Serviços da B iblioteca

Serviços da Biblioteca Central
“Zilma Parente de Barros”
CONSULTA:
O leitor tem acesso direto às obras destinadas apenas à consulta, como dicionários,
periódicos, livros reservados para consulta (por solicitação do corpo docente), entre outros. O
prazo para devolução varia de acordo com a obra solicitada, podendo ser por 03 (três) horas
ou até o final do dia (horário de expediente diário da Biblioteca).

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR:
Disponível apenas aos usuários vinculados à Universidade. Os prazos para devolução variam
de acordo com o tipo de usuário e obra retirada (verificar se obra solicitada circula ou se é
reservada à Consulta).
Prazo para devolução de livros:
• Graduação e colaboradores: 07 dias;
• Pós-graduação e professores: 15 dias.
Obras de literatura: 10 dias para todos os usuários.
Serviço de busca em outras Bibliotecas em âmbito nacional e internacional, que permite, aos
usuários, cópia de artigos de periódicos, anais, livros e teses que não estão disponíveis no
acervo da nossa Biblioteca. A Biblioteca mantém convênio com o IBICT (COMUT) e BIREME.
O custo deste serviço é remetido para a Biblioteca Fornecedora e o valor a pagar varia de
acordo com a quantidade de páginas e tipo de remessa solicitada (correio, e-mail etc.).

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS:
Na cidade de Marília há convênio firmados com as demais bibliotecas universitárias para
intercâmbio de livros não disponíveis em nosso acervo.
Nas Bibliotecas nacionais há normas estipuladas para acesso, o empréstimo obedece as
normas estipuladas em cada uma.

APRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECA:
Em parceria com o “Projeto Unimar Aberta", estudantes e vestibulandos podem conhecer as
instalações e serviços da Biblioteca através da orientação de uma bibliotecária.
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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO:
No decorrer do curso, a disciplina de Metodologia Científica, o aluno junto aos seus
professores retorna à Biblioteca com a finalidade de apresentação das bases de dados. Essa
orientação informal é possível a qualquer momento.

ACESSO AOS PERIÓDICOS:
Os artigos de periódicos foram informatizados. A recuperação poderá ser feita através da
palavra-chave e título do artigo. Para uma rápida localização do fascículo é necessário anotar:
Título do periódico, volume, número, mês e ano
Ex: Revista de Letras, v.1/2, nº 24, jan/dez, 2002
A biblioteca possui periódicos, generalidades e científicos.
Os periódicos são fascículos que estabelecem na publicação seriada, constituídos por
coleções, pela qual diferem-se dos livros que estabelecem uma publicação única, havendo
nova tiragem a cada término de edição. Os periódicos são materiais de consulta, devendo
ser devolvidos no mesmo dia, até às 22h.

PESQUISA EM BASE DE DADOS:
As bases de dados ficam disponíveis com os links no próprio site da Unimar e o usuário tem
acesso a eles através da sala de Multimídia, podendo recorrer ao profissional bibliotecário
sempre que for necessário.
Infraestrutura
Aparelho de Reprodução de vídeo: 1 vídeo e 1 DVD
Equipamento de Climatização: 08 ventiladores
Equipamento de Computação: 37 microcomputadores
Estudo em grupo: 55 mesas com 4 lugares e 14 cabines fechadas para estudo em grupo
Estudo individual: 66 cabines
Móveis Altamente Relevantes: 613 estantes compostas de 5 prateleiras cada
Outros Equipamentos Relevantes: 10 impressoras
Televisão: 1
Mais informações no regulamento da biblioteca.
Núcleo de Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
Diretrizes Curriculares Nacionais
Livro "O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje".
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