SISTEMOTECA
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Dispõe sobre o modo de funcionamento do
Sistemoteca da UFCG e dá orientações aos
usuários quanto aos serviços de natureza
essencial das bibliotecas durante o período de
18 de março a 12 de abril de 2020, em que a
UFCG estará em regime especial decorrente de
emergência de saúde pública.

O DIRETOR DO SISTEMOTECA DA UFCG, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Resolução 09/2008, CAPÍTULO III, art.6º, inciso 1º.

CONSIDERANDO

O Protocolo de Ações Institucionais da UFCG;
As instruções normativas 19 e 21;
As orientações e determinações dadas pelos órgãos de saúde nacionais e
internacionais;
As reuniões administrativas realizadas nos campi da UFCG;
Preocupado com o avanço do COVID-19 em todo o território nacional;
Certo do papel de relevância social e da necessidade de enfrentamento da crise
pelas Bibliotecas do Sistemoteca;

RESOLVE:

a)
Atento ao avanço da pandemia do COVID-19 e as determinações dos
órgãos de saúde nacionais e internacionais, considerando ainda o protocolo de
ações institucionais da UFCG, o Sistemoteca vem informar que os seus serviços
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essenciais continuarão disponíveis por meio das ferramentas on line de
atendimento.
b)
Permanecerão no recinto interno das Bibliotecas apenas os servidores e
colaboradores destas, em turnos distintos, para evitar aglomeração de pessoas.
c)
Ao público externo é vedado o acesso às dependências das bibliotecas e o
fluxo de material bibliográfico também.
d)
Os serviços de NADA CONSTA, Ficha Catalográfica e entregas de TCC,
Dissertação, Tese e demais trabalhos acadêmicos deverão ser feitos em
conformidade com as orientações dadas por cada biblioteca do sistema e em
conformidade com o canal de comunicação logo abaixo para cada uma delas.
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Biblioteca

Telefone

E-mail

Nada
Consta

Ficha Catalográfica

Entrega de Trabalhos
Acadêmicos

Biblioteca
Central

(83) 2101 – 1089

bcufcg@reitoria.ufcg.edu.br

via SEI

via e-mail –
fichacatalografica@ufcg.edu.br

via e-mail:
bdtd@ufcg.edu.br

Biblioteca
CFP –
Cajazeiras

(83) 3532 - 2023

biblioteca.cfp.ufcg@gmail.com

via SEI

via e-mail

via e-mail

Biblioteca
CCBS – CG

biblioteca.ccbs@ufcg.edu.br

via SEI

via site da Biblioteca CCBS

via e-mail

Biblioteca
HUAC – CG

biblioteca.ccbs.huac@ufcg.edu.br

via SEI

via e-mail

via e-mail

biblioteca.cesufcg@gmail.com

via SEI

via e-mail

via e-mail

renatinhasantana@gmail.com

via SEI

via e-mail

via e-mail

Biblioteca
CES – Cuité

(83) 3372 - 1900

Biblioteca
CSTR – Patos
Biblioteca
CCTA –
Pombal

(83) 3431 - 4022

biblioteca.ufcg.ccta@gmail.com

via SEI

via e-mail

via e-mail

Biblioteca
CCJS –
Sousa

(83) 3521 - 3275

biblioteca.ccjs@ufcg.edu.br

via SEI

via e-mail

via e-mail

Biblioteca
CDSA –
Sumé

(83) 3353-1850

biblioteca.cdsa@ufcg.edu.br

via SEI

via e-mail

via e-mail
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e)
Há disponibilidade de material acadêmico para smartphone, desktop e
tablet em: bdtd.ufcg.edu.br.

f)
Há disponibilidade de periódicos científicos por meio da rede CAFE em:
periodicos.capes.gov.br.
g)
O pedido de NADA CONSTA para os discentes da pósgraduação que não
estejam inseridos no PSI, deverão ter a anuência da coordenação do curso para,
se eventualmente tiver, futuro ressarcimento ao erário e/ou devolução de material
bibliográfico que esteja em poder do discente.

h)
Casos omissos, dúvidas e novas alterações de datas e canais de
informação serão divulgados pelo meio do canal: @biblioteca.ufcg.

Jesiel Ferreira Gomes
Diretor do Sistemoteca da UFCG

Kilvya Simone de Leão Braga
Diretora Adjunta da Biblioteca Central

Juntos superaremos esse momento!
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