
BIBLIOTECA

SETORIAL

UMUARAMA



Bem-vindos à

Biblioteca Setorial Umuarama

Setor de Circulação: 3225 – 8195

Setor de Referência: 3225 – 8196

Bibliotecário(a): 3225 – 8197

Portaria: 3225 – 8198

Setor de Restauração: 3225 – 81992



SISBI/UFU – Sistema de Bibliotecas da UFU

Abreviaturas 

Biblioteca Setorial Umuarama – UMU

Biblioteca Central Santa Mônica – MON

Biblioteca Setorial Educação Física – FIS

Biblioteca Setorial ESEBA – ESB

Biblioteca Setorial Pontal – PON

Biblioteca Setorial Patos de Minas - PAT

Biblioteca Setorial Monte Carmelo – MTC

Biblioteca Setorial HCU – HCU

Biblioteca Setorial Glória – GLO
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Horário de funcionamento  

Biblioteca Setorial Umuarama

Segunda a Sexta

07:30 às 20:45 h
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Para entrar na biblioteca, 

guarde seus pertences no 

guarda-volumes e cuide da 

chave, pois ela estará sob a 

sua responsabilidade.
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Em caso de perda da chave, 

será cobrada uma taxa de 

reposição: 

R$ 40,00



Divisão do Espaço

2º ANDAR
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1º ANDAR

Térreo

Acervo de periódicos

Setor de restauração

Sala de treinamentos

Acervo de livros

Scanner planetário

Ilha de pesquisa

Coleção especial Dr. Kerr

Recepção

Secretaria

Multimeios

Bibliotecário (a)

Atendimento: 

cadastro, empréstimo, 

pesquisa.



Áreas de estudo
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Cadastro
https://bibliotecas.ufu.br/servicos/abertura-de-cadastro
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https://bibliotecas.ufu.br/servicos/abertura-de-cadastro


Setor de Circulação
Informações - Empréstimo – Devolução

9

Para o empréstimo você deve estar cadastrado e saber seu ID e senha.

Realize o empréstimo em qualquer biblioteca do SISBI/UFU, inclusive

dos CAMPI de outras cidades e devolva em qualquer uma!

Obs.: Exceto Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas



Setor de Pesquisa
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 Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos;

 Treinamentos de pesquisa em bases de dados;

 Comutação bibliográfica (COMUT);

 Empréstimo entre bibliotecas (Internas ou externas).



Multimeios

11

Acervo de  DVDs

É possível realizar o empréstimo domiciliar destas obras.



Mesa de informações - 1º andar
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Caso precise de ajuda para pesquisar e localizar obras no 

acervo, estaremos à sua disposição.



Terminal de consulta ao catálogo - 1º andar
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Busca no Catálogo (Acervo)

https://acervo.bibliotecas.ufu.br/



Catálogo Online / Pesquisa ao acervo
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1) Pesquisa ao acervo

2) Busca integrada

1

2



Catálogo Online / 

Pesquisa ao acervo
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1) Campos de pesquisa

2) Campo de pesquisa

3) Selecionar a biblioteca da UFU

4) Quantidade por biblioteca

5) Ver a disponibilidade das obras

1 2
3

4

5



Catálogo Online / Pesquisa ao acervo
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Anote o número de chamada da obra. Ex. item 26.

Verifique o volume desejado (se for o caso), 

a biblioteca e a situação da obra.



De posse do número de chamada, basta ir à estante buscar a obra.
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Obs.: Peça ajuda a um funcionário da biblioteca sempre que precisar.
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Organização do acervo - 1º piso
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Os livros estão localizados por ordem numérica decimal crescente 

correspondente a cada assunto.

Organizados nas estantes da 

esquerda para a direita.
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Depois de utilizar o material 

informacional, não é 

necessário recolocá-lo na 

estante,

este pode ser deixado 

sobre  os carrinhos ou nas 

estantes azuis.



Catálogo Online / Pesquisa ao acervo – Busca Integrada

21

1) Pesquisa ao acervo

2) Busca integrada

1

2
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1) Integrada: Catálogo Sophia (Sapere); Repositório Institucional; Plataformas de eBooks; Plataformas 

de bases de dados assinadas pela biblioteca; Portal Capes; Outros.

2) Pesquisa ao acervo (Sophia)

3) Pesquisa no IR/UFU

1 2 3
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1) Para acesso fora dos IPs UFU  conteúdo com acesso limitado. Ex. Portal de Periódicos da Capes;

2) Quantidade de resultados recuperados;

3) Filtrar resultados da pesquisa.

1
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24Explore todos os filtros



Coleção Especial Dr. Warwick Estevam Kerr – 1º andar

Obras e materiais do professor aposentado Warwick Estevam Kerr. Agrônomo, 

geneticista e biólogo reconhecido 

internacionalmente.
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 Introduziu no Brasil a abelha 

africana, em 1956 e desenvolveu 

um novo tipo de espécie de 

abelha, "africanizada", que é mais 

dócil e grande produtora de mel.

 Descobriu um tipo de alface com 

20 vezes mais vitamina A.



Aplicativo “Sophia Biblioteca”

Disponível nos sistemas Android e IOS
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Empréstimo convencional
Prazos:

Graduandos, técnicos administrativos e aposentados: 7 dias úteis

Pós-graduandos e pessoas com deficiência visual: 14 dias úteis

Docentes: 30 dias

Quantidade: 8 livros

Os DVDs, CDs e CDs de áudio são liberados até 2 itens, pelo prazo de 3 dias 

úteis para qualquer categoria de usuário.
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Empréstimo por hora

Obras da Sala de Reserva e Obras de Referência

2 obras / 4 horas

Se retirada a obra 4h antes do fechamento da biblioteca, a devolução pode ser 

feita no dia seguinte até 1h após a abertura.
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Empréstimo de notebooks, netbooks

e-readers e tablets

 Prazo de empréstimo = convencional;

 É possível fazer reserva;

 Permitido até 25 renovações consecutivas;

 Check list no momento do empréstimo e da devolução.
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Renovação e Reserva

Duas formas de gerenciar seus empréstimos e solicitações: 

Site da biblioteca: https://acervo.bibliotecas.ufu.br/

Aplicativo Sophia Biblioteca (não é possível consultar multas)
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https://acervo.bibliotecas.ufu.br/


Acesso ao Sophia

No caso de perda de senha:

Logar em sua conta no site do acervo.

Informe seu ID de leitor.

Clicar em “Lembrar senha” na janela de login.

No caso de perda do ID de leitor:

Consulte qualquer comprovante de empréstimo 

ou devolução encaminhado para o seu e-mail.

(Novos Cadastros: ID = CPF)
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Sistemas de autosserviço - Térreo
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Autoempréstimo Autodevolução

(funciona 24 horas)



Renovação
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Você não poderá renovar caso:

O material esteja reservado;

O cadastro já tenha expirado;

A renovação ocorra no dia do empréstimo;

Exceda o limite de renovações (25 vezes);

Esteja com pendência financeira;

Esteja com obra em atraso.

Renove seus livros em dia!



Reservas
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Acompanhe suas solicitações através de sua conta na biblioteca.

Quando o item estiver com o status “retirada”, ele ficará disponível por 

24 horas no Setor de Circulação.

Lembre-se que a reserva e o empréstimo apenas serão permitidos aos 

usuários que não estiverem em débito com a biblioteca.

Atenção: mantenha seu e-mail atualizado!



Multa
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Gerada por dia/hora de atraso, para cada item.

Empréstimo convencional: R$ 1,00 a cada dia;

Empréstimo por hora: R$ 1,00 a cada hora;

Pagamento via GRU nas agências do Banco do Brasil S/A, orientações: 

https://www.bibliotecas.ufu.br/gru;

Baixa da multa: realizada três dias úteis após o pagamento ou imediatamente 

com a apresentação do comprovante de pagamento.

Atenção! Com qualquer débito, você não faz novos empréstimos nem 

reservas.



Perda ou dano em material informacional 

e/ou dispositivos móveis
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Informe imediatamente  à biblioteca o ocorrido, 

para evitar e/ou paralisar a multa e 

ser orientado quanto à reposição.



Ilha de pesquisa - 1º andar
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Total de 06 computadores liberados para os usuários



Sistema de autosserviço - 1º piso
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Scanner planetário

Para digitalização de pequenos trechos de materiais do acervo.



Além disso, temos ...
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Espaço com pontes de rede para acesso cabeado à internet.

Rede WIFI disponível em toda a biblioteca.

(Utilize seu e-mail institucional para logar)



Acervo de Periódicos - 2º andar
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O acervo está organizado em ordem alfabética pelo título do periódico.

Caso tenha alguma dúvida, solicite ajuda a um funcionário.



Setor de Restauração - 2º andar
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Realiza reparos e restauração da material informacional das bibliotecas da UFU.

Obs.: É responsabilidade dos 

usuários o cuidado no 

manuseio das obras e o zelo 

com as obras emprestadas



Videoconferência
(Biblioteca Central Santa Mônica)
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Tecnologia que permite a comunicação simultânea, com áudio e 

vídeo, independente da localização geográfica.

Disponível para a comunidade acadêmica na Biblioteca Central 

Santa Mônica via agendamento pelo site do SISBI.



Na biblioteca 

NÃO é permitido
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 Consumo de alimentos;

 Prática de comércio;

 Entrar com mochilas, bolsas, pastas e materiais 

similares;

 Realizar e receber ligações telefônicas próximo 

às áreas de estudo;

 Falar alto nas áreas internas e hall externo,  

inclusive espaço 24 horas.
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Pedimos que não sejam formados 

grupos,  sentados ou deitados próximo à 

entrada da Biblioteca, ou escorados nos 

“blindex”,  evitando sempre que 

possível, a obstrução do caminho e o 

excesso de barulho que atrapalha 

quem está estudando.
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A Biblioteca possui um controle de objetos perdidos e achados no prédio. 

Em caso de ocorrência desse tipo de situação, favor procurar o Balcão de 

Atendimento no térreo da biblioteca, com a descrição detalhada do objeto 

perdido e com um documento de identificação Pessoal.

Achados e Perdidos
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A Biblioteca oferece treinamento em turma, grupos ou individual:

 Visita orientada;

 Pesquisa em bases de dados;

 Normalização de trabalhos técnico-científicos;

 De acordo com as normas da ABNT em vigor;

 Geradores de referências (MORE);

 Gerenciadores de referências (Zotero / Mendeley / EndNote Web).

https://bibliotecas.ufu.br/treinamentos

Treinamentos

https://bibliotecas.ufu.br/treinamentos
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https://pt-br.facebook.com/bibliotecas.ufu/

@bibliotecasufu

@bibliotecasufu

Canal Youtube - Bibliotecas UFU 

(34) 3239-4196

Redes sociais

https://pt-br.facebook.com/bibliotecas.ufu/
https://www.instagram.com/bibliotecasufu/
https://twitter.com/bibliotecasufu
https://www.flickr.com/photos/bibliotecasufu/
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Em caso de dúvida entre em

contato clicando aqui
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https://bibliotecas.ufu.br/telefones

