Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
CAMPUS CAJAZEIRAS

NOTA TÉCNI CA 3/2020 - CB /D D E/D G/CZ /R EI TOR I A/I FPB
Em 13 de fevereiro de 2020.

Emite-se a presente Nota Técnica com o intuito de orientar a comunidade do IFPB/CZ quanto a
confecção de fichas catalográficas.

As fichas catalográficas serão emitidas pela Biblioteca Professor Ribamar da Silva e serão
confeccionadas pelo Bibliotecário Daniel Andrade CRB-15/593. Não aceitaremos trabalhos de conclusão
de curso com fichas catalográficas confeccionadas por terceiros sem registro no Conselho Regional de
Biblioteconomia da 15ª Região (CRB-15), deixando claro que exercer a função de bibliotecário sem o
devido registro é crime. Exceção: Em caso sui generis, quando o responsável, Daniel Andrade, estiver de
férias as fichas poderão ser encaminhadas para o Departamento de Biblioteca (DBIBLIO) através do email db@ifpb.edu.br.

As fichas serão confeccionadas de acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano
(AACR), que norteia todo o serviço de catalogação em nível mundial, no caso do Campus Cajazeiras
apenas receberão ficha catalográfica os TCC’S; para a catalogação de livros e periódicos o solicitante
deverá entrar em contato com a editora do IFPB: https://editora.ifpb.edu.br/index.php/ifpb.

OBS. : Ainda de acordo com o AACR2 artigos de períodos não receberão catalogação na fonte,
apenas o Periódico, por isso tais solicitações serão indeferidas pelo setor biblioteca.

Para a confecção de fichas catalográficas dos trabalhos de conclusão de curso será necessário
cumprir o seguinte rito:
1.

Ter o trabalho aprovado pela banca examinadora;

2.

Atualizar o trabalho com as correções sugeridas pela banca examinadora, quando forem
exigidas correções;

3.

Enviar o trabalho completo em PDF, com as devidas correções, para o endereço eletrônico:
daniel.andrade@ifpb.edu.br.

Obs: a ficha catalográfica será enviada por email num prazo de 72h, dias úteis.
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NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da
Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa,
sustentável e democrática.
VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.

