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1. INTRODUÇÃO

Com o crescente e contínuo acesso à informação, disponível  em diversos
formatos, torna-se necessário dinamizar seu uso, oferecendo ao seu usuário, novos
horizontes  e desafios,  conferindo novas possibilidades a  este  serviço,  colocando
técnicas permitindo melhor aproximação com a sociedade.

A Biblioteca do IFTO Campus Palmas busca desenvolver suas necessidades
com o objetivo de fornecer acesso aos recursos eletrônicos, aos seus usuários, e
estabelecer serviços e recursos dispostos em seus terminais de consulta; atendendo
e apoiando na exploração da inovação e disponibilização da informação no acesso à
pesquisa,  bases  de  dados  e  bancos  de  dados,  bem  como  recursos  digitais  e
dispositivos digitais.

Nos  seus  recursos  e  dispositivos  disponibilizados,  na  Biblioteca  do  IFTO
Campus Palmas,  destacam-se:  acervo  digital  (e-books,  periódicos  eletrônicos,
trabalhos  acadêmicos);  acessibilidade  tecnológica,  dispositivos  eletrônicos,
ferramentas da web. Nesse perfil apresentam-se os serviços, produtos e inovação
(e-mail,  sites,  referência  virtual,  preservação digital,  rede sem fio/acesso remoto,
bibliotecas virtuais). 

Sendo assim, pautados na gestão dos dispositivos inovadores na Biblioteca,
em que os processos significativos de serviços e produtos, modificam-se na inserção
e potencialização do uso desses espaços,  através da modalidade de gestão da
inovação na Biblioteca do IFTO Campus Palmas, apresentada abaixo:

2. DISPOSITIVOS E  RECURSOS DIGITAIS:

Voltadas ao ensino,  pesquisa  e  extensão  a  Biblioteca  do IFTO  Campus
Palmas solidifica-se  ao  longo  do  tempo,  com  as  devolutivas  de  educação
continuada para os usuários, além de acesso ao serviço de empréstimo de materiais
bibliográficos,  a  biblioteca  atenta-se  para  a  dinamização  de  recursos  que  se
destacam dentro dos serviços que a Biblioteca oferece.

Assim, a Biblioteca do IFTO  Campus Palmas, disponibiliza em seu espaço
físico, os dispositivos e recursos digitais aos seus utilizadores, potencializando o
processo de inovação nos ambientes e promovendo a inclusão social e digital:

a) Computadores com acesso à Internet
A Biblioteca conta  com um espaço  que  disponibiliza  12  Computadores,  o

serviço é garantindo aos utilizadores da comunidade acadêmica do IFTO. Nestes
computadores são oferecidos os acessos as plataformas assinadas pelo Instituto:
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Biblioteca Virtual Pearson, SophiA Web, Portal Capes etc., sendo disponibilizados,
com base na Norma de Uso da Sala de Internet. O acesso é restrito às páginas de
conteúdo acadêmico, informacional ou institucional, e gerenciado por um sistema no
balcão de atendimento.

Orientações de uso:
 http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/documentos/instrucoes-lan-
house-2022.pdf/view 

b) Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica
Através do sistema, o estudante poderá preencher os campos do formulário

com  os  dados  do  seu  trabalho  e  o  programa  gerará  automaticamente  a  ficha
catalográfica, em conformidade com os padrões exigidos  pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).
O arquivo será disponibilizado em formado PDF. O acesso ao sistema se dá em três
locais: no portal  do IFTO, no portal  de cada unidade e na página do sistema de
bibliotecas do IFTO.

Link de acesso: https://si.ifto.edu.br/fichacatalografica/ 

c) Emissão do GRU da biblioteca pelo próprio estudante
Emissão do Guia de Recolhimento da União (GRU) das multas da biblioteca

pelo próprio estudante, através do SIGA-EDU.
Link de acesso:  https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf 

d) Reserva de ambientes da biblioteca 
Reserva, online, de ambientes da biblioteca (sala de Projeção de Vídeo e sala

de Reunião) feita através do sistema SUAP. Serviço disponível aos professores e
demais servidores.

Link de acesso: https://suap.ifto.edu.br/accounts/login/?next=/ 

e) Certidão Negativa de Débito online
Os usuários da Biblioteca do IFTO podem gerar a sua Certidão Negativa de

Débitos da biblioteca (Nada Consta) direto do Terminal Web SophiA.
Para ter acesso ao recurso é necessário: acessar o Terminal Web, a ferra-

menta “Serviço a usuários” e clicar em “Certidão Negativa” e gera um pdf com um re-
cibo dizendo que nada consta em seu nome na biblioteca.

O documento emitido pelo Terminal Web possui uma chave de veracidade,
com um código que permite validação de autenticidade pela secretaria / recursos hu-
manos numa página na internet.

Link de acesso: https://biblioteca.ifto.edu.br/ 

https://biblioteca.ifto.edu.br/
http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/documentos/instrucoes-lan-house-2022.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/documentos/instrucoes-lan-house-2022.pdf/view
https://si.ifto.edu.br/fichacatalografica/
https://suap.ifto.edu.br/accounts/login/?next=/
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf
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c) Canais de Comunicação
Fator  determinante  para  disseminação  dos  serviços,  a  Biblioteca  do  IFTO

Campus  Palmas,  através  de  canais  de  comunicação,  oferece  ao  usuário  uma
devolutiva  de  informações  sobre  a  unidade  de  informação,  compartilhando  seus
eventos, ações e atividades.

 E-mail: biblioteca.palmas@ifto.edu.br     

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

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

 Canal no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e0mv_sXKiT4     

 Através do sistema SophiA Biblioteca, replicando e-mails 
personalizados para todos os usuários;

 Catálogo informatizado;

 Empréstimo domiciliar dos materiais;

 Sistema de reservas e renovações online;

 E-mail de alerta sobre vencimento de prazos e renovação de 
empréstimo;

 Pesquisa em base de dados e livros digitais, na Biblioteca ou 
através de acesso remoto;

 Empréstimo interbibliotecas;

 Programa de visita técnica e orientada;

 Oficinas.

e) Markerspaces 
A  Biblioteca  do  IFTO  Campus  Palmas,  é  um  espaço  colaborativo  para

formação  e  desenvolvimento  de  diálogos  e  espaço  social  para  a  comunidade
acadêmica. Dentro dessa possibilidade de inovação e sua necessidade de oferecer
serviços  e  produtos,  que  apresentam  e  dialogam  com  a  concretização  e
empreendedorismo de seus usuários.

Utilizando-se do seu espaço, que disponibiliza tecnologias e ferramentas para criar
projetos individuais e coletivos, que inova e dinamiza seu ambiente, inseridos em
agendamento  prévio  e  consulta  ao  Bibliotecário.   Com  essa  metodologia,  vem
fundamentar a utilização da biblioteca como Makerspaces:

1. Utilizar  o  espaço  disponibilizado:  (sala  de  estudos  em  grupos,  sala  de
projeção de vídeo e sala de reunião)

2. Disponibilizar dispositivos digitais para criação ao usuário (computadores)

https://www.youtube.com/watch?v=e0mv_sXKiT4
https://linktr.ee/bibliotecapalmasifto
http://www.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca
mailto:biblioteca.palmas@ifto.edu.br
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3. Escolher  ferramentas,  materiais  e  as  tecnologias  com  finalidades
pedagógicas,  como  lista  de  aplicativos  que  facilitem  produtividade  e
experiência do usuário e outros tipos de ferramentas.

Assim, a Biblioteca do IFTO Campus Palmas, disponibiliza seu ambiente para
os usuários, futuros empreendedores criativos, a partir  de um espaço inovador e
convidativo, com a relação de produtos e serviços. Com este movimento a biblioteca
está disponível para, em parceria com os professores, oferecer oficinas gratuitas,
utilizando ferramentas para ensinar, programação, desenvolvimento de aplicativos e
experiências digitais aos usuários.

3 PRODUTOS E ACESSIBILIDADE

Com a elaboração de guias e manuais, a Biblioteca do IFTO Campus Palmas,
abarca em seu cotidiano orientações cognitivas para os colaboradores e usuários da
unidade  de  informação,  disponibilizando  informações  através  do  balcão  de
informações e site:

 Composição Administrativa e Estrutural

 Plano de Contingência da Biblioteca

 Regulamento Interno da Biblioteca

 Regulamento do Guarda-volumes

 Regulamento da Sala de Estudo em Grupo

 Regulamento da Sala de Acesso à Internet

 Regulamento de TCC

 Informativos da Biblioteca

 Tutoriais

a) Atendimento educacional especializado:

A biblioteca possui piso tátil  para fornecer auxílio na locomoção pessoal de

deficientes visuais e rampa de acesso para o 2º piso para pessoas com deficiência,

e um balcão rebaixado no setor  de Atendimento ao público para atendimento a

cadeirantes.  As  estantes  estão  instaladas  com  espaço  mínimo  de  0,90  cm  de

corredor o que permiti uma adequada circulação de pessoas, inclusive a passagem

de cadeira de rodas. Na Hemeroteca foi criado um espaço reservado para PNE,

com 6 bancadas para cadeirantes e 01 computador com programa para leitura de
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textos que fazem reconhecimento de voz etc. A biblioteca produziu um vídeo de

“Apresentação da biblioteca” com tradução em libras.

b) Novas aquisições (Livros)

A Promoção da leitura e do fluxo contínuo do acervo digital da Biblioteca, um

dos fatores para o processo de inovação. Na área de convivência da Biblioteca, no

1º  piso,  esse  processo  torna-se  válido,  com  uma  estante  para  divulgação  e

rotatividade do acervo físico. Também é possível acessar as novas aquisições, por

meio do recurso “Últimas Aquisições” na tela principal do Terminal Web SophiA, em

que a biblioteca destaca as novidades cadastradas no acervo.

c) Acesso a Wifi nas dependências da Biblioteca

A Biblioteca oferece como serviço o acesso à rede sem fio (wi-fi) em todo o

seu ambiente.  O acesso é disponível  a  toda comunidade acadêmica do IFTO e

externa. Para utilizar o serviço é preciso se autenticar nas redes disponíveis.

d) Bases de Dados: Bibliotecas Digitais

 SOPHIA BIBLIOTECA ( https://biblioteca.ifto.edu.br/ )

O Software SophiA: gerencia todos os serviços da Biblioteca. A Catalogação

é  feita  com  padrão  de  registro  bibliográficos  do  formato  MARC,  que  permite

cooperação com outras bibliotecas no país e no mundo. 

O  Acervo  é  classificado  e  organizado  conforme  Tabelas  Sistemáticas  da

CDD- Classificação Decimal Dewey com o auxílio da tabela Cutter. O Sistema de

recuperação da informação é feito através de catálogos eletrônicos disponíveis nos

setores  da  biblioteca,  com  acesso  livre  de  usuários,  permitindo  recuperar  a

informação  por  qualquer  ponto  do  documento  solicitado  (autor,  título,  assunto,

número de chamada, etc.). 

Além  disso,  o  software  gerencia  os  serviços  de  empréstimo  domiciliar,

renovações e reservas. Controla o acesso de usuários aos armários guarda-volumes

e salas de estudo em grupo. Fornecem produtos das atividades do setor;  títulos

emprestados,  usuários  em  lista  de  reserva,  novas  aquisições,  etc.  Disponibiliza

https://biblioteca.ifto.edu.br/
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serviços  ao  usuário  através  da  Web  (https://biblioteca.ifto.edu.br/     ):  renovações,

reservas, certidão negativa (Nada Consta) dentre outros.

 BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON:

A Biblioteca conta com o serviço assinado: BV Pearson, uma base de dados

com conteúdo bibliográfico digital, potencializando acessibilidade e comodidade na

leitura digital.

O acervo da Biblioteca Virtual Pearson (BV) reúne mais de dez mil obras de

diferentes selos editoriais  e  pode ser consultada pelo sistema  SophiA Biblioteca,

pois está integrada ao acervo físico das Bibliotecas do IFTO.

O acesso está disponibilizado para toda comunidade acadêmica do IFTO, e 

pode ser feito por:

a) via sistema de gerenciamento de acervo SophiA Biblioteca

b) identificação via usuário e senha diretamente no portal da Biblioteca Virtual 

Pearson (BV)

c) pelo aplicativo da Biblioteca Virtual Pearson.

Links de acesso à BV Pearson:

https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F 

 https://drive.google.com/file/d/1z_xr7SZg9rMv6s1H1QPcZaX6F1t08V5M/view 

  Portal Periódicos CAPES

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível  Superior  (Capes),  é  uma  biblioteca  virtual  que  reúne  e  disponibiliza  a

instituições  de  ensino  e  pesquisa  no  Brasil  o  melhor  da  produção  científica

internacional.  Ele  conta  com  um  acervo  de  mais  de  45  mil  títulos  com  texto

completo, bases referenciais, bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de

livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo

audiovisual.

https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F
https://drive.google.com/file/d/1z_xr7SZg9rMv6s1H1QPcZaX6F1t08V5M/view
https://biblioteca.ifto.edu.br/
https://biblioteca.ifto.edu.br/
https://biblioteca.ifto.edu.br/
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O  acesso  ao Portal  de  Periódicos  Capes  pela  comunidade acadêmica do

IFTO é realizado via CAFe permitindo o acesso de qualquer lugar e a qualquer hora.

A Biblioteca também disponibiliza 12 computadores com internet para acesso

aos Portais de Periódicos.

Link de acesso:

http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/Acervo/periodicos-on-line/

periodicos-do-portal-da-capes-disponiveis-para-o-ifto.pdf/view 

 Catálogo de Periódicos on line

A Biblioteca também possui o “Catálogo de Periódicos on line” que foi organizado

com o intuito de dar suporte aos cursos superiores  oferecidos pelo IFTO/Campus

Palmas.  Foram  elencados  periódicos  de acesso aberto, considerando a

confiabilidade da informação disponibilizada, pertencentes a instituições de ensino e

pesquisa, disponíveis para pesquisa e acesso gratuito virtualmente. O Catálogo de

Periódicos  pode  ser  acessado  através  do  sistema  SophiA ou da página da

biblioteca.

Link de acesso:

http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/Acervo/periodicos-on-line 

http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/Acervo/periodicos-on-line/periodicos-do-portal-da-capes-disponiveis-para-o-ifto.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/Acervo/periodicos-on-line/periodicos-do-portal-da-capes-disponiveis-para-o-ifto.pdf/view
http://portal.ifto.edu.br/palmas/campus-palmas/ensino/biblioteca/Acervo/periodicos-on-line

