ACESSO AOS SERVIÇOS
Para ter acesso aos serviços e produtos, basta
comparecer na biblioteca munido dos
documentos originais, comprovante de
matricula e 1 (uma) foto ¾ efetuando assim o
seu cadastro. As consultas ao acervo podem
ser realizadas nos terminais disponíveis no
salão da biblioteca.

ACERVO
É composto por mais de 83 títulos de
periódicos impressos, 7.825 exemplares de
livros entre eles Coleção Amazônia, Folhetos,
cartilha, Dicionários e enciclopédias. Os TCC’S,
teses,
dissertações,
monografias
de
especialização em formato impresso e em
formato digital.

EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO
Alunos da graduação podem emprestar até
2 livros por vez por um período de 7 dias
consecutivos, com direito a renovação por mais
7 dias. Se o aluno não devolver a obra no prazo
estipulado sofrerá suspensão de empréstimos,
que corresponderá ao dobro de dias em atraso.
Se continuar em atraso, ao final de cada
semestre receberá uma notificação com o prazo
de 15 dias para a devolução. Se não o fizer, os
serviços lhe serão bloqueados e ficará impedido
de receber quaisquer outro documento na
instituição. Aos docentes lotados no Campus é
facultada a retirada de 03 (três) exemplares pelo
prazo de 10 dias. Dicionários, enciclopédias,
exemplares de consulta, periódicos, teses,
dissertações e Tcc’s estão disponíveis somente
para consulta local, não sendo permitido o
empréstimo domiciliar. Havendo perda, dano ou
extravio de obra, implicará em reposição pelo

responsável, com exemplar idêntico e em edição
atual.

CONSULTA




Qualquer pessoa poderá realizar consulta
local do acervo bibliográfico, não havendo
limites de publicações.
A consulta a internet deverá ser realizada
prioritariamente pelos acadêmicos do
campus Universitário do Marajó – Breves
aos discentes da graduação e pósgraduação do Campus Universitário do
Marajó – Breves em um intervalo de tempo
de 45 (quarenta e cinco) minutos.

Capes que já está disponível às instituições de
ensino e pesquisa que integram a comunidade
acadêmica federada (CAFe), serviço provido
pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
SALA DE ESTUDO
A Biblioteca do Campus Universitário do
Marajó – Breves conta com uma sala de estudo
em grupo. Para que os acadêmicos ou
professores possam utiliza-la deve-se fazer
agendamento com antecedência para verificar
disponibilidade. A duração de uso será de no
máximo duas horas por grupo.
SALA DE VÍDEO

ORIENTAÇÃO
ACADÊMICOS

DE

TRABALHOS

Para elaboração de trabalhos de conclusão
de curso (TCC), teses e dissertações, trabalhos
de eventos e outros são fornecidas informações e
orientações sobre a aplicação das normas de
documentação
universalmente
adotadas,
segundo as recomendações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a
estrutura,
apresentação
dos
elementos
bibliográficos (folha de rosto, sumário, resumo,
citações, referências e formatação gráfica).

PORTAL
CAPES

DE

PERIÓDICOS

DA

Biblioteca virtual que oferece o acesso a
textos completos de artigos de periódicos, teses e
dissertações, e-books e bases de dados temáticas
e referenciais, nacionais e internacionais,
mediante o acesso remoto ao Portal Periódicos

A Biblioteca do Campus Universitário do
Marajó – Breves conta com uma sala de vídeo.
Para que os acadêmicos ou professores possam
utiliza-la deve-se fazer agendamento com
antecedência para verificar disponibilidade. A
duração de uso será de no máximo duas horas
por grupo.
ANTI-FURTO
O acervo é monitorado pelo sistema de câmeras
e sensores de movimento, inibindo assim
eventuais extravio de material bibliográfico.

A BIBLIOTECA

 A Biblioteca Prof. Ricardo Teixeira de
Barros do Campus Universitário do
Marajó - Breves é integrante do
Sistema
de
Bibliotecas
da
Universidade Federal do Pará –
SIBI/UFPA com a finalidade de
prover de informações os programas
de ensino e pesquisa dos cursos em
Pedagogia, Letras, Matemática,
Serviço Social, Ciências Naturais e
usuários em geral.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda à sexta feira de 8h às 20h e
aos sábados de 8h às 12h
e-mail – ticiaborges@ufpa.br
Fone (91) 3783-1129 ramal - 216

BIBLIOTECA PROFº RICARDO TEIXEIRA DE
BARROS - UFPA

GUIA DO USUÁRIO

G

CUIDE BEM DO QUE TAMBÉM É SEU
Contribua com a preservação do patrimônio da
instituição. Ele também é seu, não danifique os
livros, nem os computadores. Mantenha o
ambiente limpo, organizado e não consuma
alimentos nas dependências da biblioteca. Assim
você estará zelando pelo seu próprio espaço de
convivência. Ajude a fiscalizar e conservar o
ambiente da biblioteca.
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