Horário de funcionamento De segunda a sextafeira, das 09 h às 21 h

RG e CPF;
c) Servidores Docentes e Técnicos administrativos
da UFAL: apresentar o último contra-cheque.

A Biblioteca da Unidade de Ensino Penedo/ Campus
Arapiraca é uma das bibliotecas que compõem o
SIBI/UFAL - Sistema de Bibliotecas da Universidade
Federal de Alagoas - O SIBI/UFAL é um órgão
Suplementar, previsto no Estatuto da UFAL (Art. 10,
Cap. II), diretamente subordinado ao Reitor, e é
composto pelo conjunto de todas as bibliotecas da
Universidade integrado sob os aspectos
administrativos, funcional e operacional.
Normas de circulação e empréstimo
1- Normas de Circulação e Empréstimo
- Normaliza e disciplina o serviço de Empréstimo do
SIBI/UFAL.
2 - Quem são nossos usuários:
a) Comunidade da UFAL: alunos (Graduação, PósGraduação), Servidores Docentes e Técnicos
administrativos, onde poderão habilitar-se para o
empréstimo domiciliar;
b) Comunidade Geral: São todos os usuários não
vinculados a UFAL podendo apenas fazer consultas
aos nossos acervos.

A inscrição não será feita sem a entrega dos itens
solicitados.

b) O aviso de que o livro já está na Biblioteca será
enviado para o e-mail, caso esteja atualizado;
c) O prazo de permanência do livro reservado é
apenas de 24 horas, após este prazo será
considerado desistente;
d) Só é permitido uma única reserva por usuário.

4 - Prazo de Empréstimo (devolução):
a) Professores: 30 (trinta) dias;

8 - O SIBI/UFAL obedecerá e trabalhará de
acordo com o Calendário Acadêmico da
UFAL/PROGRAD -DAA:

b) Alunos e Servidores Técnicos administrativos: 15
(quinze) dias.
a) Férias, Recessos, o usuário terá 05 (cinco) dias
úteis para devolução dos livros, sem multa;
A Biblioteca não se responsabilizará por
empréstimo de livros, da UFAL, entre usuários.
b) Não serão computados os sábados não letivos,
domingos, feriados, e paralisação;
5 - Quantidade de Exemplares (títulos diferentes)
a serem emprestados:
c) O usuário fica dispensado de multa caso a
Biblioteca naquele dia, por algum motivo, não
a) 05 (cinco) livros/usuário.
tenha funcionamento normal.
6 - Renovação do Empréstimo:

9 - O valor da multa por atraso na devolução:

a) O livro será renovado quantas vezes for
necessário, sendo que via sistema até 03 vezes, e
salvo quando o livro estiver em reserva;

a) Será de $1,00 (hum real), por dia e por livro,
conforme resolução n°019/90 e 060791
CONSUNI.

b) Só serão feitas reservas antes do prazo da
devolução até 03 dias antecedência.

10 - O usuário em débito com a Biblioteca:

3 - Cadastramento:

7 - Reserva de Livros:

a) Ficará suspenso de empréstimo domiciliar até a
quitação do débito;

a) Alunos de Graduação: apresentar comprovante de
residência, RG e CPF;

a) Quando o usuário desejar um livro que já esteja
emprestado poderá reservá-lo e será comunicado, ao
mesmo, o dia de chegada do livro que está sendo
reservado;

b) Por períodos inferiores a 60 (sessenta) dias de
atraso, o aluno deverá pagar,em GRU gerada no
SIBI, pagamento somente no Banco do Brasil, o
valor total das multas.

b) Alunos de Pós-Graduação: declaração do curso no
qual está matriculado, comprovante de residência,

11 - Em caso de extravio ou danificação dos livros
emprestados, o usuário deverá:
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a) Reposição do mesmo título. Caso o livro perdido
ou danificado esteja esgotado, a Biblioteca indicará
um título, no mesmo assunto, para a substituição.
b) Por períodos inferiores a 60 (sessenta) dias de
atraso, o aluno deverá pagar, em GRU gerada no
SIBI, pagamento somente no Banco do Brasil, o
valor total das multas.
c) Por um período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias de atraso, o aluno fica obrigado ao pagamento de
50% do valor total das multas, em GRU gerada no
SIBI, pagamento somente no Banco do Brasil,
podendo o restante ser negociado com doação de
livros de 3º grau, após avaliação do bibliotecário
responsável.

Acesso ao catálogo para consulta de materiais
http://www.sibi.ufal.br/
Acesso a Universidade Digital para consulta aos Tccs
https://ud10.arapiraca.ufal.br/
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