
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS NAS ESTANTES 

 

 
 

Localizando livros, periódicos, teses e dissertações: 
 
1º Passo: Consulte o material no Catálogo online; 
2º Passo: Anote o número de chamada indicado no resultado 
da consulta; 
3º Passo: Localize a estante pela plaqueta que abrange a 
classe; 
4º e último Passo: Na estante localizada, siga a ordem dos 
demais componentes do número. 
 
Caso necessite, peça ajuda aos atendentes da biblioteca. 

TCC e Monografias de Especialização: 

Os trabalhos impressos estão organizados pelo tipo de obra, 

curso, data e número de chamada, em caixas bibliográficas 

etiquetadas com esses dados. Para localizá-los, consulte o 

catálogo de trabalhos acadêmicos nos terminais da Biblioteca 

ou na página da Biblioteca no site do campus 

(http://www.campuscastanhal.ufpa.br/).  

CD-ROM e DVD: 

O acervo desses materiais encontra-se no balcão de 

atendimento, solicite-os aos atendentes. 

                                                                                             

  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Biblioteca David Sá: De segunda a sexta, das 8:00 as 20:00 

e aos sábados das 8:00 as 12:00. 

Biblioteca do Instituto de Medicina Veterinária: De segunda a 

sexta, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00. 

 
CONTATOS 

Av. dos Universitários, s/n - Jaderlândia  
Cep: 68746-360. Castanhal - PA  
Tel: (91) 3311-4633 
E-mail: bibufpacastanhal@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bibufpacastanhal 
 
 

Coordenador Geral do Campus: 
Prof. Dr. João Batista Santiago Ramos 

 
Vice-Coordenador: 

Prof. Dr. Milton Begeres 
 

Servidores da Biblioteca: 
Camila Brito (Diretora/Bibliotecária) 

 
Francisca Risoleide S. e Silva (assistente administrativa) 

 
Ana Maria de Oliveira (auxiliar administrativa) 
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GUIA DO USUÁRIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

As obras são localizadas 

pelo número de 

chamada, etiquetado na 

lombada ou capa das 

mesmas. Conheça-o: 

 

 

http://www.campuscastanhal.ufpa.br/


 
 
 
 

 

 
 

A BIBLIOTECA 
A Biblioteca David Sá, do Campus Universitário de Castanhal, 

compõe o Sistema de Bibliotecas da UFPA – SIBI, atuando 

como suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão da comunidade acadêmica para a construção do 

conhecimento. 

 

ACERVO 
O acervo da Biblioteca inclui livros, periódicos, obras de 

referência (catálogos, dicionários, enciclopédias), TCC, 

monografias de especialização, dissertações, teses, CD e 

DVD em todas as áreas do conhecimento. 

 

FORMA DE ACESSO AO ACERVO 
A comunidade usuária tem livre acesso às estantes. 

 

USUÁRIO 
Utilizam a Biblioteca usuários internos e externos. São 

usuários internos os docentes, discentes e técnico-

administrativos da UFPA. Os usuários externos são 

desvinculados a essa Instituição. 
 

SERVIÇOS E PRODUTOS 

 CATÁLOGO ON LINE 

Para consultar o acervo, acesse o catálogo online da 

biblioteca pelos terminais de computadores ou, remotamente, 

pelo link do Catálogo online na opção Acervo do menu da 

Biblioteca no site do Campus 

(http://www.campuscastanhal.ufpa.br/). Em Unidade de 

Informação, selecione Campus Universitário de Castanhal. 

A pesquisa pode ser filtrada por autor, título ou assunto. No 

resultado da consulta, clicando em Exemplares, saiba, ainda, 

a quantidade e a disponibilidade dos mesmos. 

 

 

 

 

  

 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

Serviço destinado aos usuários internos, mediante cadastro 

na biblioteca. No momento do empréstimo, o usuário deve 

apresentar documento de identificação original com foto. 

Para o cadastro é necessário: Atestado de matrícula 

(discentes) ou contracheque (docentes e técnico-

administrativos); comprovante de residência recente; e RG 

original. 

Obras disponíveis: somente livros (exceto os exemplares 1 

(um) com tarja vermelha). As demais obras são para 

consulta local ou cópia. 

Prazo para devolução: 10 dias úteis. 

Limite: 3 (três) exemplares diferentes para alunos de 

graduação. Docentes, alunos de pós-graduação e técnico-

administrativos podem emprestar até 5 (cinco) exemplares 

diferentes. 

 ORIENTAÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO 

DE TRABALHOS ACADÊMICOS E PUBLICAÇÕES  

Orientação para apresentação de TCC, teses, dissertações, 

monografias de especialização, livros, artigos etc. conforme 

as normas da ABNT. 

 

 FICHA CATALOGRÁFICA 

Para as teses e dissertações, o usuário deverá acessar o 

sistema FICAT (http://bc.ufpa.br), seguir as orientações e 

aguardar o envio da ficha. 

 

 EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

Serviço no qual é solicitado o empréstimo de obras às 

bibliotecas de outros campi da UFPA. Com situação regular 

no sistema, o usuário pode solicitar o recebimento do(s) 

material(is) disponível(is). 

 

 

 

 

 SERVIÇOS ONLINE 

No ícone Meu Pergamum do Catálogo online, são 

disponibilizados a Renovação de empréstimo, a Consulta 

às pendências, Acesso ao histórico de empréstimo e 

outros serviços. Já a reserva online é feita na aba 

Reserva no resultado da consulta. A reserva perdura 24 h 

no sistema, a partir da devolução do material que é 

comunicada ao usuário via e-mail pelo sistema. 

 OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS 

-Levantamento bibliográfico do acervo e orientação para 

pesquisas bibliográficas; 

-Serviços de alerta; 

-Catálogo de TCC; 

-Perguntas mais frequentes (normalização ABNT); 

-Guia do usuário; 

-Capacitação de usuários (presencial); 

-Internet sem fio (Rede UFPA 2.0 visitantes). 
  

PRINCIPAIS REGRAS 

 

 Adentrar a biblioteca, apenas, com o material 
necessário ao estudo e pesquisa. Bolsas, sacolas, 
pastas ficam no guarda-volumes; 

 
 Para higienização local e conservação do acervo, não 

consumir alimentos e bebidas na biblioteca; 
 
 Para garantir ambiente adequado à leitura, evitar o uso 

de celular e conversas em volume alto; 
 
 Devolver o(s) material(is) emprestado(s) no prazo 

determinado. Do contrário, é gerada suspensão do 
empréstimo pelo dobro dos dias em atraso; 

 
 Manter as obras impressas sem rabiscos, grifos, 

manchas, grampos e clipes; 
 
 A perda, dano ou extravio de material, implica em 

ressarcimento pelo responsável com obra em edição 
atual ou com outra indicada pela Direção da Biblioteca. 

 

 

 

http://www.campuscastanhal.ufpa.br/

