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APRESENTAÇÃO 

Durante a Pandemia de COVID - 19, a Biblioteca Campus Porto (BCP) está adaptando seus recursos e serviços 
ao novo calendário de ensino remoto emergencial da UFPel. Neste momento sem precedentes, é muito 
importante que alunos, professores e técnicos utilizem e promovam o uso de recursos eletrônicos e 
ferramentas digitais, em especial, as da Universidade e de suas bibliotecas. Esse guia tem como objetivo 
oferecer acesso remoto rápido aos principais recurso e serviço da biblioteca, e também, convidar toda 
comunidade acadêmica a visitar o site e as redes sociais da BCP.                                                 

 

 

                    CURSOS ATENDIDOS PELA BCP                            
 Graduação       

BACHARELADOS: Administração, Ciência da computação, Ciências econômicas, Enfermagem, Engenharia 
ambiental e sanitária, Engenharia agrícola, Engenharia civil, Engenharia da computação, Engenharia de 
controle e automação, Engenharia de materiais, Engenharia de petróleo, Engenharia de produção, 
Engenharia eletrônica, Engenharia geológica, Engenharia hídrica, Engenharia industrial madeireira, 
Jornalismo, Letras – Redação e Revisão de Texto, Letras – Tradução Espanhol Português, Letras – Tradução 
Inglês Português, Nutrição e Turismo.                 

LICENCIATURAS: Letras – Português, Letras – Português e Alemão, Letras – Português e Espanhol, Letras – 
Português e Francês, Letras – Português e Inglês, Matemática Noturno. 

TECNÓLOGOS: Gastronomia, Geoprocessamento, Gestão Pública e Processos Gerenciais.        

Pós-Graduação                                                                                            

ESPECIALIZAÇÃO: Engenharia de Biossistemas, Gestores regionais de recursos hídricos, Gestão   estratégica 
de negócios, Gestão pública e desenvolvimento regional, Letras.                                                                                                        

MESTRADO E DOUTORADO: Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), Ciência e engenharia de 
materiais, Ciências ambientais, Computação, Desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais, 
Educação Matemática, Letras, Nutrição e alimentos, Organizações e mercados, Recursos hídricos. 

 

 

                                                                               ATENDIMENTO 
No contexto da Pandemia de COVID-19 

Em virtude da vigência das atividades administrativas e ensino remoto da UFPel, a BCP não está, no 
momento, oferecendo atendimento presencial. Estamos atendendo pelos e-mails 
atendimento.bcp@ufpel.edu.br e bibcp@ufpel.edu.br, além de informações e atualizações no site e 
Facebook da biblioteca. 



 
 

 

EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS 
A BCP não está oferecendo empréstimos de livros impressos, no momento. O 
único serviço presencial oferecido, é a devolução através das caixas coletoras, 
que estão localizadas no Campus II (Rua Almirante Barroso n. 1.202). Já está em 
planejamento a ampliação dos serviços presenciais, e enquanto isso não 
acontece, a comunidade acadêmica pode usufruir dos acervos digitais das 

bibliotecas da UFPel. 

 

TREINAMENTOS DE TURMAS 
 

 

                       

 

bibcp@ufpel.edu.br 

 

CADASTROS e SENHAS 

Faça uma senha seguindo as instruções do tutorial. 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/tutorial-gerenciamento-de-senhas-no-pergamum/ 

 

 

 

 

 

 

Solicitar pelo e-mail da BCP, informando: 

#Nome completo # Curso # Matrícula 

atendimento.bcp@ufpel.edu.br 

# Não tenho cadastro na biblioteca. 

# Meu número de matrícula MUDOU. 

# Sou calouro(a). 

# Esqueci minha senha. 

# Meu número de matrícula NÃO 

mudou, mas não sei se tenho cadastro 

na biblioteca. 

Os treinamentos da BCP não pararam. Atualmente as turmas podem solicitar apresentação e treinamento 
(via WEBConf – UFPel) dos serviços da biblioteca e de recursos e ferramentas de pesquisa. Solicite pelo e-
mail! 



 
 

 

 

 PUBLICAÇÕES DE TRABALHOS ACADÊMICOS  

 
 
 

 
https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/portaria-n-2228-de-23-de-agosto-de-2019-envio-de-

trabalhos-academicos-para-as-bibliotecas/ 
 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/normalizacao-de-trabalhos-academicos/ 

 

SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA 

                                                                                                                    aline.batista@ufpel.edu.br 

                                                                                         maria.inez@ufpel.edu.br 

 

 

                                                                         

sisbi.ufpel.edu.br/?p=reqFicha 

  

 

 

 

Acesse o link, confira as regras de envio e baixe o Termo de Autorização. 
 

Publicações da Editora da UFPel 
Trabalhos acadêmicos de 

final de curso 

# Teses # Dissertações  

# Monografias # Relatórios  



 
 

ACERVO DIGITAL 

Coleções de Livros Eletrônicos  

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/ 

 

E-books da Editora da UFPel:  

http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/346 

 

Dissertações e Teses 

guaiaca.ufpel.edu.br/ 

 

Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação e Especialização 

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/ 

 

Periódicos Científicos da UFPel 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/ 

 

Normas Técnicas 

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/ 

TUTORIAIS 

Gerenciamento de senha no Sistema Pergamum 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/tutorial-gerenciamento-de-senhas-no-pergamum/ 

 

E-books Minha Biblioteca 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/tutorial-mb-online/ 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/tutorial-como-usar-o-recurso-criar-tarefa-minha-biblioteca/ 

 

Targed Gedweb 

wp.ufpel.edu.br/sisbi/guia-rapido-operacional/ 

 

EBSCOhost 

www.youtube.com/watch?v=6y5Fq5Zb4S8 



 
 

 

NORMAS PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

 

 
 

https://wp.ufpel.edu.br/bibcp/normalizacao-de-trabalhos-academicos/ 

 

LINKS 

 

     Repositório Institucional 

     guaiaca.ufpel.edu.br/ 

 

                                                           Catálogo Pergamum 

             pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/ 

                            

                           Portal de Periódicos da UFPel 

                           periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/ 

 

                                                 E-books Minha Biblioteca 

           pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/ 

 

 

 

Buscando oferecer a padronização da produção científica, o Sistema de Bibliotecas 

disponibiliza à comunidade acadêmica, em formato eletrônico, o Manual de normas 

UFPel para Trabalhos Acadêmicos, disponível no link abaixo:  



 
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO BCP 

 

    wp.ufpel.edu.br/bibcp/ 

 

   bibcp@ufpel.edu.br 

   atendimento.bcp@ufpel.edu.br 

 

   facebook.com/BibCP 

 

   instagram.com/bibcp/ 

 


