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Depois de pesquisar no Sistema Online do Pergamum (no
site do SISB), o usuário anota o número de chamada e vai
ao acervo.
Os tulos encontram-se ordenados pelo número de classiﬁcação, por sobrenome do autor e por tulo.
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O Sistema de Bibliotecas (SISB) da UNEB tem as seguintes
atribuições:
Coordenar tecnicamente as aJvidades das bibliotecas
do sistema, promovendo sua integração;
Realizar o processamento técnico do acervo;
Disponibilizar o acervo aos usuários para consulta e
emprésJmo de acordo o regulamento do sistema;
Promover o emprésJmo interbibliotecário;
Promover a capacitação de pessoal.
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Todo aluno tem direito a uJlizar o Serviço de EmprésJmo,
desde que:
Esteja matriculado regularmente nos cursos da UNEB;
Esteja cadastrado na Biblioteca (todo semestre é necessário o RECADASTRAMENTO — a parJr do 2º semestre);
Apresente o documento de idenJﬁcação (RG ou Carteira da Biblioteca);
ESTEJA REGULAR COM O SISTEMA DE BIBLIOTECAS.
Para se cadastrar você deverá apresentar na biblioteca
onde é lotado, os seguintes documentos ORIGINAIS: Alunos: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira
de Classe ou ainda Carteira de Trabalho, comprovante de
matrícula (carimbado e assinado pelo departamento) e
comprovante de residência;
Funcionários e Professores: RG, Contracheque.
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Guardar bolsas, mochilas, classiﬁcadores, pastas de
notebook, etc. no guarda-volumes;
UJlizar as salas de leitura, exclusivamente para aJvidades de pesquisa e estudo;
Preservar e zelar pela conservação do acervo e equipamentos;
Atender os prazos de devolução de material tomado
por emprésJmo;
Comunicar a Biblioteca alterações cadastrais e/ou
mudança de endereço.
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A quanJdade de tulos que podem ser emprestados (e renovados, pela internet ou na biblioteca, por 2 vezes, caso
não haja reserva para o tulo) e o prazo de devolução são
diferentes para cada categoria de usuário:
Alunos: 3 tulos por 7 dias;
Funcionários: 3 tulos por 7 dias;
Professores: 5 tulos por 14 dias;
Alunos de pós-graduação: 3 tulos por 14 dias.
Atenção: os livros que possuem uma tarja vermelha na lombada são usados exclusivamente na biblioteca. Porém, podem ser reJrados para reprograﬁa através do EmprésImo
Especial para ser devolvido em até 02 (duas) horas.
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São permiJdas 02 (duas) renovações consecuJvas via
internet (ou no balcão de atendimento, com a apresentação do material e idenJﬁcação do usuário), caso não
haja reservas efetuadas por outros usuários.
As renovações são permiJdas até as 23:59h do dia da
devolução.
Caso necessite dos tulos emprestados por mais dias, o
usuário deve dirigir-se à biblioteca para devolvê-los e
efetuar um novo emprésJmo. Lembrando sempre que
esse procedimento (de renovação) só é possível caso
não haja reserva efetuada por outro usuário.
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O não cumprimento do prazo para devolução do material
sob a responsabilidade do usuário implica em suspensão do
direito de QUALQUER emprésJmo.
No EmprésJmo Normal (07 dias), o usuário ﬁcará suspenso
a mesma quanJdade de dias que atrasou a entrega do material (dias contados ininterruptamente, incluindo domingos
e feriados).
Caso o usuário não cumpra a devolução no prazo e horário
(o sistema contabiliza até os segundos de atraso) estabelecido no EmprésImo Especial (02 horas—Livro de Consulta—
ou 48 horas—Livros de Reserva), o mesmo será suspenso,
automaJcamente, por 30 (trinta) dias.
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O usuário pode efetuar a reserva de um livro apenas se todos os exemplares esJverem emprestados e esJver disponível somente o de consulta. Informamos que, se mais de um
usuário Jver reservado o livro, haverá uma lista de espera.
O livro em reserva, quando devolvido à Biblioteca, ﬁcará
disponível para o primeiro usuário da lista por de 24 horas.
Após esse prazo, a mesma será liberada para o usuário seguinte.
Assim, o aluno só poderá uJlizar o livro mediante um EMPRÉSTIMO ESPECIAL por 48 HORAS. A penalidade para o
atraso é de SUSPENSÃO POR 30 dias .
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No www.sisb.uneb.br você encontrará mais informações sobre o SISB e suas bibliotecas, os serviços oferecidos, os contatos dos responsáveis pela biblioteca do
seu campus, o regulamento do usuário, e-books de
diversas áreas do conhecimento e poderá navegar em
diversos canais on line, como bibliotecas e museus virtuais, o portal do Periódico CAPES, o Scielo e outros
links interessantes.
Buscando interagir com o público, criamos a fanpage
oﬁcial do SISB no facebook, onde a equipe do SISB estará à disposição para esclarecer dúvidas e outros quesJonamentos, divulgar no cias e sites interessantes, entre outros.
Venha “CurJr” e fazer parte da família do SISB/UNEB!
Nosso e-mail: sisb@uneb.br
Nossa fanpage: www.facebook.com/SisbUneb

Seja bem vindo(a)!

