
 

 

 

 

SISTEMAS DE BIBLIOTECAS UNICARIOCA 

NORMAS DE USO 

 

- CONSULTAS 

A Biblioteca possui acervo aberto, em que o usuário pode manusear e selecionar o material bibliográfico. A 

consulta deste material pode ser feita pelo Sistema Pergamum, no Espaço Acadêmico - Biblioteca ou no site 

da UniCarioca, clicando em "catálogo online". 

 - EMPRÉSTIMO 

Poderão fazer empréstimo do material da Biblioteca: professores, alunos e funcionários da UniCarioca, após 

preenchimento de ficha de cadastro. O empréstimo pode ser realizado em qualquer biblioteca ou 

solicitado a outra unidade, caso não tenha o material na biblioteca de origem. 

Estão disponíveis para empréstimo domiciliar as publicações que compõem o acervo da biblioteca, com 

exceção das obras de referências, obras especiais, TCCs, periódicos, multimídia e publicações com 1 

exemplar. 

1. EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

 Aluno: é permitido o empréstimo de até 3 livros, por um prazo de 7 dias corridos para livros de 

situação normal. 

 Professores: é permitido o empréstimo de até 5 livros, por um prazo de 14 dias corridos. 

 Funcionários: é permitido o empréstimo de até 3 livros, por um prazo de 7 dias corridos. 

 Devoluções: as publicações retiradas por empréstimo devem ser devolvidas no balcão de 

atendimento da Biblioteca. 

 Renovações: o empréstimo pode ser renovado por até 3 vezes, desde que não haja reserva ou 

atraso para a obra. 

 

 

 

 

 

http://portal.unicarioca.edu.br:8080/pergamum/biblioteca/


 

 

 

 

 

 Reservas: o usuário pode efetuar até 3 reservas de obras, não disponíveis imediatamente no acervo. 

O usuário receberá uma comunicação por e-mail sobre a disponibilidade da obra, que permanecerá 

à sua disposição por um período de 48 horas. Caso não seja retirada dentro do prazo estabelecido, a 

reserva será automaticamente cancelada. Não é permitida a reserva de título que já se encontre em 

poder do usuário. 

 Multa: para o material devolvido fora do prazo será cobrado multa no valor de R$1,00 por dia (dias 

corridos) para cada publicação; 

 O usuário que apresentar alguma pendência no Sistema da IES não poderá retirar material para 

empréstimo. 

 O usuário ficará responsável pela publicação retirada em seu nome e, em caso de extravio ou dano, 

indenizará, obrigatoriamente, a biblioteca, mediante pagamento do preço de mercado da obra ou a 

sua reposição. 

2. EMPRÉSTIMO ESPECIAL 

As publicações com exemplar único serão liberadas para empréstimo especial, podendo o material ser 

retirado na sexta-feira e devolvido na segunda-feira. Não é permitida a renovação deste tipo de empréstimo. 

A quantidade de obras liberadas para este tipo de empréstimo é de um exemplar por usuário e para 

qualquer tipo de usuário da comunidade acadêmica. 

3. MULTA 

 O não cumprimento do prazo de devolução das publicações pertencentes às bibliotecas implica na 

cobrança de uma multa no valor de R$1,00 para empréstimo domiciliar e R$2,00 para empréstimo 

especial, por volume e por dia corrido de atraso, incluindo sábados e feriados; 

 A falta de pagamento da multa suspende imediatamente o usuário de todos os serviços da 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. SERVIÇOS 

 ·Treinamento de usuários  

Oferecido gratuitamente para toda a comunidade acadêmica – o curso tem como objetivo capacitar os 

usuários na utilização dos recursos e serviços oferecidos pela biblioteca, orientando sobre a melhor maneira 

de satisfazer suas necessidades de informação e elaboração de seus trabalhos. O curso é realizado em dois 

módulos e dá direito a receber Horas PAC, pois é oferecido como Curso de Extensão. 

Módulo 1 – Visita guiada (como buscar informação na biblioteca) – 1 hora. 

Módulo 2 – Orientação para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos – utilizando as normas da ABNT – 2 horas. 

 Empréstimo entre Bibliotecas de IES 

A Biblioteca oferece ao usuário empréstimo entre bibliotecas das unidades e bibliotecas que fazem parte do 

Compartilhamento entre Bibliotecas de 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES). 

 Elaboração de Ficha Catalográfica (Formulário para solicitação)   

Solicitação Ficha Catalográfica 

 Guias para Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso  

Guia para elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso   

Guia TCC Anexos – Modelos com base na norma ABNT NBR 14724 

 Comutação Bibliográfica 

Solicitação de cópias e/ou empréstimo de documentos em bibliotecas nacionais e/ou no exterior 

Guia de solicitação de cópias e/ou empréstimo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uva.br/cbies/
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/SOLICITACAO_FICHA_CATALOGRAFICA.pdf
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/SOLICITACAO_FICHA_CATALOGRAFICA.pdf
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/Guia_elaboracao_TCC.pdf
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/Guia_elaboracao_TCC.pdf
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/Guia_TCC_Anexos.pdf
http://www.unicarioca.edu.br/sites/default/files/files/Guia_TCC_Anexos.pdf
http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm


 

 

 

 

 

5. ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

 A biblioteca possui um salão de estudos com computadores, mesas e baias individuais. Os 

computadores das bibliotecas são de uso restrito às atividades de pesquisa acadêmica; 

 A biblioteca possui guarda-volumes reservado para objetos pessoais (bolsas, pastas, mochilas etc.) 

dos usuários. A permanência de materiais no escaninho fica condicionada à presença do usuário na 

biblioteca; 

 A biblioteca oferece uma sala para estudo em grupo e uma sala de multimídia, que pode ser usada 

mediante reserva; 

 Não é permitido nas dependências da biblioteca: entrar com pastas, mochilas, fichários, bolsas, 

sacolas etc.; conversar em voz alta, fumar, consumir alimentos e bebidas e/ou utilizar celular. 

  

6. BASE DE DADOS E LINKS PARA CONSULTAS 

A biblioteca oferece acesso à mais completa base de dados multidisciplinar EBSCO e ao Portal de Periódicos 

da SBC – Sociedade Brasileira de Computação. Consulte o link fazendo login no Portal do Aluno, ou pergunte 

na sua biblioteca como você pode acessá-los. 

                       

- BASES COM ACESSO GRATUITO 

>> SciELO – Scientific Electronic Library Online >> LivRe – Portal para periódicos de livre acesso na Internet 

>> PORTAL CAPES >> SCIRUS 

>> DOMÍNIO PÚBLICO >> GOOGLE ACADÊMICO 

>> BIBLIOTECA DE TESES E DISSERTAÇÕES DO IBICT >> BIBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS 

>> REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 

http://www.scielo.org/index.php?lang=pt
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://scholar.google.com.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/sistema-para-construcao-de-bibliotecas-virtuais-tematicas-(bvt)/bibliotecas-virtuais-tematicas
http://revistadostribunais.com.br/maf/api/tocectory?ndd=3&tocguid=brroot&stnew=true

