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Da: Coordenação-Geral de Bibliotecas

À: Comunidade Acadêmica

Assunto: Serviços e Atividades das Bibliotecas no Sistema de Ensino Emergencial

Prezados(as),

Desde  o início da pandemia da Covid-19 o Sistema Integrado de Bibliotecas do IFG (SIB/IFG), em

consonância com as orientações e documentos institucionais, suspendeu as atividades presenciais de

empréstimo e devolução de acervo e manteve o funcionamento das atividades que podem ser

realizadas de forma remota.

Considerando a implantação do Sistema de Ensino Emergencial (SEE), a Coordenação-Geral de

Bibliotecas constituiu um Grupo de Trabalho que discutiu e elaborou o documento “Atividades e

Serviços do Sistema Integrado de Bibliotecas: Suporte ao SEE", com o objetivo de dar o suporte

necessário aos estudantes e professores no SEE, resguardando a integridade da vida humana, a

saúde e o bem-estar da comunidade acadêmica.

Desse modo, as bibliotecas do SIB/IFG continuam priorizando o atendimento remoto e para dar

suporte e apoio ao SEE recomenda-se aos docentes que busquem adotar acervo digital. Para tanto, o

SIB/IFG coloca à disposição da comunidade acadêmica algumas bases de dados de acesso aberto e

segue ampliando essa lista à medida que novas bases forem identificadas:

Base de dados Link

Amazon Brasil (centenas de e-books que

podem ser baixados gratuitamente)
www.amazon.com.br

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

(USP)
https://www.bbm.usp.br/pt-br/

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e

Dissertações
https://bdtd.ibict.br/vufind/

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados https://bd.camara.leg.br/bd/

Biblioteca Digital da Unicamp http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/

Biblioteca Digital Mundial www.wdl.org  e https://www.wdl.org/pt/

Biblioteca Nacional Digital https://bndigital.bn.gov.br/

Coleção de Normas Técnicas da ABNT

(solicitar à Coordenação de Biblioteca)
www.abntcolecao.com.br/ifg/



Domínio Público - Biblioteca digital http://www.dominiopublico.gov.br/

Editoras acadêmicas brasileiras que

disponibilizam e-books gratuitos (Fonte:

SIBI/UFRJ) *Mais de 50 editoras das principais

universidades brasileiras

https://cutt.ly/HfO87UB

 Editora IFG www.editora.ifg.edu.br

 Editora UFG
https://www.cegraf.ufg.br/n/115020-leia-nossas-

publicacoes

EMBRAPA – Repositório Alice https://www.alice.cnptia.embrapa.br/

EMBRAPA – Infoteca-e https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/

EMBRAPA – Sabiia https://www.sabiia.cnptia.embrapa.br/

E-Scholarship

http://www-periodicos-capes-gov-br

Eighteenth Century Online

Gale Virtual Reference Library - E-book (Gale

Group/Infotrac)

OAPEN Library

OECD ILibrary: Books

Portal de Periódicos da Capes (acesso remoto

fora do IFG via Rede Cafe)

Portal do Livro Aberto em CT&I

SENAC - Biblioteca Digital

Socindex with full text (EBSCO)

Springer Book Archives

Plataforma EBSCOHost https://search.ebscohost.com/

Portal de Periódicos do IFG http://revistas.ifg.edu.br/

Repositório Digital do IFG https://repositorio.ifg.edu.br/

Repositórios Digitais/Institucionais das

Universidades e Institutos Federais do Brasil

Links Diversos

Scielo – Scientific Eletronic Library Online https://scielo.org/

Scielo Brasil https://www.scielo.br/

Scielo Livros http://books.scielo.org/

Para melhor atender e dar suporte ao SEE informa-se que o SIB/IFG tem trabalhado na formalização

do processo de ampliação do acervo virtual por meio de aquisição e assinaturas de outras bases de

acervo digital.

Somente quando o atendimento remoto e o acesso ao acervo digital não for suficiente para atender a

demanda da comunidade acadêmica no SEE é que poderá ser realizado o atendimento presencial por

agendamento.

As demandas excepcionais do atendimento presencial por agendamento deverão ser encaminhadas

exclusivamente por e-mail para a Coordenação da Biblioteca do Câmpus, que avaliará o caráter

emergencial das mesmas e dará andamento conforme organização do setor. Os e-mails das
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