
Boas práticas na Biblioteca

Ao usar a Biblioteca tenha em mente
que este  é um espaço coletivo, dessa

forma:

ao utilizar o salão de estudos
evite elevar o tom de voz, você

pode incomodar os demais

não faça anotações nos livros,
utilize caderno ou folha própria

tenha cuidado ao manusear os
materiais,  deixe-os longe dos

líquidos, alimentos  e animais de
estimação
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respeite os prazos de
devolução; assim como você, os

demais estudantes também
necessitam utilizar os materiais

de estudo



Você é responsável pelos materiais 
 emprestados em seu nome. Acompanhe no
terminal web os prazos para devolução.
No caso de perda ou dano deverá repor a
mesma obra ou outra indicada pela 
Biblioteca.

A Biblioteca é gerenciada pelo software
SophiA. Todas as operações de serviço são
efetuadas no terminal web. Lembre de
efetuar o login para salvar suas pesquisas,
efetuar reservas, acessar conteúdos digitais
e acompanhar suas movimentações

Para acessar os serviços da Biblioteca é
necessário efetuar cadastro. Apresente um
documento com foto e cadastre sua senha,
que é pessoal e intransferível.
Ou envie e-mail para a Biblioteca com seus
dados: nome completo, matrícula e curso.

INFORMAÇÕES GERAIS

CADASTRO

EMPRÉSTIMO

ATENÇÃO!

Alguns materiais
saem por apenas 
4 horas. 
Fique atento às
etiquetas de
lombada coloridas

DEVOLUÇÃO

RENOVAÇÃO

Os empréstimos poderão ser
renovados desde que estejam
no prazo e não exista reserva
para outro usuário. Você
poderá renovar 20 vezes.

Qualquer pessoa pode efetuar a
devolução em seu nome. Mas
certifique-se de que os materiais
sejam entregues no balcão de
atendimento e acompanhe o e-
mail com o recibo.

USO DA BIBLIOTECA
A Biblioteca é aberta à comunidade em
geral, porém só a comunidade acadêmica
pode utilizar os serviços. Ao entrar na
Biblioteca deixe seus materiais nos
guarda-volumes. Lembre de devolver a
chave ao sair.

Após utilizar os materiais
no salão de estudos
deixe-os sobre as mesas
para que sejam
registradas e
quantificadas no
sistema.

RESERVAS
Se o material desejado estiver com todos os
exemplares emprestados é possível efetuar
uma reserva. O sistema enviará um e-mail
informando quando estiver disponível.
A retirada deverá ser feita em até 48h.
Após o período será liberada para outro
usuário ou o exemplar retornará à estante

CONTEÚDOS DIGITAIS
Para acessar os conteúdos digitais é
preciso estar logado no SophiA.
Você encontra outros conteúdos digitais no
Unimestre: Biblioteca de Links, Bibliotecas
digitais Pearson e Minha Biblioteca, Portal
de Periódicos Ebsco e Periódicos Lex
Magister.

PENALIDADES ALTERNATIVAS

Multas por atraso são convertidas em pontos.
Verifique a tabela de conversão na página da
Biblioteca. Após 10 pontos acumulados serão
bloqueados os empréstimos, renovações e
reservas. É possível pagar a multa em dinheiro
ou aderir ao projeto Penalidades Alternativas.
Informe-se no balcão sobre a campanha em
vigor.

DÚVIDAS?
Consulte o
Regulamento


