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HORÁRIO
Segunda a sexta-feira: 7h às 21h55
sábado: 8h às 14h10
ACESSO
É indispensável o uso de máscara e o respeito às normas de biossegurança da Universidade para
permanência em nossos espaços.
ACERVO
O acervo é composto por livros, teses, dissertações, normas técnicas, periódicos, TCC, vídeos
analógicos e Portal de vídeos digitais. São mais de 330 mil obras físicas e digitais nas áreas de
ciências jurídicas, tecnológicas, da saúde, comunicação e gestão.
BIBLIOTECA DIGITAL
Conteúdo disponível 24h por dia! Além de livros, a Biblioteca Digital possui artigos científicos,
atlas(interativo 3D) de anatomia humana, base com informações financeiras, vídeos e muitos outros
recursos! Acesso no seu Unifor Online em “Biblioteca > Biblioteca Digital''.
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
Os empréstimos estão ocorrendo de forma espontânea e via agendamento, através do e-mail
bibemprestimo@unifor.br.
Importante: O empréstimo agendado só poderá ser atendido após a confirmação sobre a
disponibilidade das obras solicitadas.
Categoria do Usuário

Qtd. de empréstimo

Prazo de empréstimo

Alunos de Graduação

10 livros

14 dias

Alunos
Especialização/
Mestrado/Doutorado

12 livros

28 dias

Professores

12 livros

28 dias

RESERVA DE LIVROS
Os livros podem ser reservados 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 obra não estiver reservada.
Caso a data de devolução 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 a renovação de obras.
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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.

PAGAMENTO DE MULTA
Poderá ser realizado presencialmente nos guichês de Devolução/ Renovação.
EXTRAVIO DA OBRA
O usuário deverá repor a obra, em caso de perda ou dano, não ficando dispensado de multa.
Informações: 3477-3162.
PERIÓDICOS
Oferece acervo de revistas e jornais nacionais. Disponibiliza o serviço de reprodução física e digital
sempre obedecendo à Lei de Direitos Autorais. Acesse as revistas digitais no Portal de Periódicos
Capes, Ebsco Host, Revista dos Tribunais Online, Vlex e Portais de Periódicos da Unifor.
Informações: periodicos@unifor.br ou 3477-3260.
SETOR DE PESQUISAS E TREINAMENTOS
Disponibiliza capacitações gratuitas nas modalidades individual ou em grupo, mediante
agendamento por telefone ou pessoalmente. As capacitações ocorrem nas modalidades presencial
e online. Informações e agendamentos por e-mail: spt@unifor.br ou 3477-3169.
Capacitações disponíveis:
Biblioteca Digital
O que é Plágio?
Como publicar em revistas científicas?
Currículo Lattes
Atlas de Anatomia 3D - Primal
Gerenciador de referências Mendeley
ABNT - Formatação de Trabalhos Acadêmicos
Normas ABNT, APA e Vancouver
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES SOBRE NORMALIZAÇÃO DE TCC
Oferece atendimento personalizado para esclarecimento de dúvidas quanto à normalização de
trabalhos acadêmicos em APA, ABNT, Vancouver e o gerenciador de referência Mendeley.
Informações e agendamentos por e-mail: spt@unifor.br ou 3477-3169.

COLEÇÃO RACHEL DE QUEIROZ E CORDELTECA MARIA DAS NEVES BAPTISTA PIMENTEL
Disponibiliza para consulta local a coleção especial do acervo pessoal da escritora Rachel de Queiroz
e os cordéis.
Informações e agendamentos das visitas por e-mail: spt@unifor.br ou (85) 3477-3167.
VIDEOTECA
5 salas para exibição de vídeos, 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
669 assentos para estudo individual e em grupo, sendo 119 em ambiente climatizado.

