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VIDEOTECA
5 salas de vídeo, que funcionam no Centro de 
Convivência.
Empréstimo de vídeos: alunos, professores e 
funcionários (5 vídeos por 5 dias).
Informações e agendamento de salas: 3477-3163

AMBIENTE DE ESTUDOS
685 assentos para estudo individual e/ou em grupo, 
sendo 230 em ambiente climatizado.

BIBLIOTECA ACERVOS ESPECIAIS
Acervo com 9 mil livros sobre: 
História do Brasil, Artes, Arquitetura, 
Literatura, História do Ceará, Direito,
Manuscritos e Pareceres Jurídicos.
Ilustrações originais de artistas 
nacionais e internacionais.
Livros raros datados dos séculos XV e XVI.
Livros com assinaturas dos autores ilustres da 
Literatura Brasileira.
Informações, horários e agendamentos: 3477-3823 
Prédio da Reitoria - 1° andar.

COMUNICAÇÕES
Utilize todos os recursos disponíveis no 
Unifor Online e Mobile para ficar 
informado sobre empréstimos, reservas 
e renovações/devoluções.
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ACESSO
É indispensável e intransferível o uso do Uniforcard.
Senha eletrônica: apresentar carteira de identidade 
para cadastramento.

GUARDA – VOLUMES
A Biblioteca da Unifor disponibiliza um guarda-
volumes para alunos, professores e funcionários. O 
uso é exclusivo para quem utiliza o acervo e restrito 
ao período de permanência no local. 
O atraso na devolução de chaves gera multa diária.
Em caso de perda, o usuário deverá arcar com os 
custos decorrentes da substituição da fechadura. No 
7º dia útil de atraso, os pertences serão removidos 
para a Divisão de Segurança e Vigilância do 
Campus.

COMO LOCALIZAR A OBRA DESEJADA
Computadores disponíveis para consulta ao acervo 
físico e digital:
Busca Integrada e Busca Integrada Periódicos.
Versão disponível no Unifor Online e Unifor Mobile.

EMPRÉSTIMO
Para o aluno de graduação, é permitido o 
empréstimo de até 10 (dez) livros, pelo prazo de 
14 (catorze) dias. Ao aluno de especialização, 
mestrado, doutorado e professor é permitido 
o empréstimo de até 12 (doze) livros pelo 
prazo de 28 (vinte e oito) 
dias.

RESERVA
As obras podem ser reservadas quando todos os 
exemplares de uma edição estão emprestados. O aviso 
da chegada da obra reservada é enviado via e-mail, 
Unifor Online e Unifor Mobile.

RENOVAÇÃO
O prazo de empréstimo pode ser renovado se a 
publicação não estiver reservada. Caso a data de 
devolução e/ou renovação coincida com feriados, 
poderá ser feita um dia antes da data estabelecida ou 
no primeiro dia útil após a data. A renovação pode ser 
realizada via Unifor Online ou Unifor Mobile. Em caso 
de problemas de conexão com o site da Unifor, 
dirija-se à Biblioteca nos horários de atendimento para 
renovação de obras.

ATRASO DE DEVOLUÇÃO
Caso a devolução da obra não seja efetuada na data 
estabelecida, o usuário pagará multa por dia útil de 
atraso de cada livro.

EXTRAVIO DA OBRA
O usuário deverá repor a obra, em caso de perda ou 
dano, não ficando dispensado de multa.
Informações: 3477-3162

ACERVO
São mais de 327 mil obras físicas e digitais nas áreas 
de ciências jurídicas, tecnológicas, da saúde, da 
comunicação e gestão. O acervo é composto por livros, 
teses, dissertações, anais, periódicos, TCC, vídeos 
analógicos e Portal de vídeos digitais.

PERIÓDICOS
Oferta acervo de revistas e jornais nacionais e
de outras regiões. Disponibiliza o serviço de
reprodução física e digital sempre obedecendo
a lei de direitos autorais. Acesse as revistas digitais no 
Portal de Periódicos Capes, Ebsco Host, Revista dos 
Tribunais, Vlex e Portal de Periódicos da Unifor.

SETOR DE PESQUISAS E TREINAMENTOS
Disponibiliza capacitações gratuitas (Biblioteca Digital,  
ABNT, Vancouver, APA, Integridade acadêmica, 
Desvendando os periódicos científicos e o gerenciador 
de referência Mendeley) nas modalidades individual ou 
em grupo para a comunidade acadêmica, mediante 
agendamento por telefone ou pessoalmente.
Informações: (85) 3477-3167.

COLEÇÃO RACHEL DE QUEIROZ E CORDELTECA
Disponibiliza para consulta local parte do acervo
pessoal da escritora Rachel de Queiroz e dos cordéis.
Informações e agendamentode visitas: 3477-3169

ACESSIBILIDADE
Disponibiliza recursos para acessibilidade como: 
bancadas rebaixadas, piso tátil, plataforma elevatória, 
banheiros acessíveis, guichês preferenciais, terminais 
de consulta com software leitor de tela NVDA, um 
scanner que transforma textos impressos em áudio e 
funcionários capacitados na Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS).

HORÁRIO
segunda à sexta-feira: 7h às 21h55
sábado: 7h30 às 16h25

Campanha de conservação do 
acervo da biblioteca: folheie a 
obra e confira seu estado de 
conservação antes de efetuar o 
empréstimo.

Guarde sempre o comprovante da 
última devolução/renovação. Mantenha 
seu e-mail, números de telefone e 
endereço atualizados no Unifor Online 
para receber informações acadêmicas e 
da biblioteca.

PAGAMENTO DE MULTA
Poderá ser realizado presencialmente, nos guichês de 
Devolução/Renovação.

ORIENTAÇÃO DE NORMAS BIBLIOGRÁFICAS
Oferece atendimento personalizado para 
esclarecimento de dúvidas quanto a normalização 
de trabalhos acadêmicos em APA, ABNT, Vancouver e o 
gerenciador de referência Mendeley. O agendamento 
poderá ser realizado por telefone ou presencialmente. 
Informações: (85) 3477-3167.
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