VOCÊ SABIA QUE...
A Biblioteca do Campus Presidente Médici faz parte do Sistema de
Bibliotecas da UNIR (SIBI/UNIR). Tem como missão prover serviços de
informação presenciais e virtuais e produtos impressos, eletrônicos e em
outras mídias, contribuindo para o desenvolvimento dos programas de
ensino, pesquisa e extensão, que atendam à comunidade acadêmica e
público externo.

GUIA DO USUÁRIO
_____________________________________________________________

Via Biblioteca Setorial você tem acesso a consultas e empréstimos das
coleções impressas e on-line do SIBI/UNIR, como os E-books, Periódicos
Capes, Repositório Institucional e ABNT Coleção. Num espaço climatizado e
com rede wi-fi você encontra Espaço Digital de Pesquisa; Guarda-volumes;
Espaços de estudo individuais e em grupo. Além dos serviços de renovação
do material retirado por empréstimo; emissão de Nada Consta e emissão de
Ficha Catalográfica.
Aqui o acervo é de livre acesso, constituído por livros, obras de referências,
periódicos e produção acadêmica.
ATENÇÃO!!!

BIBLIOTECA SETORIAL
CAMPUS PRESIDENTE MÉDICI



Para ingressar na Biblioteca, materiais como garrafas de bebidas (exceto
água), bolsas, mochilas, sacolas ou similares, devem ser deixados no
serviço de guarda-volumes, localizado no hall.



O uso do Guarda-volumes é permitido durante a permanência na
Biblioteca, não sendo esta responsável pela guarda de objetos que o
mesmo não comporte com a devida segurança. No momento em que o
usuário deixar suas dependências é obrigatório a retirada dos pertences
e devolução da chave.



O atraso na devolução do material bibliográfico acarretará em
suspensão;



Informe-se sobre a Biblioteca, procure nosso Atendimento ao Público.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h
EMPRÉSTIMO DE MATERIAL
Ao solicitar empréstimos de livros, tenha em mãos a matrícula e senha
referente ao Sistema SINGU que comprova seu vínculo Institucional
Usuário
Discente Graduação
Docente
Discente Pós-Graduação
Técnico

Quantidade
03
05
05
03

Prazo
07
15
15
07

Obs.: A Renovação do material retirado por empréstimo é realizada de
forma presencial.

LOCALIZANDO O LIVRO NA ESTANTE
Na estante, os materiais estão ordenados de forma crescente pelo número
de chamada, da esquerda para a direita e de cima para baixo, conforme o
esquema abaixo:

FIQUE CONOSCO!!!
Telefone: (69) 3471-1954
E-mail: biblioteca.pm@unir.br
Site: http://www.bibliotecapm.unir.br

