
Seja bem-vindo a nossa

Biblioteca!



Você sabia?

Que no Instituto Federal de Sergipe há a Diretoria
Geral de Bibliotecas (DGB) e cada campus tem uma
Biblioteca que visam promover o acesso à
informação e ao conhecimento, através de
atividades pertinentes ao ensino, pesquisa,
extensão e inovação, sempre com serviços
integrados e padronizados.

As Bibliotecas do IFS possuem políticas de
processamento técnico, de disseminação da
informação e de aquisição bibliográfica que se
propõem a atender à comunidade acadêmica e
ao público em geral.



Acervo?

O acervo das nossas Bibliotecas é composto por
livros didáticos, livros de literatura, e-books,
dicionários, normas da ABNT, audiolivros, materiais
em braile, trabalhos de conclusão de curso (TCC),
revistas, entre outros. Você pode pesquisar no
catálogo on-line através do link:
http://pergamum.ifs.edu.br/pergamum/biblioteca

E nossa equipe é formada por
bibliotecários, auxiliares de biblioteca,
terceirizados e bolsistas para melhor
atendê-los.

http://pergamum.ifs.edu.br/pergamum/biblioteca


Qual o horário de funcionamento?



Quem pode acessar a biblioteca?

Toda a comunidade interna e externa ao
IFS pode utilizar a Biblioteca. No entanto, o
empréstimo domiciliar e a reserva de obras
só estão disponíveis para as pessoas com
vínculo ativo no Instituto, trabalhando ou
estudando nele.

Mais informações disponíveis no
Regulamento das Bibliotecas do Instituto,
através do link:

www.ifs.edu.br/institucional-biblioteca/regulamento-biblioteca

http://www.ifs.edu.br/institucional-biblioteca/regulamento-biblioteca


Quais são os serviços eletrônicos disponíveis?

A Biblioteca conta com um valioso acervo
eletrônico de acesso livre e virtual que
contempla todas as áreas do conhecimento
nos cenários Regional, Nacional e
Internacional. A seguir elencamos as bases de
dados e disponibilizamos link de acesso:



Quais são os serviços eletrônicos disponíveis?

A seguir elencamos as bases de dados e disponibilizamos link de acesso:

Pergamum http://pergamum.ifs.edu.br/pergamum/biblioteca

Periódicos Capes http://www.periodicos.capes.gov.br

Periódicos Eletrônicos do IFS https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/

Base de dados livres http://www.ifs.edu.br/biblioteca

Repositório Institucional https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca

http://pergamum.ifs.edu.br/pergamum/biblioteca
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.ifs.edu.br/biblioteca
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca


Quais são os serviços eletrônicos disponíveis?

Por meio do Pergamum a comunidade acadêmica do IFS também tem acesso a:

❑ Biblioteca Virtual (BV) – livros digitais em língua portuguesa:



Quais são os serviços eletrônicos disponíveis?

Por meio do Pergamum a comunidade acadêmica do IFS também tem acesso a:

❑ Normas da ABNT – Target GEDWeb



Dúvidas de como acessar qualquer um dos  
serviços?

Acesse nossas orientações e assistam aos 
nossos vídeos:

http://www.ifs.edu.br/servicos-
biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-
para- pesquisa-em-bases-de-dados

Vídeos:

http://ifs.edu.br/ensinoremoto/instrucoe
s.html?biblioteca

http://www.ifs.edu.br/servicos-biblioteca/biblioteca-virtual/orientacoes-para-
http://ifs.edu.br/ensinoremoto/instrucoes.html?biblioteca


Dúvidas de como acessar qualquer um dos  
serviços?

Sempre que necessário entre em contato com a equipe da Biblioteca

Através dos nossos e-mails:

dgb@ifs.edu.br Diretora Kelly Cristina Barbosa (bibliotecária)

biblioteca.aracaju@ifs.edu.br Coordenação: Geocelly Oliveira Gambardella (bibliotecária)

biblioteca.estancia@ifs.edu.br Coordenação: Ingrid Fabiana de Jesus Silva (bibliotecária)

biblioteca.gloria@ifs.edu.br Coordenação: Jociene Xavier dos Santos (bibliotecária)

biblioteca.itabaiana@ifs.edu.br Coordenação: Jeane Gomes dos Santos (bibliotecária)

biblioteca.lagarto@ifs.edu.br - Coordenação: Roqueógenes Moura Ferreira (bibliotecário)

biblioteca.propria@ifs.edu.br Coordenação: Alexsandra dos Santos Aragão  (bibliotecária)

biblioteca.saocristovao@ifs.edu.br Coordenação: Jacilene de Jesus Oliveira (bibliotecário)

biblioteca.socorro@ifs.edu.br Coordenação: Maurício dos Santos Júnior (bibliotecário)

biblioteca.tbarreto@ifs.edu.br Coordenação: Alã de Jesus Alencar Sacramento (bibliotecário)

mailto:dgb@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.estancia@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.gloria@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.itabaiana@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.lagarto@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.propria@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.saocristovao@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.socorro@ifs.edu.br
mailto:biblioteca.tbarreto@ifs.edu.br


Dúvidas de como acessar qualquer um dos  
serviços?

Através do Instagram:

@ifs_dgb_bibliotecas

@bibliotecaifspropria

@biblioteca.ifs.campusgloria

@bibliotecaifsitabaiana



Bons estudos!

“O conhecimento é uma ferramenta e, como
todas  as ferramentas, o seu impacto está nas 
mãos de  quem o usa.” (Dan Brown)


