA BIBLIOTECA…

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICAM TODAS AQUELAS
NUMERAÇÕES NAS ESTANTE E PRATELEIRAS?

Fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/cientistas-encontram-indicios-de-que-o-
universo-e-um-holograma-gigante/65738

GENERALIDADES. CIÊNCIA E 
CONHECIMENTO
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Deu-se, em tempos, uma reviravolta na história do mundo e houve algo que se pôs em movimento: 

o pensamento universal e os princípios da humanidade. Este momento corresponde na CDU à 

Classe 1 que agrupa a Filosofia, a Ética, a Lógica, a Psicologia… é o momento em que o homem 

começa a pensar e, assim, a diferenciar-se, enquanto ser racional, dos outros seres vivos. 

Fonte: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2015/10/23/1132807/
filosofia-sociologia-enem-2015.html

FILOSOFIA

RELIGIÃO
Animado de raciocínio, o homem sentiu necessidade de encontrar um ser superior, um ser 

fundador de todas as coisas. Para tal, criou-se no sistema decimal universal, a Classe 2 que trata 

dos deuses, das religiões e das crenças. 

Fonte: https://euquerosabertudo.com
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Entretanto, o homem sentiu necessidade de se organizar. Criou-se, então, a Classe 3 que engloba as 

ciências sociais e humanas: o Direito, a Educação, a Sociologia…no fundo as ciências que ajudam 

o homem a viver em sociedade.

Fonte: https://cellcode.us/quotes/marx-durkheim-and-similarities.html

CIÊNCIAS SOCIAIS

CIÊNCIAS NATURAIS
Com o aparecimento das linguagens, o homem começou a investigar criando em primeiro lugar as 

ciências puras: a Matemática, a Física, a Química, a Botânica e a Zoologia dando origem à Classe 

5 o número, a cor e a luz encontram-se em harmonia nesta parte da tua biblioteca.

Fonte: https://conceitos.com/ciencias-naturais/
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Logo depois, aplicou estas ciências à realidade criando a Medicina, a Engenharia, a Agricultura. 

Esta Classe 6 é vital porque se refere aos órgãos do teu corpo e muitos dos nossos alimentos. Nesta

área ocorre a aplicação do conhecimento na resolução de problemas práticos. 

Fonte: http://conocelahistoria.com/c-ciencias/historia-de-las-ciencias-naturales/

CIÊNCIAS APLICADAS

ARTES
O passo seguinte foi de encontro às artes: a arquitetura, a Pintura, a Música, e o Desporto…O 

homem sentiu necessidade de se expressar de outros formas, aparecendo a Classe 7. Vamos jogar: 

a beleza, a diversão e o som são nossos companheiros.

Fonte: http://site.dancaempauta.com.br
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Com o mundo criado e organizado, o homem começou a imaginar outras realidades e a exprimir-se 

através da palavra, dando origem a outra arte: a Literatura. A Classe 8 contém, assim, tudo o que 

é poesia, romance, novela, conto… e também, como já sabes, tudo o que respeita à língua 

(gramáticas, prontuários…) Era uma vez…

Fonte: https://al.unit.br/blog/noticias/curso-de-servico-social-filia-se-abepss/

LITERATURA  / LINGUÍSTICA

GEOGRAFIA/HISTÓRIA
Depois de organizar o mundo que o rodeava, o homem sentiu que deveria escrever a sua própria 

história e deixar o testemunho de tudo o que fez, de todos os lugares por onde passou e de tudo o 

que descobriu. Para essa fase da história da humanidade, criou-se a Classe 9 que engloba a

Geografia, as Biografias e a História. 

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1675/historia-e-geografia-uma
-visao-critica-sobre-o-mundo

10



11



LIVROS MULTIDISCIPLINARES

OCÊ CONHECE AS BIBLIOGRAFIAS QUE
FAZEM PARTE DO SEU CURSO?



LIVROS TÉCNICOS



OMO LOCALIZO UM LIVRO NA 
ESTANTE?

ASSISTA AO VÍDEO E SAIBA COMO!

https://www.powtoon.com/online-presentation/cSIPGnsp2rg/?mode=movie
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QUE SIGNIFICA O NÚMERO
DE CHAMADA?

legendas:
CLASSIFICAÇÃO DO ASSUNTO, NESTE CASO: INFORMÁTICA;

INICIAL DO SOBRENOME  DO AUTOR COM O CÓDIGO, NESTE CASO: N822I;

INICIAL DO TÍTULO, NESTE CASO: INTRODUÇÃO;

ANO DE PUBLICAÇÃO DO LIVRO, NESTE CASO: 2012.

004

2012
n822i

NÚMERO DE CHAMADA

00
4

20
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22
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00
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OBSERVE A ORDEM DOS LIVROS NAS ESTANTES

RDENAÇÃO DOS LIVROS NAS ESTANTES
ENTENDENDO A ORDEM DOS LIVROS
NAS ESTANTES

16

A ordenação dos livros inicia na prateleira superior, da esquerda para a direita, de acordo com

a figura acima. 



IFICULDADES PARA PESQUISAR?
COMO FAZER UMA CONSULTA  
AO ARCERVO FÍSICO E DIGITAL

Este vídeo vai te
 ajudar a achar

o livro na estante!

17

https://www.youtube.com/watch?
v=kMafU8PD3zI&t=64s 

E este vai te
ajudar a achar

o livro eletrônico! 
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completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopé-

dias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

PERIÓDICOS CAPES

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que 

reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil 

o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um 

acervo de mais de 45 mil títulos com texto 

SITE:http://www-periodicos-capes-gov-br.ez141.periodicos.capes.gov.br/index.php?

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS

Ocorrem várias ações como: palestras, exibição de filmes nacionais 

e estrangeiros, Cafés literários, Saraus de música e poesia, dentre 

outros. São ações que trazem cultura e informação com lazer e 

descontração, trazendo artistas da terra e realçando a cultura local.

SITE: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez141.periodicos.capes.gov.br/index.php?
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CDS DVD’S E-BOOKS

ORQUE NA BIBLIOTECA NÃO
HÁ SÓ LIVROS…

AUDIOLIVROSPERIÓDICOS
IMPRESSOS E 

ON LINE

NORMAS
TÉCNICAS

PALESTRAS
CAFÉS

LITERÁRIOS DEBATES

BASE DE
DADOS
LIVRES

BIBLIOCINE

20

Saiba mais sobre esses produtos e serviços na sua biblioteca!!!
Basta falar com a bibliotecária e seus auxiliares.:)



Quero que vocês
pesquisem conceitos importantes 

da área da informática e
me tragam na

segunda-feira.  
Bom final de semana

e caprichem!

uééééé
uééééé Eu tenho um PDF

que vai nos ajudar
a fazer essa atividade. 

Quem quiser me passe
e-mail e eu encaminho 

para vocês. 

êbaaa!

#

21

partiubiblioteca



Livinho eu prefiro
pesquisar na biblioteca!

Ótima ideia Maddu!
No último treinamento

fiquei curioso pra
pesquisar mais

lá também.

bibli

estou super ansiosa
para começar a

pesquisa.

004 INFORMATICA
1 FILOSOFIA

316 SOCIOLOGIA 37 EDUCACAO

??
?? !
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004 INFORMATICA

1 FILOSOFIA

316 SOCIOLOGIA 37 EDUCAÇÃO

004:304p

004.2
004.44

004.4b

004.4i

Olá, percebo que estão
perdidos, mas fiquem

Tranquilos que
vou ajudá-los.

O que estão
buscando?

temos uma pesquisa que o
professor pediu para fazermos, 

mas não sabemos por onde começar.

pela quantidade de livros
e números que tem aqui vamos
passar a manhã  inteira pra

encontrar...

kkkkk
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Entendi! Para uma pesquisa
como essa que o professor pediu

é recomendável fazer
a pesquisa por assunto,

pois será possível resgatar
tudo que temos com este tema

aqui na biblioteca.

O primeiro passo é
pesquisar a localização deste livro

 na base do Pergamum*
que é onde estão cadastrados todos

os livros aqui da biblioteca

e de todas as bibliotecas
do Instituto Federal

de Sergipe - IFS. 
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Foi mais fácil do
que eu imaginava!!! E ainda aparecem

aqui na pesquisa outros títulos 
similares na pesquisa que
fizemos por assunto!! 

Isso mesmo Maddu,
assim você pode apreciar vários livros

com a mesma temática, isso que caracteriza
uma boa pesquisa, poder ter várias 
nformações sobre o mesmo assunto

com perspectivas de outros
autores também. Isso enriquece

muito a sua pesquisa.

“Exatamente!
Venham comigo” 

25
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então, com um único título
 eu tenho apenas a visão de um

autor quando eu poderia ter a visão
de vários e até refletir sobre os

conceitos que são parecidos
e os divergentes né? 

?

?

Perfeito livinho!!!

004 INFORMATICA
1 FILOSOFIA

316 SOCIOLOGIA 37 EDUCAÇÃO

Voltem sempre!!
O conhecimento é uma arma
poderosa que ninguém pode 

tirar de vocês. 

Muito obrigado!
estou ansioso para voltar aqui
mais vezes. Ao lado dos livros
de informática vi uns livros de

Filosofia 
que também fazem

parte do nosso curso e já 
vou levar um pra 

ir lendo...  

Eu também! Vim pegar
 um livro e estou saindo com 3: 

um de sociologia, um de
filosofia e um de

informática.
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Quem fez a atividade?  

27
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Livinho e maddu
 muito bem!

Vocês fizeram uma síntese dos principais
conceitos que envolvem a informática,

trazendo vários autores, fizeram
uma retrospectiva na história e

com boas argumentações.
Parabéns!

HÃÃÃÃÃ!!!!!

28



Quero que pesquisem
agora fazendo uma relação
entre a informática e suas
implicações na sociedade

moderna...

issoo!
Vamos na Biblioteca

galera, Livinho e Maddu tiveram a
melhor ideia, lá temos mais opções
de fazermos um trabalho com mais

fundamento, pois os PDFs não fornecem 
pessoas capacitadas que podem 

nos ajudar...

então galera...

29



bibli

#partiubiblioteca

fim!
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Curiosidades!



OCÊ SABIA QUE ANTES A LEITURA
ERA FEITA EM TÁBUAS DE ARGILA?

“A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo”
Joseph Addison

Você sabia que os
primeiros livros feitos
pelo homem eram bem
diferentes dos nossos

equipamentos tecnológicos? 

Eram utilizadas TABULETA DE ARGILA, 
também o papiro e o pergaminho. 

SAIBA MAIS DA HISTÓRIA!

CONTINUA...

TEM MAIS...

O PAPIRO nasce ao redor
dos rios e no Egito antigo

era muito comum, portanto de
origem vegetal.

Trata-se de uma planta e aos
poucos foi substituído pelo pergaminho.

Já o PERGAMINHO é prove-
niente do reino animal. O couro 

de diversos animais era 
utilizado, como o carneiro, 

cabrito e peixes. Essa prática 
era essencialmente cristã, 
tendo os mosteiros como 

principais responsáveis por 
produzi-los até o século XII.
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A máquina de impressão foi
criada pelo alemão Gutemberg

no século XV, quando aconteceu
 a maior revolução na história da leitura,

a produção de livros
em escalas começa a existir 

nesse momento.
 

Foi impressa por Gutenberg em 1450
e finalizou em 1455,  assim começaram
as edições impressas que você conhece

no formato tradicional. 

fim!

Sabia que o primeiro
livro impresso foi a Bíblia? 

Hoje em dia vocês 
carregam uma biblioteca em seus

celulares, tablets, kindles,
computadores e basta clicar para
o livro tomar vida em sua tela! 

Isso não é incrível?
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“Oh! Bendito quem semeia o livro à mão cheia e manda o povo 
pensar. O livro caindo n’alma, é germe que faz a palma, é chuva 

que faz o mar.”

Castro Alves
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