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HORÁRIOS DE 

ATENDIMENTO 

De segunda a sexta-feira   

07h15 às 21h45. 

 

Aos sábados 

07h15 às 12h45. 

 
Qualquer alteração no horário de 

atendimento é informada no site  

da Biblioteca. 





CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

DA UFLA 

Cartão é individual e intransferível. 

Fulano da Silva 

000.000.000-00 

Filosofia 



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

• Comprova vínculo com a UFLA; 

• Produzido pela DGTI mediante 

apresentação do número de matrícula. 



É permitido entrar na Biblioteca portando material de estudo, 

documentos pessoais, computador portátil e outros. 

 

As bolsas, mochilas, sacolas, pastas, caixas e objetos 

similares deverão ser colocados nos guarda-volumes. 

 

GUARDA-VOLUMES  



PORTARIA - ENTRADA 

Para ter acesso à Biblioteca e 

utilizar os serviços oferecidos, é 

indispensável a apresentação do 

cartão de identificação da UFLA 

na catraca de entrada. 



SETOR DE CIRCULAÇÃO 

Setor destinado a realizar o 

empréstimo e devolução de 

chaves de escaninhos; 

devolução de obras em casos 

especiais; recebimento de 

comprovante de multa; 

conferência de materiais na 

saída. 



Setor destinado a realizar o 

empréstimo e devolução de 

netbooks; atendimento do Comut, 

no período das 7 às 13 horas; 

atendimento para empréstimo ou 

consulta de folhetos, normas 

técnicas, CDs, DVDs e exemplares 

do Diário Oficial da União; 

liberação de livros reservados.  

SETOR DE REFERÊNCIA 



Espaço destinado a orientar os 

usuários na pesquisa e localização 

de obras, oferecer esclarecimentos 

sobre os serviços oferecidos pela 

Biblioteca,  orientar sobre as normas 

da ABNT e o Portal Capes de 

Periódicos, alterar senhas e dados 

cadastrais. 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 



CONSULTA AO ACERVO 
http://www.biblioteca.ufla.br 

 



CONSULTA AO ACERVO 
http://www.biblioteca.ufla.br 

 



CONSULTA AO ACERVO 

Verificar disponibilidade da obra 

 



IDENTIFICAÇÃO DOS LIVROS 

Número de chamada nas etiquetas de lombadas 

Livros do acervo  

de reserva,  

uso exclusivo  

na biblioteca. 



Os livros são disponibilizados nas estantes por ordem 

numérica decimal crescente, correspondente a cada 

assunto;  
 

Para facilitar a localização das obras, as estantes são 

identificadas por assunto; 
 

Favor não recolocar os  

livros nas prateleiras; 

 

Após o uso, deixe-os  

nos módulos de reposição  

ou mesas específicas  

para este fim. 

 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 



É necessária a apresentação do cartão de identificação 

da UFLA para o empréstimo. 

Cada usuário tem direito ao empréstimo de 5 (cinco) 

itens por vez, incluindo um netbook. 

O material poderá ficar emprestado pelo período de 10 

(dez) dias corridos. 

O usuário é responsável pela guarda e conservação 

da(s) obra(s) emprestada(s) em seu nome. 
 

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 



AUTOEMPRÉSTIMO 

O usuário realiza o 

empréstimo de materiais 

bibliográficos através dos 

terminais de auto-

empréstimo, localizados 

na Ala I. 



Somente via internet  

www.biblioteca.ufla.br  

 

Só é permitido reservar um item do acervo se o 

usuário estiver com situação regular e todos os itens 

estiverem emprestados. 

 

O item reservado ficará à disposição do usuário por 

um período de até 1 (um) dia útil.  

 

  

RESERVA 



RESERVA 



Somente via internet  

www.biblioteca.ufla.br 

  

• A renovação de empréstimo é efetuada desde que o 

usuário esteja em situação regular na biblioteca e não 

haja reserva do material; 

• A renovação poderá ser efetuada por ilimitadas vezes 

durante o semestre vigente; 

• O gerenciamento da conta é de responsabilidade do 

usuário. 

 

RENOVAÇÃO 



RENOVAÇÃO 



A devolução poderá ser efetuada pelo próprio usuário ou 

por um portador. 

A devolução de materiais bibliográficos é realizada no 

terminal de autodevolução ou no Setor de Circulação. 

Os livros com mais de 350 páginas e/ou com medidas 

que inviabilizam a autodevolução deverão ser devolvidos 

no Setor de Circulação. 

A devolução de recursos tecnológicos (netbook, CD e 

DVD) é realizada no Setor de Referência. 
 

DEVOLUÇÃO E 

AUTODEVOLUÇÃO 



PORTARIA - SAÍDA 

Ao sair da Biblioteca, o usuário deve 

apresentar os materiais em seu poder para 

conferência e confirmação do empréstimo. 



Empréstimo normal:  gerada por dia de atraso 

e por item.  

 

 

 

 

 

MULTA 

Tipo de material Valor da multa 

Obra bibliográfica R$1,00 

Recurso eletrônico 
(DVD e CD-ROM) 

R$2,00 

Netbook R$10,00 



MULTA 



Pagamento: 

Via GRU - Guia de Recolhimento da União, nas 

agências do Banco do Brasil S/A. 

 

Regularização: 

Apresentação do boleto da GRU com o 

comprovante de pagamento no Setor de 

Circulação. 

 

MULTA 



Empréstimo entre Bibliotecas Externas - será realizado o 

empréstimo de material bibliográfico nas bibliotecas conveniadas das 

Intuições de Ensino Superior. 

 

Empréstimo de férias - empréstimo realizado 10 (dez) dias antes do 

término do semestre letivo, com data de devolução prevista para o 

terceiro dia após o início do próximo semestre letivo. 
 

Empréstimo noturno - empréstimo de periódicos, publicações 

indicadas para reserva e obras com apenas um exemplar e de uso 

constante, indicadas pela Biblioteca, além de folhetos técnicos e 

outras publicações, em caráter especial, à noite, após às 21 horas, 

para ser entregue na manhã seguinte, até as 8 horas.  

OUTRAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS 



CABINES DE ESTUDO 

A cabine para estudo em 
grupo é usada por no 
mínimo 3 e no máximo 8 
usuários. 
 
A cabine individual também 
poderá ser utilizada para 
estudo em dupla. 
 
As cabines ficam abertas e 
é vedado ao usuário deixar 
objetos particulares dentro 
das mesmas. 



ESPAÇO DE PESQUISA VIRTUAL I 

Disponibiliza computadores com acesso a internet. 
 

Os computadores são para uso individual, não é permitido utilizá-

lo em dupla ou em grupo; 

 

O empréstimo do computador é realizado por meio de 

autoatendimento, no qual o próprio usuário efetua seu login com 

matrícula da UFLA e senha da Biblioteca Universitária. 

 

Ao finalizar o uso do computador, o usuário deve efetuar logout 

desvinculando sua conta do sistema de autoatendimento do EPV 

I.  

 

Primar pelo silêncio no local. 



ESPAÇO DE PESQUISA 

VIRTUAL II 

Espaço destinado ao estudo individual mediante uso 
de computador portátil. 
 
Cada bancada será usada por no máximo 3 (três) 
usuários, cada um portando o seu computador portátil 
(não é permitido estudo em grupo). 
 
Ao desocupar a bancada, os usuários deverão retirar 
os seus materiais e os livros da Biblioteca Universitária 
deverão ser colocados nas mesas ou módulos de 
reposição. 



•  Orientação 

 consulta ao catálogo on-line  

 localização de livros  
 

•  Pesquisa científica on-line (acesso a bases de dados) 
 

•  Comutação bibliográfica 
 

•  Normalização de trabalhos (ABNT) 
 

•  Programa de Capacitação de Usuários (PCU) 
 

•  Repositório Institucional 

OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS 



Ferramenta online que reúne todas as informações sobre 

a utilização dos principais serviços oferecidos pela 

Biblioteca. Possibilita acessar os dados, como: 

 

 controle dos empréstimos (prazos de devolução, 

renovações, reservas, débitos e histórico); 

 definição de nova senha; 

 levantamento bibliográfico; 

 definição de perfil para a Disseminação Seletiva da 

Informação (DSI). 

MEU PERGAMUM 



Quando um livro sai de circulação para restauro, o 

tempo de retorno é demorado. Portanto, se o livro 

for utilizado com cuidado, sua vida útil é prolongada, 

servindo assim a um número maior de usuários e 

por muito mais tempo. 
 

Dicas de utilização e preservação do acervo 

 

 Ao retirar o livro da estante, puxe-o pela lombada 

ou pela parte inferior; 

 Não leve água, refrigerante ou alimentos para 

junto do livro; 

 Não exponha livros à luz solar e nem apoie 

cotovelos e outros objetos sobre eles; 

 Evite abrir as páginas até o limite da costura 

central, pois suas páginas podem se soltar; 

 Não dobre páginas e não faça anotações nos 

livros, teses, revistas e outros documentos 

bibliográficos; 

 Clips, fitas adesivas, folhas e flores não podem 

ser colocados entre as páginas. 

Preservação 

do acervo 



RECOMENDAÇÕES 

• Lanchar somente na cantina; 

• Comercializar qualquer produto é 

considerado irregularidade; 

• Deixar mochilas, bolsas, pastas e materiais   

similares nos guarda-volumes; 

• Falar em tom  de voz baixo nos ambientes 

de estudo; 

• O celular deve ser mantido no modo 

silencioso dentro da Biblioteca. 




