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Biblioteca Anísio Teixeira

Ficha Catalográfica para Tese e
Dissertação

A ficha catalográfica é um elemento obrigatório
na versão final do documento (Tese e
Dissertação) e deve figurar no volume que será
entregue ao seu Programa de Pós-Graduação. Para
sua elaboração, será necessário enviar email à
Biblioteca Anísio Teixeira (biedu@ufba.br), os
elementos
A Biblioteca da Faculdade de Educação (Faced) da
UFBA foi instalada em fevereiro de 1971 e, em 25 de
novembro do mesmo ano, recebeu o nome de
Biblioteca Anísio Teixeira.
Ela tem como missão promover acesso, recuperação e
transferência da informação para a comunidade
universitária, contribuindo com a formação
profissional e social de seus usuários e a produção
científica e tecnológica da instituição e da sociedade.
Seu acervo é constituído de recursos informacionais,
a exemplo de livros, periódicos, teses, dissertações,
dicionários especializados, Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC), folhetos, dentre outros. Além dos
recursos impressos, a Biblioteca disponibiliza textos
completos em formato eletrônico mediante consulta
ao Portal de Periódicos Capes Disponível em:
<http://www.periodicos.capes.gov.br/>.

Todo o acervo é de livre acesso aos usuários,
predominando assuntos relacionados às áreas de
Educação, Educação Física, Ciências Naturais e às 35
licenciaturas da UFBA. Além dos cursos de
graduação, a Faced mantém os seguintes cursos de
pós-graduação: Mestrado Acadêmico e Profissional
em Educação, Doutorado em Educação e o Doutorado
Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do
Conhecimento.

 Pré-textuais,
 Introdução e
 Conclusão,
que fornecem informações e servirão de subsídios
para elaboração da ficha catalográfica.
Além disso, lembre-se de informar o total de
folhas e também se o documento contém
ilustrações, a exemplo de:











desenhos,
esquemas,
fluxogramas,
fotografias,
gráficos,
mapas,
organogramas,
plantas,
quadros e outros.

A confecção da ficha catalográfica é uma
competência
exclusiva
do
profissional
bibliotecário. Prazo de entrega: 72 h.
*************************

Site da Biblioteca da Faced/Ufba
< https://faced.ufba.br/biblioteca>

Autoarquivamento de documentos no
Repositório Institucional (RI) da UFBA.
O Repositório Institucional da UFBA tem como
objetivo "Reunir num único local virtual a produção
acadêmica (científica, artística, cultural, tecnológica,
de inovação, didática e instrucional) da Universidade,
contribuindo para ampliar a visibilidade da Instituição
e dos seus pesquisadores, [...], além da preservação da
memória intelectual, seja na área das artes, das
ciências, humanidades, da tecnologia, da inovação ou
da criação."
Para se cadastrar, siga o passo a passo:
1) Digite o endereço
https://repositorio.ufba.br/ri/
2) Clique em "Meu espaço";
3) Clique em "Usuário novo? Clique aqui
para se registrar". Digite seu “Endereço
de email”, clique em “Registrar”. Será
enviado um link para o seu email;
4) Clique no link enviado para o seu email e
você será remetido para um formulário de
preenchimento de seus dados e senha no
Repositório;
5) Após o cadastro realize o login em "Meu
espaço".
Obs: Somente o cadastro não garante o acesso ao
depósito. Para obter esta permissão é necessário enviar
um email para repositorio@ufba.br e informar qual é
seu Programa de Pós-graduação ou Graduação e o tipo
do trabalho que pretende depositar (tese, dissertação,
artigo, livro). Com esta informação você será
cadastrado na coleção específica e terá o acesso ao
depósito liberado. Para saber mais sobre o processo de
autoarquivamento consulte o Tutorial para submissões
no Repositório Institucional (RI) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
Disponível em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/about/Tutorial_revis
ado.pdf>
A Biblioteca Anísio Teixeira realiza um serviço de
cooperação com o RI da UFBA, uma vez que é
responsável pela validação de todos os documentos
submetidos às coleções na Comunidade da Faculdade
de Educação, tornando-os acessíveis aos usuários.

