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Prezado Estudante,

Faça a emissão de sua Ficha Catalográfica, no Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Universidade Federal 
da Paraíba, seguindo este tutorial.



  

PASSO 1

Faça login no SIGAA: https://sigaa.ufpb.br/sigaa/logon.jsf



  

PASSO 2

Na página do portal do discente, clique no Menu “Biblioteca”. 



  

PASSO 3

Em seguida, clique em “Ficha Catalográfica”.



  

PASSO 4

Em seguida, clique em “Solicitar Ficha Catalográfica”.



  

PASSO 5

Na tela de Solicitação de Ficha Catalográfica, preencha os dados solicitados.



  

Exemplo de Preenchimento:



  

PASSO 6

Em seguida, clique em “Cadastrar Solicitação”.



  

PASSO 7

Ao clicar em “Cadastrar Solicitação”, aparecerá a seguinte caixa de diálogo.

Clique em OK para Confirmar sua Solicitação de Ficha 
Catalográfica.



  

PASSO 8

Ao clicar em “OK”, aparecerá a seguinte tela, onde você poderá imprimir seu 
Comprovante de solicitação de Ficha Catalográfica.



  

Comprovante de solicitação de Ficha Catalográfica
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PASSO 9

Depois que sua ficha for gerada pelo SIGAA, ela poderá ser:

  Visualizada e baixada novamente;

  Editada;

  Excluída.

Veja instruções no próximo slide!
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Possibilitam 
visualizar, editar 
ou excluir a ficha 

gerada.

Posicione o cursor no ícone para operação desejada e 
clique.
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Atenção!

O atendimento da ficha catalográfica dar-se-á no prazo máximo de 
três dias úteis, dependendo da demanda e conforme ordem de 
chegada das solicitações.

A ficha será enviada para o bibliotecário para ele validar os termos 
autorizados e informar as classificações bibliográficas. Depois desse 
ponto você receberá a ficha finalizada. Devendo então anexá-la ao 
seu trabalho.
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OBSERVAÇÃO:

A ficha catalográfica é elaborada conforme o Código de 
Catalogação Anglo-Americano vigente. 

Quando impressa, deverá sê-lo no verso da folha de rosto dos 
trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós graduação.


