
O USUÁRIO DA BIBLIOTECA

Direitos

✓ Usufruir de um ambiente agradável e propício a

leitura, pesquisa e estudo;

✓ Empréstimos de obras;

✓ Orientações à pesquisa;

✓ Uso dos guarda-volumes aos alunos

(contraturno) que estejam utilizando a

Biblioteca.

Deveres

✓ Manter o ambiente propicio ao estudo. Caso

tenha comportamento inadequado será advertido.

Persistindo o comportamento será comunicado a

Coordenadoria Pedagógica;

✓ Respeitar os servidores, acatando suas instruções

de conduta no recinto;

✓ Devolver ou renovar os livros na data marcada;

✓ Responsabilizar-se pelas obras emprestadas em

sua matricula;

Não é permitido na Biblioteca...

✓ Consumir alimentos;

✓ Entrar no acervo com mochilas;

✓ Fazer uso de jogos (eletrônicos, cartas,

tabuleiro).

A Biblioteca não se responsabiliza por materiais 

deixados/esquecidos dentro do Setor.
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Biblioteca Maria Firmina dos Reis

A Biblioteca é o setor de apoio educativo aos

programas de ensino, pesquisa e extensão, visando

harmonizar seus objetivos aos da instituição à qual

está vinculada. A Biblioteca do Campus São José

de Ribamar existe desde 2016, mas foi inaugurada

em 2 de Outubro de 2017, data de inauguração do

Campus.

A escolha do nome foi feita pelos alunos em

um concurso no II Sarau Literário do Campus em

2018, cuja oficialização do nome, Biblioteca

Maria Firmina dos Reis, ocorreu em 24 de

Outubro de 2018 durante a I SEMANA DO

LIVRO E DA BIBLIOTECA do Campus São José

de Ribamar.

A Biblioteca Maria Firmina dos Reis

(BMFR) é aberta à comunidade em geral para

consultas, mas é concedido o empréstimo

domiciliar somente aos usuários cadastrados na

BMFR, ou seja alunos e servidores vinculados ao

IFMA, Campus São José de Ribamar.

UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

No Salão de Leitura é permitido APENAS livros que

estejam emprestados. Utilização de aparelhos sonoros

SOMENTE com uso de fones de ouvido.

O Acervo (estantes) é de acesso livre, porém, não é

permitido a entrada com objetos, SOMENTE folhas soltas.

A consulta ao acervo da Biblioteca também é facultada à

comunidade externa, mediante a apresentação de um

documento de identificação.

Serviços Oferecidos

✓ Consulta livre;

✓ Orientação a pesquisa;

✓ Informação bibliográfica;

✓ Acesso à Internet;

✓ Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos;

✓ Auxilio a referências bibliográficas;

✓ Empréstimo, devolução, renovação e reserva de livros;

✓ Elaboração de fichas catalográficas.

Uso dos Computadores e Internet

Os Computadores da Biblioteca são de uso EXCLUSIVO 

para pesquisa e trabalhos escolares.

✓ O tempo de uso dos computadores será administrado

conforme demanda, inicialmente 30 minutos mediante

agendamento prévio.

✓ É proibido o uso dos computadores para:

a) baixar jogos;

b) remover programas;

c) acessar redes sociais;

d) sites de conteúdos impróprios.

Empréstimos

O Empréstimo é concedido ao usuário

cadastrado na BMFR. Não é permitido o empréstimo

de dicionários, enciclopédias, periódicos e livros de

Consulta Local.

A renovação do empréstimo é permitida apenas 1

vez, desde que não haja reserva para o livro.

A reserva de livros é permitida ao usuário sem

pendência na BMFR .

Restrições

✓ A não devolução do livro no prazo estipulado,

será aplicada ao usuário suspensão

correspondente ao triplo de dias em atraso,

computado a partir da data determinada para

devolução;

✓ Em caso de dano, extravio ou perda/roubo do

livro emprestado ao usuário deverá restituí-lo a

Biblioteca (mesmo autor, título e ano).

✓ Fica terminantemente proibido o empréstimo de

livros ao usuário que estiver com pendência na

BMFR, até que regularize sua situação.

✓ A cobrança dos materiais em atraso será efetuada

pela Biblioteca via e-mail, persistindo o atraso a

comunicação será escrita com anuência do

usuário.

Categoria Usuários

Empréstimo Discente Servidor

3 livros 5 livros

Prazo de entrega 5 dias 10 dias


