
SERIADO INFORMATIVO 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 
BIBLIOS – O que é? 

BIBLIOS é um seriado informativo desenvolvido pelo Grupo Divulgação do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia (Sisbi/UFU) para promover, na página 

eletrônica das bibliotecas e redes sociais, as regras de uso e os serviços, recursos e produtos 

das unidades que compõem o Sisbi/UFU. O seriado tem por inspiração a literatura de folhetim 

do século 19 e as séries televisivas contemporâneas e foi criado com o intuito de alcançar o 

público através da internet, promovendo interação e conhecimento, mesmo a distância, e 

permite ofertar os serviços das Bibliotecas UFU de maneira ampla e dinâmica a seus usuários 

e demais seguidores.  

 

Sinopse 
Distribuídas pela cidade de Uberlândia e região, 9 bibliotecas estão disponíveis para 

subsidiar estudos, pesquisas e leituras recreativas, contribuindo com a missão da UFU na 

promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. A partir de hoje serão disponibilizados os 

episódios referentes às normas, aos serviços e aos produtos do Sisbi/UFU que compõem a 

primeira temporada, dedicada ao tema “Visita orientada”. 

 

Por que um seriado para o site oficial e redes sociais do Sistema de Bibliotecas UFU? 



Para informar – de maneira alternativa, inusitada e irreverente – os usuários diretos do 

Sisbi/UFU e demais interessados das possibilidades e formas de atuação das bibliotecas UFU 

para estudo, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos. O seriado cria um ambiente 

acessível a qualquer momento e de forma independente, tendo em vista seu caráter episódico 

e on-line; amplia o público-alvo, pois pode ser acompanhada por toda a comunidade de 

seguidores nas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook) do Sisbi/UFU; e garante acesso 

ao conhecimento de forma alternativa, informando até quando não é possível o acesso 

presencial. 

 

Biblios - Episódio 1: Que biblioteca é essa? 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 
Olá! Bem-vinda e bem-vindo ao Sistema de Bibliotecas (Sisbi) UFU. Vamos apresentar 
as regras de uso e os serviços de nossas unidades. Inicialmente frisamos que o Sisbi 
compreende 9 bibliotecas. Saber quais são ajuda a identificar o local dos livros e a fazer 
reservas e solicitações. 

• Em Uberlândia: Bibliotecas Santa Mônica (MON), Umuarama (UMU), Educação 
Física (FIS), Eseba (ESB), Glória (GLO) e Hospital de Clínicas (HCU). 

• Em Ituiutaba: Biblioteca de Ituiutaba (PON) 
• Em Monte Carmelo: Biblioteca de Monte Carmelo (MTC) 
• Em Patos de Minas: Biblioteca de Patos de Minas (PAT) 

 



Consultem o endereço e o horário de funcionamento de cada unidade:  
bit.ly/3e6EeG3 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 

 
Biblios - Episódio 2: Contatos imediatos com a academia 

empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Para você ter direito ao empréstimo domiciliar de material informacional nas Bibliotecas 
UFU é necessário abrir CADASTRO no sistema, que é realizado no balcão de circulação 
de qualquer uma das bibliotecas, mediante a apresentação da identidade institucional. 
 
Para quem não está com a identidade em mãos é necessário que no Portal da UFU o 
status do documento seja aguardando impressão.  
 
É essencial possuir vínculo com a UFU, e o serviço é disponibilizado a:  

•  alunos; 
•  professores ativos e aposentados; e 
•  técnicos administrativos ativos e aposentados. 

Saiba mais: https://bit.ly/2VjSB17 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
 

 

 



Biblios - Episódio 3: Procurou? Achou! 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Sabia que você pode consultar o acervo das Bibliotecas UFU e muito mais através de 
nosso Serviço de Descoberta (EDS)? 

O mecanismo de busca permite a pesquisa dos documentos disponibilizados aos usuários 
das Bibliotecas UFU como livros, periódicos, DVDs, CDs, entre outros tipos de material. 
Esses documentos constituem nosso acervo físico (Sapere). 

Tem mais: como serviço de busca integrada, o EDS recupera resultados não só do 
Sapere, mas também do Repositório Institucional (Ducere), do Portal de Periódicos da 
Capes e das bases de dados que as Bibliotecas UFU assinam. 

É isso aí: uma busca, mil resultados, mas não se esqueça: para encontrar o livro nas 
estantes, é preciso anotar o número de chamada! 

Acesse agora: https://bit.ly/2JZaBsj 
Saiba mais: https://bit.ly/3esIvUC 
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Biblios - Episódio 4: Sim, você pode levar para casa! 
empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 
 

Você pode levar para casa os materiais informacionais das Bibliotecas UFU! É só ter em 
mãos a identidade institucional (ou o ID de leitor) e se dirigir ao balcão de atendimento 
de qualquer biblioteca UFU (ou à máquinas de autoempréstimo) com o material que 
deseja. Confira a quantidade e o prazo para cada tipo de material: 

• 8 livros, 2 catálogos de arte, 8 partituras, 1 dispositivo móvel (um item de cada  tipo: 
notebooks, netbooks, tablets e e-readers) pelo prazo de: 

7 dias úteis para graduandos e técnicos administrativos; 

14 dias úteis para pós-graduandos e deficientes visuais; 

e 30 dias úteis para docentes. 

• 3 DVD, 3 CD de áudio e 3 VHS, por 7 dias úteis para todas as categorias. 

• 2 obras de Referência e 2 livros da Sala de Reserva, por 4h para todas as categorias, 
que podem ser emprestadas na modalidade domiciliar, sendo 4h antes do fechamento 
do setor, devendo ser devolvidos até 1h após o início do expediente do primeiro dia útil 
subsequente. 

Com tanto material disponível assim, melhor ter sempre um carrinho por perto! 

Saiba mais: https://bit.ly/2VkhNok 
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 



Biblios - Episódio 5: Independência ou morte! 
empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Nas Bibliotecas UFU prezamos pela independência dos usuários, seja pelo treinamento 
e capacitação no uso dos recursos das bibliotecas, seja pelas tecnologias que estão a 
nosso dispor.                                                  
 
Por isso disponibilizamos 3 tipos de equipamentos de autoatendimento: 

• Autoempréstimo: permite o empréstimo de livros, realizado pelo próprio usuário. 
É preciso ter em mãos a identidade institucional (ou ID de leitor) e a senha. 
Está disponível nas bibliotecas MON, UMU e PON*. 
Saiba mais: https://bit.ly/3cygQzH 

• Autodevolução: possibilita a devolução dos livros que foram emprestados aos 
usuários. 
Funciona 24/7 nas bibliotecas MON e UMU, localizada no saguão dos prédios. 
Saiba mais: https://bit.ly/2XPgm45 

• Scanner planetário: realiza digitalização de pequenos trechos de materiais 
disponíveis no acervo, 
possibilitando que você estude pelo notebook, tablet ou celular. 
Está disponível nas bibliotecas MON, UMU, PON e GLO. 
Saiba mais: https://bit.ly/34RRUAo 

*Na biblioteca PON, a máquina de autoempréstimo funciona também como 
autodevolução durante o horário de funcionamento da biblioteca. 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 

 



Biblios - Episódio 6: Smartphone, internet, ...ação! 
empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Não conseguiu terminar de ler o livro e está vencendo o prazo?   
É só fazer a renovação do empréstimo e sua leitura estará garantida!  (reveja os prazos 
no episódio 4 de BIBLIOS). 
A renovação só não é possível: 

• se o material estiver reservado; 
• se for feita no dia do empréstimo; ou 
• se o usuário chegar ao limite de renovações, tiver débitos com a biblioteca 

           ou estiver com cadastro expirado.  
Saiba mais: https://www.bibliotecas.ufu.br/servicos/renovacao 

Mas se precisa de um livro, cujos exemplares estejam todos emprestados, não se 
preocupe! 
É só fazer a reserva de um exemplar em nosso acervo.  
Saiba mais: https://www.bibliotecas.ufu.br/servicos/reserva 

E se sua biblioteca não tiver a obra desejada, você ainda pode fazer uma solicitação às 
Bibliotecas UFU de outras cidades. 
Verifique a disponibilidade e solicite a obra em nosso acervo. 
Saiba mais:https://www.bibliotecas.ufu.br/servicos/estudanteservidor-ufu-solicita-l... 

Pesquisou, reservou/solicitou, pronto! 
Aí é só aguardar a liberação do exemplar na biblioteca que você escolheu e correr para 
o empréstimo! 
Mas atenção: a obra fica à disposição do usuário por apenas um dia útil. 
E o melhor de tudo: você faz tudo isso de casa, pelo EDS no computador ou pelo app 
Sophia Biblioteca no smartphone. 
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 



Biblios - Episódio 7: Nem tudo são flores... 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 
Fique atento aos prazos de empréstimo, pois se você se esquecer de devolver ou de 
renovar seu material em dia, será cobrada multa conforme se segue: 

• empréstimo por hora: R$ 1,00 por hora de atraso e por item; 
• empréstimo convencional: R$ 1,00 por dia de atraso e por item. 

O pagamento da multa é realizado apenas via GRU simples nas agências e no app do 
Banco do Brasil S/A. Para emitir a GRU, não é preciso ir a nenhuma Biblioteca UFU, basta 
acessar https://bit.ly/3b96So7 e informar os dados solicitados.  
 
Na hora de pagar, cuidado ao preencher os campos: o número de referência é 
sempre 5007 e o CPF informado tem que ser o SEU (mesmo que você esteja usando a 
conta bancária de outra pessoa para realizar o pagamento). 

 
A baixa ocorre via Siafi três dias úteis após o pagamento da multa ou a qualquer 
momento com a apresentação do comprovante no balcão de atendimento. 
Atenção: as Bibliotecas UFU não recebem pagamentos! 
 
Evite multas renovando em dia! Até porque, com multa, você fica impedida(o) de fazer 
novos empréstimos e reservas. 
Mais informações: https://bit.ly/2xbvRZa 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Biblios - Episódio 8: O que os olhos não veem a tecnologia mostra 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Em cumprimento de sua missão institucional e em consonância com seus valores, as 
Bibliotecas UFU criaram um espaço dedicado à inclusão da pessoa com deficiência. 
 
A Biblioteca de Tecnologias Assistivas (BTA), construída no interior da Biblioteca Santa 
Mônica, disponibiliza a seus usuários mobiliário e equipamentos que facilitam o acesso 
ao conteúdo de material informacional impresso ou digital. 

 
Entre os recursos disponíveis, destacam-se os teclados com contraste e letras ampliadas, 
mouse big track, digitalizadores que convertem em áudio textos impressos e lupas 
eletrônicas portáteis. 

 
 A BTA também disponibiliza computadores com leitura de tela ativada, recurso, aliás, 
disponível em todos os computadores das Ilhas de Pesquisa e de consulta ao acervo, 
afinal, a ideia é tornar acessível cada cantinho das Bibliotecas UFU. 

 
Também o mobiliário foi planejado para oferecer conforto e amplo espaço de 
movimentação para cadeira de rodas e contraste extra para leitura. 

 
A BTA está à disposição de quaisquer usuários com deficiência e também de alunos, 
técnicos e professores que desenvolvem pesquisa na área de acessibilidade e tecnologia 
afim. 



Saiba mais: https://bit.ly/2VZXexW 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 

 

Biblios - Episódio 9: A luz no fim do túnel 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Em todas as Bibliotecas UFU, você encontra serviços essenciais para desenvolver sua 
pesquisa acadêmica. São os serviços de referência. Confira: 

• Normalização: precisa de auxílio para elaborar uma referência ou citação? 
Na Referência você encontra a orientação quanto às normas da ABNT para 
trabalhos acadêmicos. 
Aproveite também o template que preparamos especialmente para 
você: https://bit.ly/2Wt8mnf 
  

•  Base de dados: na Referência você também encontra auxílio na pesquisa em 
bases de dados para 
fundamentar a revisão bibliográfica de seu trabalho. No mundo com tanta 
informação é necessário filtrar o que realmente é relevante. 
  

• Visita orientada: esse treinamento visa a apresentar a estrutura da biblioteca e 
todos os serviços disponibilizados. 
Agende já seu treinamento, que pode ser realizado individualmente ou em turma. 
Consulte os horários disponíveis na biblioteca de seu 
interesse: https://bit.ly/3b2kil0 

 

 



Além disso, a Referência realiza: 

• Empréstimo entre bibliotecas: também é possível solicitar empréstimo de  livros 
de outras instituições. 
O serviço é gratuito e está sujeito à aprovação da biblioteca externa. Saiba 
mais: https://bit.ly/3c0fKgo 
  

• Comutação bibliográfica: mas se o artigo que você busca não está disponível on-
line e 
na biblioteca não existe esse material impresso, podemos localizá-lo e adquirir 
uma cópia. 
O serviço é pago pelo aluno solicitante por meio de GRU. Saiba 
mais: https://bit.ly/2WkWwLI 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Biblios - Episódio 10: Um lugar para estudar 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

As bibliotecas disponibilizam os seguintes ambientes para você estudar e "potencializar 
o seu sonho": 

• individual;  
• em dupla; e  
• em grupo. 



As bibliotecas Santa Mônica, Umuarama, Monte Carmelo e Glória emprestam salas de 
estudo em grupo para um número limitado de pessoas e permitem a renovação do 
tempo de uso desde que não haja requisição de outro usuário. 
 
Exigências: 

• entregar a sala da forma como foi emprestada; 
• ressarcir os custos de reposição da chave, em caso de perda; 
• pagar multa por atraso na devolução da chave; e 
• falar baixo e manter a ordem e a disciplina em respeito aos demais usuários e 

aos servidores das bibliotecas. 

O empréstimo das salas não se limita à comunidade UFU apenas. Quem não tem 
vínculo com a UFU também podem utilizá-las.  
Saiba mais: https://bit.ly/2A4QqYt 

Se as bibliotecas estiverem fechadas, você ainda pode utilizar as salas de estudo 24 
horas no hall externo das bibliotecas Santa Mônica e Umuarama. Esses espaços 
destinam-se ao estudo livre para quaisquer interessados, desde que acatadas as 
disposições do serviço de vigilância da universidade. 
Saiba mais: https://bit.ly/2YCs56w 
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Biblios - Episódio 11: Guardado a sete chaves! 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

 
 
 



Nas Bibliotecas UFU, não é permitida a entrada de objetos como malas, pastas, mochilas 
e semelhantes. Sendo assim disponibilizamos escaninhos para que você guarde seus 
pertences e entre somente com o que é necessário para o seu crescimento intelectual! 

 
Durante sua utilização o escaninho permanece fechado e o usuário fica em posse da 
chave, que é de sua total responsabilidade. Em caso de perda da chave, será cobrado o 
valor de R$ 40 para reposição. 

 
O uso do escaninho é individual e intransferível. 

 
As Bibliotecas UFU não se responsabilizam por valores ou objetos deixados no 
escaninho. Os escaninhos estão disponíveis aos usuários apenas durante a sua 
permanência no interior das bibliotecas. 

 
Atenção! Não é permitido sair do prédio portando a chave – nesse caso, é preciso 
devolver a chave ao escaninho, retirar seu pertences e sair com eles.  
 
Saiba mais: https://bit.ly/3dpoP2z 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Biblios - Episódio 12: A ilha do dr. Google 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Sabemos bem que não é só de livros (impressos) que vive uma pesquisa acadêmica.  
 

A internet hoje disponibiliza incontáveis recursos de pesquisa mais ágeis e flexíveis do 
que livros em termos de atualização, mas tão ricos quanto eles em termos de informação. 
Pensando nisso, as Bibliotecas UFU comprometem-se a disponibilizar todo (ou quase 
todo) esse acervo virtual a seus alunos e demais interessados por meio das Ilhas de 
Pesquisa. 



Nelas você acessa um sem-número de e-books, audiolivros, artigos, resenhas, 
entrevistas, videoaulas, revistas, jornais, bases de dados (e também fotos de 
celebridades, redes sociais, blogs, músicas, filmes, afinal o cérebrotambém merece um 
descanso, e até mesmo o texto mais trivial pode ser de interesse para a ciência – é tudo 
uma questão de perspectiva).  
 
O acesso é livre, no sentido de que não se pedem usuário ou senha, mas o conteúdo 
deve ser compatível com o ambiente acadêmico. 
 
Estamos certos de que muitas pesquisas sobre a covid-19 vão ser alimentadas nessas 
ilhas. Mas cuidado com as criaturas “wellsianas” que pululam essas ilhas e podem levar 
sua pesquisa para outras praias ou mesmo transformá-la em um monstro “shelleyano” (a 
não ser que seja essa a intenção...).  
 
Saiba mais: https://bit.ly/2V9vgAA 
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Biblios - Episódio 13: Parar, sentar, assistir! 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Precisou de um ambiente para assistir a um vídeo, fazer a leitura de partitura no 
instrumento ou outras atividades que exijam isolamento acústico, mas não sabe onde 
encontrar?  

A Biblioteca Santa Mônica disponibiliza uma sala de audiovisual com os seguintes 
recursos: 

• TV; 
• DVD player; e 



• terminal de computador. 

Pode ser utilizada individualmente ou em grupo (até 20 pessoas) 

 
Como ter acesso? 
Simples: você pode agendar pessoalmente no Setor de Circulação/Seção de Multimeios 
ou via telefone. O prazo de utilização é até 3 horas, podendo ser renovado, desde que 
não haja interesse de outro usuário 
. 
Para mais informações, acesse: https://bit.ly/2Aps4sB 

#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias #toge
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Biblios - Episódio 14: Os grandes companheiros 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

As Coleções Especiais das Bibliotecas UFU são compostas por um conjunto de doações 
por parte de pessoas da comunidade de Uberlândia e região. 

 
Compreendem livros, revistas, fotografias, mobiliários, vestimentas, condecorações e 
outros materiais agrupados de forma a preservar suas características e favorecer as 
condições de acesso. 

 
Estas coleções estão acervadas em ambiente específico nas bibliotecas onde se 
encontram e estão disponíveis somente para consulta local. 

 
São disponibilizadas coleções de estudiosos, pesquisadores, escritores e professores:  

• Aricy Curvelo (Biblioteca Santa Mônica); 



• Geraldo França de Lima (Biblioteca Santa Mônica); 
• Dr. Jacy de Assis (Biblioteca Santa Mônica); 
• José Renato Bezerra de Melo (Biblioteca Santa Mônica); e 
• Dr. Warvick Estevam Kerr (Biblioteca Umuarama). 

Conheça as coleções: https://bit.ly/3bAqDEk 
 
Precisando consultar os acervos dessas personalidades, procure os setores e serviços 
de Referência das bibliotecas. 
 
Saiba mais: https://bit.ly/2RvP12Q 
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Biblios - Episódio 15: Terra sem lei? 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

As Bibliotecas UFU estão de portas abertas para você, oferecendo vários serviços e 
possibilidades para auxiliar em seus estudos, conforme mostramos nos episódios 
anteriores. Porém, atente-se para algumas regrinhas básicas. 
 
No ambiente das bibliotecas não é permitido: 

• falar alto; 
• praticar o comércio; 
• fumar ou consumir bebidas alcoólicas; 
• consumir alimentos; nem 
• entrar com malas, pastas, mochilas, bolsas e outros objetos dessa natureza. 



Além disso, o Regulamento Sisbi prevê sanções para casos de indisciplina e 
desrespeito a servidores, prestadores de serviço e usuários das Bibliotecas UFU. 
 
Leia o regulamento, conheça seus direitos e cumpra seus deveres. 
 
Saiba mais: https://bit.ly/3ceqxTH 
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Episódio 16: Tesouros da mente 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

TCC, teses, dissertações… Como faço para pesquisá-los??? 
A resposta está no Repositório Institucional (RI-UFU) Ducere!!! 

 
Mas, afinal, o que é esse repositório? É uma base de dados on-line que reúne toda a 
produção científica da UFU. 
 
Você consegue realizar sua pesquisa por curso, por tipo de trabalho, assunto, título, autor, 
data de publicação e outros filtros. 
 
Os trabalhos impressos de pós-graduação anteriores a 2005 ficam disponíveis no Setor 
de Bibliotecas Digitais (dentro da Biblioteca Santa Mônica), e a consulta é feita no SophiA 
ou no EDS. 
 
Conheça o RI-UFU: https://bit.ly/2TllSs0 
 
E quando eu terminar minha graduação, como faço para depositar meu TCC no RI-UFU? 
O processo é muito simples e totalmente on-line.  



Na página da biblioteca e do repositório você encontra tutoriais e vídeos orientando sobre 
o processo de submissão.  

 
Saiba mais: https://bit.ly/2ZgU6AW 
 
Surgiu uma dúvida? Entre em contato pelo e-mail repositorio@ufu.br  
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
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Episódio 17: Escalando o sucesso 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Orcid? Mas o que é isso? E para que serve? 
 
É um identificador persistente único e gratuito para os pesquisadores, analistas e 
acadêmicos. Além de identificar, ele facilita a divulgação da produção científica do autor 
em âmbito nacional e internacional. Também é possível controlar quais dados publicar e 
compartilhar. 
 
E qual seria a vantagem? 

 
O Orcid unifica várias informações sobre o autor, como nomes abreviados e 
ambiguidades, além de toda a produção acadêmica, tal como o Lattes, mas em âmbito 
internacional. 
 



Outra vantagem é a integração do Orcid com o RI-UFU: ao realizar a submissão do seu 
trabalho ao repositório, automaticamente seu Orcid será alimentado. 
 
Saiba mais: https://bit.ly/2zaZ33H 
 
#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 

 

Biblios - Episódio 18: Um Guia para a todos governar 
Empolgante, irreverente, de roer as unhas 

 

Chegamos, então, ao fim da primeira temporada de Biblios. Se você perdeu algum 
episódio de nossa visita orientada pelas unidades que compõem o Sistema de Bibliotecas 
UFU, não se preocupe.  
 
Acesse o Guia do Usuário. Nele você encontra em detalhes todos os serviços e espaços 
oferecidos pelas Bibliotecas UFU. 
 
Dúvida sobre a quantidade de livros para empréstimo? O Guia responde. Orcid? Está lá 
também. Tudo em uma única publicação, ricamente ilustrada, para você consultar a 
qualquer tempo e de qualquer lugar.  
 
Baixe já: https://bit.ly/3cD7Ae5 
 
_Soon you will be able to read it in English too! Stay tuned! 



#ufu #sisbiufu #seriebiblios #visitaorientada #ufuemcasa #bibliotecasuniversitárias 
#togetherathome 

 


