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PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS 

 

 Comutação Bibliográfica (COMUT) 

Através deste serviço, a Biblioteca obtém cópias de artigos de periódicos, teses, 

dissertações, monografias, anais/proceedings/conferências, relatórios, publicações oficiais e 

capítulos de livros, não localizados nas Bibliotecas da UFPI e no Portal de Periódicos da 
CAPES e existentes nas Bibliotecas brasileiras. 

 Empréstimo Domiciliar 

A Biblioteca conta com o serviço de empréstimo e renovação da publicação desejada 
através do atendimento disponibilizado no balcão de atendimento. 

 Internet 

Oferecemos  conexão sem fio (Wireless) proporcionando aos nossos usuários mais 
conforto e agilidade na pesquisa acadêmica. 

 Levantamento bibliográfico 

Mediante solicitação do usuário à Biblioteca, são feitos levantamentos bibliográficos 
sobre temas especializados em bases de dados nacionais e internacionais. 

 Normalização de trabalhos técnico-científicos 

Consiste na assistência e orientação para normalização de trabalhos científicos, 

segundo recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 Portal de Periódicos da CAPES: 

Para Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de 191 instituições de ensino 

superior e de pesquisa em todo o país que têm acesso imediato à produção científica 

mundial atualizada através deste serviço oferecido pela CAPES. 

Portal de Periódicos da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de 

mais de 12.365 revistas internacionais e nacionais, e 126 bases de dados com resumos de 

documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de 

importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na internet. 

O uso do Portal é livre e gratuito para os usuários das instituições participantes. O 

acesso é realizado a partir de qualquer terminal ligado à internet localizado nas instituições 

ou por elas autorizado. 

 Treinamento de usuários 

O Sistema de Bibliotecas da UFPI promove treinamentos para usuários, com o 

objetivo de capacitá-los na utilização dos recursos informacionais disponíveis para a 

comunidade acadêmica, como: uso do Portal da CAPES, Curso de Atualização em 
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Normalização Bibliográfica, palestras sobre utilização dos serviços oferecidos pela 

Biblioteca-CPCE e outros. 

 

 

 Ficha Catalográfica 

A elaboração de ficha catalográfica é um dos serviços oferecidos aos usuários desta 

instituição de ensino superior. 

A política de atendimento para elaboração da ficha catalográfica de trabalhos 

acadêmicos (Monografias, Dissertações e Teses) obedece às seguintes recomendações: 

 
 O material é recebido somente via on-line; 

 Partes essenciais que devem ser enviadas: folha de rosto (2ª folha), 

resumo com palavras chave, sumário, quantidade de páginas ou 

folhas e informar ilustrações se houver; 

 A ficha é confeccionada em formato PDF e enviada aos usuários no prazo 

de até 72 horas; 

 Os usuários devem dirigir-se ao bibliotecário responsável, conforme e-

mail abaixo: 

 

Biblioteca Setorial de Bom Jesus: 

    e-mail: fichacatalograficacbj@ufpi.edu.br 

 

 

Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, visite nossa Biblioteca e obtenha mais 

informações com o bibliotecário. 
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