
BIBLIOTECA
João Paulo II

O conhecimento está aqui!

Funcionamento
8 às 20 horas

Segunda a sexta-feira

Dicas de bom uso do acervo e da biblioteca
A biblioteca é um ótimo lugar para quem quer ler e estudar!

ADOTE ESSA IDEIA

Deixe sua mochila, bolsa, sacolas, etc, no guarda volumes;
Mantenha o silêncio necessário para não prejudicar a concentração dos outros e
deixe seu celular no modo silencioso;
Use marcadores de página apropriados em vez de clipes para marcar as páginas
do livro;
Não consuma alimentos nas dependências da biblioteca, as migalhas atraem
insetos e roedores;
Conserve o mobiliário e equipamentos da biblioteca;
Não recoloque os livros na estante. Um livro colocado no lugar errado é um livro
perdido na biblioteca;
Reponha obras perdidas ou extraviadas sob sua responsabilidade.

Mais informações consulte o Regulamento na página da biblioteca:
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-
palmas/ensino/biblioteca/documentos/regulamento-interno-da-biblioteca

Visite nossa página

http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca

Linktree da biblioteca: https://linktr.ee/bibliotecapalmasifto

Contatos

Biblioteca@ifto.edu.br
(63) 3236-4049 - Coordenação
(63) 3236-4050 - Atendimento

AE 310 Sul, Av. NS 10 - Centro, CEP 77021-090 - Palmas-TO

https://linktr.ee/bibliotecapalmasifto
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Como 

funciona

GUARDA-VOLUMES
Para utilizar o guarda-volumes, solicite a chave no balcão, mediante
apresentação de documento de identidade. 
Visitante: Fazer o cadastro na primeira utilização!

EMPRÉSTIMO
Para servidores e estudantes.
Quantidade: 3 obras
Prazo: 7 dias

Apresente seu

documento de

identidade!

RENOVAÇÃO ONLINE
você pode renovar o acervo desde que não haja
reserva.

RESERVA ONLINE
você precisa de um livro e ele está emprestado?
Faça reserva online.

PENDÊNCIAS/MULTAS?

Renovações, reservas, consulta ao acervo
e emissão de nada consta (certidão
negativa). Acesse:
https://biblioteca.ifto.edu.br/

SOPHIA WEB

Acesse o SIGA: https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf
Clique na opção: Multas da biblioteca

Apresente o comprovante na biblioteca ou envie por e-mail

SALA DE REUNIÃO/SALA DE PROJEÇÃO DE VÍDEO

A reserva é feita apenas pelo servidor via Suap
https://suap.ifto.edu.br/accounts/login/?next=/

PESQUISA ONLINE (2º piso)

Sala com 12 computadores. Você pode acessar também
o portal CAPES para uma pesquisa mais específica.

SALAS DE ESTUDO EM GRUPO
(2º PISO)

Disponível à comunidade acadêmica do IFTO.
Quantidade: Mínimo de 5 pessoas
Informações: no balcão de atendimento

ELABORAÇÃO DE TCC

Diretrizes, Regulamento e Ficha catalográfica.
Acesse: http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-
palmas/ensino/biblioteca/documentos

WIFI
Disponível aos estudantes e servidores. 
Acesso: Login e senha utilizados no IFTO.

Emissão de GRU


