
O acervo da Biblioteca Profa. Maria Lúcia Coutinho – Campus Coruripe é composto

por  uma  coleção  de  livros  de  diversas  áreas  do  conhecimento,  disponíveis  para

consulta à comunidade em geral, e empréstimo domiciliar exclusivamente para toda

comunidade acadêmica do IFAL – Campus Coruripe.

A Biblioteca  é  responsável  pela  guarda,  preservação,  manutenção,  conservação e

integridade do material bibliográfico presente nos seus acervos, e tem por finalidade

apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Instituição,

proporcionando à comunidade interna e externa o acesso à informação a aos recursos

informacionais.

O  gerenciamento  dos  recursos  informacionais  é  realizado  pelo  SIGAA  –  Módulo

Biblioteca,  a partir  do qual  é possível  consultar  obras de todas as bibliotecas que

pertencem ao Instituto  Federal  de Alagoas.  Sendo facultado o  empréstimo para  o

usuário apenas em seu respectivo Campus. 

A  biblioteca,  por  meio  do  site  do  IFAL,  oferece  também,  acesso  aos  periódicos

eletrônicos da CAPES e acesso à Biblioteca Virtual. 

Biblioteca Virtual: No momento está em processo de aquisição 

Periódicos Capes:

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

Superior (Capes), reúne e disponibiliza à instituições de ensino e pesquisa no Brasil o

melhor da produção científica internacional. Conta com um acervo de mais de 38 mil

títulos  com  texto  completo,  123  bases  referenciais,  11  bases  dedicadas

exclusivamente  a  patentes,  além  de  livros,  enciclopédias  e  obras  de  referência,

normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

É disponibilizado o acesso para a comunidade acadêmica mediante o reconhecimento

do  IP  da  instituição,  bem  como  por  acesso  remoto  via  Comunidade  Acadêmica

Federada (CAFe), estando o usuário cadastrado no SIGAA.

Periódico Capes

Endereço: http://periodicos.capes.gov.br/  

Manual de auxílio e outros portais:

http://periodicos.capes.gov.br/


Tutorial  CAFe: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez133.periodicos.capes.gov.br/

images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_CAFe.pdf

Treinamentos: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez133.periodicos.capes.gov.br/

index.php?option=com_ptreinaments&Itemid=108

Pesquisa  no  Portal: http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez133.periodicos.capes.gov.br/images/documents/mailmkt_novabusca.pdf 

Totalmente informatizada, garante aos usuários o acesso a Internet e leitura de CD-

ROM E DVD, e possui:  acervo, obras de referência,  espaço de multimídia, espaço

para estudos em grupo e circulação de materiais (o sistema permite o empréstimo de

até 4 livros e cada empréstimo tem validade de 10 dias).

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 21h.

Cadastro de Usuários:
Toda a comunidade acadêmica do Campus Coruripe com vínculo institucional ativo

terá direito a utilizar  todos os serviços que a Biblioteca oferece, mediante cadastro

através  do  SIGAA  -  Módulo  Biblioteca -  Cadastrar  para  utilizar  os  serviços  da

Biblioteca.    Cadastrar Senha.

O Cadastro deve ser feito pelo próprio usuário e pode ser feito de qualquer local com

acesso a Internet.

Equipe:

Auxiliares de Biblioteca:

Josimar Barbosa 

José Wilson Santos 

Bibliotecária:

Roselane Félix de Oliveira 

Contatos:

82 2126-6255

bibliotecaifal.coruripe@gmail.com

Localização: Rodovia Engenheiro Guttemberg Brêda Neto - Alto do km 82 - AL 101

Sul – Alto do Cruzeiro, Coruripe - AL, 57230-000.
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