
Biblioteca Central   
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Biblioteca Central - Setor de Referência 

Sejam bem-vindos à UFSM! 



USUÁRIOS 
- O uso da Biblioteca (consulta ao acervo, acesso à Internet, acesso 
ao Portal de Periódicos da Capes, etc.) é aberto à comunidade.  
- Para empréstimo domiciliar de materiais é necessário possuir 
vínculo com a UFSM.  
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CARTEIRAS DA BIBLIOTECA E RU 
- Preencher formulário de solicitação da carteira, disponível 

na recepção da Biblioteca e anexar uma foto 3X4. 

- Cadastrar senha no balcão de empréstimo. 

-Retirar a carteira no Setor de Referência, no subsolo. 

 

Obs.: A carteira permite o empréstimo domiciliar em todas as 

bibliotecas da UFSM e o acesso aos Restaurantes 

Universitários. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS 
 

- Consulta local e empréstimo domiciliar. 
- Renovação e reserva on-line de materiais bibliográficos. 
- Reserva da Sala de Multimídia. 
- Orientação aos usuários em pesquisas no Catálogo On-line. 
- Consulta ao acervo, com livre acesso às estantes. 
-Acesso à Internet (Projeto de Inclusão Social). 
- Acesso ao Portal de Periódicos CAPES. 
- Treinamentos em bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES. 
- Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos. 
- Comutação Bibliográfica (COMUT). 
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD (www.ufsm.br/tede). 
- Rede Wireless. 
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EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
  
- Máximo quinze materiais bibliográficos por usuário (cinco exemplares para 
cada tipo de material, por Biblioteca). 
- Empréstimo de sete dias para todos os usuários. 
- Os livros da Coleção “Faixa Azul” estão disponíveis para empréstimo a partir 
das 18h, com devolução às 9h30min do dia seguinte, e no sábado a partir das 
10h30min. É permitido o empréstimo de um exemplar por usuário. 
- Os livros da Coleção Vestibular possuem empréstimo regular de sete dias e 
limite de um exemplar por usuário.  
-As obras de referência (dicionários, enciclopédias, entre outras) só podem 
ser consultadas no local, exceto nos dias de provas de suficiência em línguas. 
- O Regulamento completo está disponível na página da Biblioteca Central. 
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621 
L258a 

1ª letra do 
sobrenome do 
Autor (procurar 
pela ordem 
alfabética) 

assunto 1ª letra do título do 
livro 

número do 
Autor 

621.3 
C845m 

621 
L258a 

621.3 
D269c 

621.8 
M112m 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 
 

     Após encontrar o número de localização da obra nas prateleiras, basta procurar por  
     ordem alfabética das letras e o código de autor. 
 



TIPOS DE OBRAS E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS ANTES DO Nº DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Braille: BRAILLE 
Cartaz: CARTAZ 
Cassete sonoro: FA                                                                       Ex: Etiqueta 
CD-ROM: CD 
Disco de vinil: DISCO 
Disquete: DI  
DVD: DVD 
Fitas de vídeo: V 
Folheto: FOLHETO 
Livro: SEM CÓDIGO ANTES DO Nº DE CLASSIFICAÇÃO 
Norma técnica: N 
Obras de referência: R (Dicionários, Enciclopédias, Atlas...) 
Partitura: PARTITURA         Ex: Etiqueta 
Tese, dissertação e monografia: T ou Universidade, Centro,          
Programa de Pós-graduação, ano de defesa e notação para o autor. 
 
 

CD621 
L258a 

UFSM 
CAL 
ML 

2008 
L258a 



TAXAS 
 
- Por atraso na devolução: R$ 1,25 ao dia, por obra. 
 
- Atraso na entrega de obras da Coleção “Faixa Azul”: R$ 1,25 por hora 
e por obra. 
 
 Extravio ou danificação de obras: o usuário deverá repor o material 
extraviado ou indenizar no valor atual da obra, inclusive 
despesas de importação, se necessário. Caso o título esteja esgotado, a 
biblioteca opta entre um valor da indenização ou a reposição por obra 
similar existente no mercado.  
 
- Carteira da Biblioteca: R$ 6,25 para a emissão da 2ª via. 
 
- Extravio da chave do armário de guarda dos materiais: R$ 5,00.  
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NA BIBLIOTECA 
- Manter a fala discreta. 
- Não entrar com pastas e bolsas, bebidas ou comida. 
- Zelar pela integridade das obras sob sua responsabilidade. 
- Não riscar, recortar, colar ou sujar qualquer material. 
- Não repor os materiais consultados nas estantes, deixá-los nas mesas 
ou na estante de guarda. 
- Não fumar. 
-Não entrar com animais. 
- O uso do celular somente é permitido se estiver no silencioso e se a 
conversa for discreta, rápida e em tom de voz baixo. 
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SISTEMA DE SEGURANÇA 
 

-Todos os materiais da Biblioteca estão protegidos com anti-furtos.  
-As obras deverão ser retiradas no balcão de empréstimo e na saída 
deverão ser entregues ao recepcionista da biblioteca para 
desativação do sistema anti-furto. 
- Se o alarme do sistema de segurança soar, o usuário deverá 
retornar e exibir todo material que levar consigo, quando solicitado, 
para o funcionário da recepção da Biblioteca.  
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
- De segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 21h. 
- Aos sábados, das 8h às 11h45min. 

 

-PÁGINA DA BIBLIOTECA 

http://www.ufsm.br/biblioteca 
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ATENÇÃO! 
Não utilizar acentos nem “ç”. 







BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFSM 
(BDTD)  conta com quase três mil teses e dissertações publicadas 
com texto integral no TEDE, programa distribuído pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Essas 
teses e dissertações são colhidas por meio de harvesting pela 
BDTD Nacional , gerenciada pelo IBICT, que, por sua vez, 
alimenta a Networked Digital Library of Theses and Dissertation 
(NDLTD), a qual reúne teses e dissertações do mundo todo. 

 

http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.ndltd.org/




 

Portal de    da Capes 
 

 

•Acesso livre e gratuito nos computadores da UFSM. 

• Acesso remoto (computadores pessoais) 

É necessário: 

• Possuir webmail institucional; 

• Configurar o servidor proxy no seu navegador 

(instruções nos sites da UFSM e da Biblioteca 

Central). 
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Setor de Referência: 3220-8643 

Obrigada pela atenção! 
 


