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O objetivo desta Newsletter Informacional
é disseminar informações relevantes aos
usuários da biblioteca, buscando contribuir
com o acesso ao

conhecimento

científico e cultural.
Boa leitura e bons estudos!
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Você sabia? A biblioteca tem caixa para
devolução de livros!
Para devolver livros utilize a caixa
devolução que fica dentro da
biblioteca, na entrada.
Abra a gaveta e deposite o livro
embalado em sacola/saquinho
plástico. Ao fechar o livro cairá
dentro da caixa.
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ATENÇÃO: Os livros
não serão mais
renovados
automaticamente!

Novas aquisições de livros
De Jennifer L. Armentrout, Saga Lux, volumes 1, 2 e 3:

Fonte: https://loja.editoravalentina.com.br/

Revistas recebidas

Disponível na íntegra
em:

https://www.epsjv.fiocruz.br
/sites/default/files/poli_79_w
eb.pdf

Disponível na íntegra
em:

https://ojs.ifsp.edu.br/index.
php/compartilhar

Disponível na íntegra
em:

https://www.arandanet.com
.br/assets/pdfs/revistas/rti/r
ti_fevereiro2022.pdf

Informes da Target GETWeb
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Busque as atualizações das seguintes normas no Pergamum,
para isso, faça o login e verifique esses títulos na aba:
Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão - Parte 31: DPS para
utilização específica em corrente contínua - Requisitos e métodos de ensaio para
os dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas.
Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Gestão de riscos de
segurança da informação.
p.edu.br/
iblioteca.ifs
.b
m
u
m
a
rg
Projeto e execução de fundações.
http://pe

O que tem na ABNT para trabalhos científicos?
As normas ABNT para apresentação de trabalhos científicos são
muito importantes para a qualidade da apresentação e
publicação de trabalhos.
Para começar, segue uma lista de algumas das normas vigentes:
NBR6023 - INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - REFERÊNCIAS - ELABORAÇÃO
NBR6022 - INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - ARTIGO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TÉCNICA
E/OU CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO
NBR6027- INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - SUMÁRIO - APRESENTAÇÃO
NBR6028- INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – RESUMO, RESENHA E RECENSÃO APRESENTAÇÃO
NBR10520 - INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – CITAÇÕES EM DOCUMENTOS APRESENTAÇÃO
NBR14724- INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – TRABALHOS ACADÊMICOS - APRESENTAÇÃO

Busque as normas para trabalhos científicos no Pergamum,
para isso, faça o login e verifique esses títulos na aba:
teca.ifsp.edu.br/
http://pergamum.biblio

CONTATO COM A BIBLIOTECA
WhatsApp: (18) 3281-9596. Email: cbi.pep@ifsp.edu.br
Site https://pep.ifsp.edu.br/index.php/biblioteca-anna-deak
Siga nossas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaAnnaDeakIFSPPEP/
Instagram @bibliotecaannadeak

