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"Cada qual sabe amar a
seu modo; o modo pouco
importa; o essencial é que
saiba amar.."
Ressurrelção,
de Machado de Assis

BIBLIOTECA VIRTUAL PERSON

A
plataforma
já
está
disponível
comunidade acadêmica do IFSul

a

toda

No
último
mês,
o
IFsul
assinou o contrato com a
Biblioteca
Virtual
(BV),
e
desde junho a plataforma já
está disponível a toda a
comunidade acadêmica.
A BV conta com um acervo
completo de mais de 8.000 ebooks de livros-texto, com
acesso
ilimitado
e
multiusuário.

SIGA A BIBLIOTECA

O acesso se dá diretamente
por meio do Catálogo Online
das bibliotecas do IFSul.

TRINAMENTOS PARA O USO DA PLATAFORMA
REALIZADOS COM SERVIDORES E ALUNOS
Encaminhe dúvidas e sugestões:
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
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SERÃO

Além dos selos editoriais da Person, integram o acervo as editoras:
Contexto, Intersaberes, Cia das Letras, Interciência, Autêntica,
Vozes, Freitas Bastos, Oficina de Textos, Aleph, Papirus, Casa do
Psicólogo, Rideel, Blucher, Atheneu, Lexikon entre outras.
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NOVA NORMA ABNT DE RESUMOS

Confira o que muda na ABNT NBR 6028:2021
em relação a anterior de 2003
Em maio, foi publicada uma nova versão da norma ABNT NBR
6028 que trata sobre a elaboração de resumos. Separamos
abaixo as principais alterações encontradas:

Alteração de escopo
A nova norma apresenta os requisitos
para
apresentação
de
resumos,
resenhas e recensões. A antiga
mencionava apenas para resumos.

Desobrigatoriedade
Na nova norma fica desobrigada a
adoção do verbo em 3ª pessoa, e o
número de palavras para cada tipo de
resumo, sendo apenas esta uma
sugestão da norma.

Recensão
análise crítica, descritiva
e/ou
comparativa,
geralmente
elaborada
por especialista

Fim do resumo crítico
A nova norma não apresenta mais a
definição
desta
tipologia,
mas
mantém os resumos informativos e
indicativos.

Resenha
análise do conteúdo de
um documento, objeto,
fato ou evento

Novas regras
Na nova norma as palavras-chave
passam a ser separadas uma das
outras por ponto e vírgula (;) e não
mais por ponto final (.);

Saiba mais...
O resumo deve ser composto por uma sequência de frases
concisas em parágrafo único. A ordem e a extensão dos
elementos dependem do tipo de resumo (informativo ou
indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento
original.
A recensão e a resenha devem fornecer ao leitor uma ideia do
documento ou objeto, analisando e descrevendo seus aspectos
relevantes. Devem ser compostas por uma sequência de frases
concisas, sem enumeração de tópico.
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CONFIRA AS NOVAS
DEFINIÇÕES

Resumo
apresentação concisa dos
pontos relevantes de um
documento
Resumo indicativo:
indica os
pontos principais do documento
sem apresentar detalhamentos,
como
dados
qualitativos
e
quantitativos, e que, de modo geral,
não dispensa a consulta ao original.
Resumo
informativo:
informa
finalidades, metodologia, resultados
e conclusões do documento, de tal
forma
que
possa,
inclusive,
dispensar a consulta ao original
Em
documento
técnico
ou
científico, recomenda-se o resumo
informativo.
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ESPECIAL MÊS DO ORGULHO LGBT+
Conheça sua história e importância
O Mês do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros
(LGBT) é atualmente celebrado todos os anos no mês de junho
para homenagear a Revolta de Stonewall. Em 28 de junho de
1969, a polícia americana invadiu o Stonewall , um clube gay de
Manhattan, e cansados de tanta injustiça, a comunidade LGBT
se revoltou.
Naquela madrugada, homossexuais que se encontravam no bar
resolveram enfrentar a ação da polícia, permanecendo por
vários dias confinados dentro dele e recebendo o apoio de uma
multidão de gays e lésbicas que, amontoados do lado de fora,
apoiavam a resistência. O que começou como uma revolta
contra a opressão policial no bar se transformou em uma luta
pelos direitos LGBT de uma forma mais ampla. Em 1970, ano
seguinte ao Stonewall , aconteceram as primeiras Paradas LGBT
nos EUA. Por isso, todo 28 de junho comemora-se o Dia
Internacional do Orgulho LGBT.
Infelizmente, a orientação afetiva sexual ou a identidade ou
expressão de gênero ainda é criminalizada em alguns países
institucionalmente, e não são aceitas como um direito
fundamental. E atos de ódio e discriminação continuam a
ocorrer mesmo nos países com as leis mais progressistas. Por
esse motivo, este é um dia para comemorar a luta incansável
que conseguiu consolidar os direitos atualmente reconhecidos
em certos países, mas também para não deixar de se tornar
visível e continuar lutando pelas pessoas LGBT ainda privadas
desse reconhecimento.

DICAS DE LEITURA
ORGULHO LGBT
O terceiro
travesseiro
Nelson Luiz de
Carvalho
Baseado em fatos reais, este
romance narra a descoberta do
amor entre amigos, e os
desafios de encontrar o
equilíbrio entre o que sentem e
o que a família e a sociedade
esperam deles, até que um
terceiro personagem aparece.

Lado B
Lúcia Facco
Histórias sensíveis,
inteligentes, sutis, de
m u l h e re s q u e v i v e m s e u s
amores por outras mulheres
sem alarde nem culpa. Da
mesma autora de As
h e r o í n a s s a e m d o a r m á r i o.

Muito além do
arco-íris
Klecius Borges
Gays, lésbicas e bissexuais não
costumam encontrar
referencias ou representações
sobre a natureza de seus
relacionamentos. Este livro
apresenta uma seleção de
casos nos quais esses
problemas foram tratados de
uma perspectiva não
heteronormativa.

Para a sua
jukebox
Márcio El-Jaick
O adolescente Caco está às
vésperas de prestar vestibular,
mas não sabe para que curso.
Também está ciente de sua
homossexualidade, mas não
tem ideia do que fazer com
ela, senão guardá-la como um
segredo que lhe parece
impossível dividir mesmo com
a melhor amiga, Nara.

ENTENDO A SIGLA LGBTQIA+
A sigla LGBT, que se destina a promover a diversidade das culturas
baseadas em identidade sexual e de gênero, possui variantes.
Uma variante popular, adiciona a letra Q para aqueles que se
identificam como queer ou que questionam a sua identidade
sexual. Aqueles que desejam incluir pessoas intersexuais sugerem
a sigla prolongada LGBTQI. Outros, ainda, adicionam a letra A para
os assexuais ou simpatizantes: LGBTQIA. Finalmente, um sinal de
+ é por vezes adicionado ao final para representar qualquer outra
pessoa que não seja coberta pelas outras sete iniciais: LGBTQIA+.

Uma outra
verdade
Claudio Picazio
A adolescência é, por si só, uma
fase complexa. Porém, quando
o jovem se descobre homo ou
bissexual, as complicações
aumentam. Especialista no
atendimento desse público,
Claudio Picazio aborda neste
livro os problemas enfrentados
pelos adolescentes LGBT e
aponta soluções baseadas na
ética e no resgate da dignidade

ENCONTRE OS LIVROS DIGITAIS EM:
http://biblioteca.ifsul.edu.br/
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DO LIVRO AO ÓSCAR
Dicas de livros que inspiraram filmes premiados
A lista de Schindler é baseado em uma
história real e se passa durante a Segunda
Guerra Mundial, enquanto o regime nazista
enviava milhares de prisioneiros aos fornos de
Auschwitz. O industrial alemão Oskar
Schindler abrigava centenas de judeus em sua
fábrica, de onde ele os transferia em
segurança para a Tchecoslováquia. Um lugar
na lista de Schindler significava a única
chance de sobrevivência para um prisioneiro
judeu.

O FILME FOI INDICADO A DOZE OSCARS,
VENCENDO SETE, GANHOU TAMBÉM 3
GLOBOS DE OURO E 7 BAFTAS.

CONEXÃO LEITURA

Indicações de leitura da nossa comunidade escolar
A máquina do tempo, de H. G. Wells
Ainda na vibe futurista da última indicação aqui no Conexão Biblioteca,
vou indicar pra vocês essa obra de Ficção Científica que desperta um
pouco mais do que a curiosidade do que pode ser o futuro, trazendo uma
reflexão sobre “a que ponto podemos chegar”. Em um tempo bem, bem
distante, onde a Terra já nem ao menos se parece mais com a Terra, e o
ser humano… ser humano? A máquina do tempo começa
despretensiosamente numa conversa entre um cientista e alguns
convidados e, em uma sequência de páginas que voam, chega no ano de
802701. O que nos espera por lá?
por Shelley do Nascimento de Campos
(Auxiliar de biblioteca)
PARTICIPE DO CONEXÃO LEITURA E INDIQUE UM LIVRO!
Envie uma foto sua com o livro (ou só sua caso não tiver o livro físico), e um breve relato por escrito referente a
obra, ou o que você mais gostou dela. Não esqueça de informar seu nome, bem como o título e autor do livro
indicado. Diga também que autoriza a publicação da sua foto.
Mande tudo para o e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br

ACONTECE NA BIBLIOTECA
Em virtude da pandemia, a biblioteca permanece
fechada por tempo indeterminado. O atendimento
remoto segue através do e-mail
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br e pelas redes sociais
d a b i b l i o t e c a f a c e b o o k e i n s t a g r a m.
Agendamentos para devolução de materiais estão
sendo realizados via e-mail apenas aos alunos que
estão se desligando da instituição seja por
trancamento/cancelamento de matrícula ou
formatura. Aos demais alunos, a devolução ocorrerá
apenas no retorno presencial, as renovações estão
sendo realizadas automaticamente.
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EXPEDIENTE
© 2021, Instituto Federal Sul-rio-grandense
Câmpus Sapucaia do Sul.
O conteúdo e as opiniões expressas são da exclusiva
responsabilidade do(s) autor(es).
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA
Av. Copacabana, 100
Piratini, Sapucaia do Sul - RS · CEP: 93216-120
Telefone: (51) 3452-9252
e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
Coordenação: Vanessa Levati Biff
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