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APRESENTAÇÃO



Em 1983, a UFG e a Prefeitura Municipal de Catalão,
firmam convênio para a criação do Campus de Catalão;

A partir de 1988, o professor Braz José Coelho,
emprestou 2800 (dois mil e oitocentos) livros do seu
acervo particular para a biblioteca do Campus Catalão;

Em 2002, ocorreu a informatização do catálogo através
do software Micro Isis;



Em 2004 foi inaugurado o novo prédio da biblioteca,
sendo transferido o acervo em 2005;

No ano de 2008 a biblioteca de Catalão tornou - se
BSCAC / UFG (Biblioteca Setorial do Campus Catalão),
foi incorporada ao (SIBI / UFG) sistema de bibliotecas
da UFG;

Em 2006, a biblioteca passou a usar o sistema SOPHIA
(usamos este software até o presente momento);



A partir de 2019 iniciou-se o processo de criação da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT), por
desmembramento da Universidade Federal de Goiás
(UFG), criando assim a Biblioteca Universitária -
UFCAT.



PRODUTOS E SERVIÇOS
OFERECIDOS



Capacitação de usuários: uso da biblioteca,
normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT), uso das
fontes de informações on-line, entre outros;

Catalogação na fonte (ficha catalográfica): ficha
catalográfica tem por objetivo servir como instrumento
de comunicação aos bibliotecários e catálogos,
proporcionando parâmetros de representação descritiva
e temática de modo a padronizar e controlar a
catalogação da obra.;



Consulta local ou ao acervo: A consulta ao acervo geral
é permitida à toda comunidade. Os periódicos, teses e
dissertações podem ser consultados pelos usuários,
enquanto livretos, CDs e DVDs e multimeios apenas o
servidor do setor poderá acessá-los. O usuário deve
solicitar atendimento ao funcionário da seção;

Empréstimo domiciliar: Facultado somente à
usuários(as) com carteira da biblioteca. O limite de
volumes emprestados e os respectivos prazos de
devolução variam de acordo com a categoria do usuário e
o tipo de material;



Renovação e reserva on-line (indisponível
temporariamente);

Serviço de referência ao usuário: Consiste no serviço de
orientação no uso dos recursos informacionais
disponíveis. O serviço de referência é voltado ao
atendimento das necessidades informacionais dos
usuários. É desenvolvido pela equipe de atendimento
conjuntamente com o(a) bibliotecário(a);



Levantamento de acervo: Consiste em pesquisar e
levantar a quantidade de materiais informacionais
disponíveis, em nosso acervo físico, de determinada área
do conhecimento. Disponibilizado para toda a
comunidade UFCAT; 

Orientação no uso dos recursos informacionais
disponíveis;



Levantamento de acervo: Consiste em pesquisar e
levantar a quantidade de materiais informacionais
disponíveis, em nosso acervo físico, de determinada área
do conhecimento. Disponibilizado para toda a
comunidade UFCAT; 

Catálogo eletrônico: Catálogo on-line que lista os
materiais disponíveis na Biblioteca Universitária -
UFCAT, com acesso livre de qualquer ponto de internet.
Realiza buscas simples e avançadas por assunto, título
ou autor pelo link: 

 https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9396.
 

https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9396
http://www.bc.ufg.br/bc_sophia/index.html


Normalização bibliográfica: Assessoria quanto à
normalização de trabalhos científicos e utilização das
normas da ABNT referentes à documentação e
informação.
Mais informações pelo e-mail:

 atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br
 

Pesquisa bibliográfica: Acesso a base de dados
bibliográficos, nacionais e estrangeiras, com orientação
de um(a) Bibliotecário(a).
Mais informações pelo e-mail:

 atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br

mailto:atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br
mailto:atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br


Reserva de espaço cultural: Verificar junto à Biblioteca
os espaços disponíveis para exposições e mostras.
Mais informações pelo e-mail: biblioteca@ufcat.edu.br

 
 

Acesso à internet em rede (Laboratório de informática)
e sem fio (EDUROAM): Serviço de internet wifi oferecido
pela UFCAT. O laboratório de informática é destinado
apenas aos usuários(as) com a carteira da biblioteca.

mailto:biblioteca@ufcat.edu.br
mailto:biblioteca@ufcat.edu.br


COMO SE
INSCREVER

USUÁRIO REGULAR
USUÁRIO ESPECIAL



USUÁRIO REGULAR 
Servidores ativos da UFCAT (docentes e técnico-
administrativos) e os estudantes regulares da
instituição, dos cursos presenciais e EAD, de
todos os níveis: graduação e pós-graduação Lato
e Stricto Sensu, inseridos no Banco de Cadastro
de Pessoas da UFCAT.

Deve ser feito o treinamento para novos usuários. O
treinamento deve ser solicitado presencialmente ou por e-mail
(atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br).



USUÁRIO ESPECIAL
Pessoas que não têm vínculo regular com a
UFCAT, como: terceirizados, servidores
municipais lotados na instituição, participantes
de convênios institucionais, empreendedores
e/ou incubadores, servidores inativos, estagiários
e bolsistas de programas de ensino, pesquisa,
pós-graduação e extensão, residentes e
estudantes especiais previstos no Regimento da
UFCAT. O usuário precisa comprovar vínculo com
a instituição.

Deve ser feito o treinamento para novos usuários. O
treinamento deve ser solicitado presencialmente ou por e-mail
(atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br).



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Após o treinamento, solicite a carteira da biblioteca levando uma foto 3x4 e
documento de identificação pessoal com foto. A primeira via é grátis!

O cadastro de usuário da biblioteca é válido enquanto houver vínculo com a UFCAT. 

O usuário que possui nome social junto à UFCAT deverá apresentar o comprovante
de matrícula contendo a alteração.

A carteira da biblioteca é pessoal e intransferível!!!

No caso de perda da carteira, comunique a coordenação de atendimento
(atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br)



ACESSO AOS
ACERVOS

ACERVO GERAL
ACERVO ESPECIAL
ACERVOS VIRTUAL



O acervo geral da Biblioteca Universitária - UFCAT conta com 
aproximadamente 74 mil itens (livros, livretos, obras de
referência entre outros);

O acesso ao acervo está liberado respeitando o protocolo de
biossegurança elaborado pela UFCAT;

Anualmente a instituição promove aquisição de livros para todos
os cursos de graduação, esta ação é coordenada pela Biblioteca. 

ACERVO GERAL



O acervo especial da Biblioteca Universitária - UFCAT reúne
Periódicos, Multimeios, Teses, Dissertações, Cd's e DVD's; 

Localizado no piso inferior, próximo ao laboratório de informática
da Biblioteca;

O empréstimo é permitido, de acordo com o perfil de cada usuário e
do tipo de material a ser solicitado.

ACERVO ESPECIAL



O acervo virtual da Biblioteca Universitária - UFCAT reúne teses,
dissertações, bases de dados e periódicos eletrônicos;  

A UFCAT possui a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD/UFCAT), onde estão reunidas as produções dos programas
de pós-graduação stricto sensu da instituição;

Temporariamente utilizamos o Portal de Periódicos da UFG.

ACERVO VIRTUAL



DICAS
IMPORTANTES
Como pesquisar no acervo; 
Sobre o número de chamada.



611 TOR/cor 8. ed.

O número de chamada é a união de vários elementos (assunto, autoria, título e edição da obra);

Com esta notação será possível encontrar no acervo da Biblioteca o item procurada;

Nas estantes os materiais estão dispostas de tal forma que próximas umas das outras estão outras

obras que tratam do mesmo assunto ou de assuntos similares;

       IMPORTANTE

8. ed. - edição da obra
611 - código CDU 

TOR - primeiras
letras do sobrenome

do(a) autor(a) cor - primeiras letras 
do título



EMPRÉSTIMO 
DOMICILIAR

O empréstimo domiciliar é a única forma de retirada de
material informacional, em qualquer suporte, das
dependências da biblioteca.

É facultado para usuário regular e usuário especial, mediante apresentação da
carteira da biblioteca.



Todos os usuários inscritos no serviço de
empréstimo domiciliar estão sujeitos ao
cumprimento das normas e sanções disciplinares
estabelecidas pelo Regimento do Órgão,
constantes em seu Regulamento e nas normativas
internas divulgadas resumidamente neste Guia do
Usuário.

IMPORTANTE



O empréstimo deve ser solicitado presencialmente, com a
apresentação da carteira da biblioteca;

Não é permitido o empréstimo domiciliar à terceiros;

Usuários(as) com pendências não poderão utilizar este
serviço até que as mesmas sejam sanadas.

COMO FAZER O 
EMPRÉSTIMO DOMICILIAR



LIMITES DE ITENS E
PRAZOS 
Limite de itens e prazo para devolução por
categoria







Funcionamento: 
segunda-feira à sexta-feira (7h às 21:45h)
sábados (8h às 12h)

 
Atendimento (64)34415306
e-mail: atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
CONTATOS



FIM


