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Nossa marca



A Biblioteca Setorial do Centro de Educação
Física e Desportos (BSCEFD)
busca promover o acesso à 

informação científica de qualidade para 
discentes, docentes, servidores e  

comunidade, principalmente nas seguintes 
áreas:

 
Dança

Educação Física
Promoção à Saúde

Corporeidade
Artes

Educação e outros

Missão e 
objetivos



 A BSCEFD integra um conjunto de 13
bibliotecas da UFSM

 
Disponibilizamos

13.466 materiais (livros, teses, periódicos,
entre outros)

 
Nossa equipe é composta por bolsistas,

servidores e bibliotecário
 

O nosso horário de funcionamento é das 
08h às 17h, de segunda a sexta

 

Informações
 gerais



 Empréstimos, devoluções, reservas
 

Comutação (intercâmbio bibliográfico)
 

Solicitação de novos materiais
 

Treinamento em bases de dados
 

Acesso à normas da ABNT e MDT
 

Desenvolvimento, em parceria com docentes e 
discentes dos cursos do CEFD, de atividades 

culturais
 

Acesso ao Portal Biblioteca e Serviço de Descoberta
 

Consultoria de normalização
 
 

Nossos
serviços



Plataforma onde o usuário
realiza a pesquisa de livros

e outros materiais
disponíveis no acervo das

bibliotecas.
 

Acesso em: 
portal.ufsm.br/bibliotec
a/pesquisa/index.html

 
 

Portal
Biblioteca



Portal
Biblioteca



Ferramenta de pesquisa
que agrega no resultado o

acervo da UFSM com o
acervo de bases de dados

online.
 

Acesso em: 
servicodedescoberta.ufs

m.br
 
 

Serviço de
Descoberta



Serviço de
Descoberta



- Qual é o limite de empréstimos que posso 
fazer na BSCEFD? E nas outras bibliotecas?

 
5 (cinco) obras por aluno na BSCEFD (e outras 

setoriais). 15 obras em todo o sistema
 

- O que é preciso para pegar livros 
emprestados?

 
Cartão universitário (emitido atualmente pelo RU) e/

ou número de matrícula. Só realizamos 
empréstimos aos titulares das matrículas.

 
- Como renovar materiais emprestados?

 
A renovação é feita através da internet 

(Portal biblioteca ou aplicativo UFSM digital). 

 

Dúvidas
frequentes



- Como realizar a devolução de materiais?
 

Basta apenas entregar o material ao
atendente. A devolução pode 

ser feita por terceiros.
 

- Caso atrase a devolução, o que acontece?
 

Devolvendo o material atrasado, gera-se uma taxa de
atraso no valor de R$ 1,25 por dia e por 

exemplar. O atendimento da biblioteca gera um
boleto e, ao apresentar o comprovante de

pagamento, a taxa de atraso
é retirada do sistema. Até a 

resolução, o usuário fica impedido de realizar 
empréstimos em qualquer biblioteca da UFSM.

 
- Estou com um livro atrasado. E agora?

 
Ao detectar um atraso, devolva imediatamente o 

material para quitação da taxa de atraso.

Dúvidas
frequentes



- Qual é o valor da taxa de atraso?
O valor da taxa de atraso é R$ 1,25 (um real e vinte e

 cinco centavos) por dia de atraso e por material.
 
 

- Como pago a taxa de atraso?
No balcão de atendimento, os atendentes da 

BSCEFD emitirão uma guia de recolhimento da 
união.Essa guia só poderá ser paga em agências ou 

internet banking do Banco do Brasil.
 
 

- Paguei a taxa de atraso. O que faço a seguir?
O comprovante de pagamento deverá ser 

apresentado no balcão ou enviado para o e-
mail bibliocefd@ufsm.br, com nome e matrícula do 

usuário. Esse passo é obrigatório para quitar a
taxa, pois a GRU não possui 
compensação automática.

 

Dúvidas
frequentes



- Perdi o livro. O que fazer?
Em caso de perda, o usuário deverá comparecer ao 
balcão de atendimento e informar o ocorrido para

que os procedimentos sejam realizados.
 

- Como posso pesquisar obras no acervo da 
BSCEFD?

Você pode realizar a pesquisa de forma autônoma 
pelo Portal Biblioteca e Serviço de Descoberta ou

presencialmente no atendimento da BSCEFD.
 

- Como reservar obras?
A reserva pode ser feita  através do portal biblioteca 

(portal.ufsm.br/biblioteca/pesquisa/index.html) 
ou presencialmente (atendimento). Só é 

permitido reservar materiais quando todos os
materiais idênticos estiverem emprestados.

 

Dúvidas
frequentes



- A BSCEFD possui wi-fi?
 

Sim. Aberta e disponível para todos (matriculados
ou não).

 
- O que é consultoria em trabalhos acadêmicos?

 
A BSCEFD oferece, de maneira gratuita, uma 
consultoria em normalização de trabalhos 

acadêmicos,  mediante reserva por e-
mail (bibliocefd@ufsm.br).

 
Posso comer ou levar mate para a BSCEFD?

 
Consumo de alimentos não é permitido dentro da
BSCEFD. Mate é permitido, desde que o usuário

mantenha o ambiente limpo.
 

 

Dúvidas
frequentes



- Posso sugerir livros para a BSCEFD?
 
 

Qualquer membro da comunidade pode sugerir
novos materiais através do portal biblioteca

(aquisições - nova solicitação). Na hora do pedido, o
usuário deve escolher para qual biblioteca a

sugestão será endereçada. 
 

Para maiores explicações, o setor de aquisição da
Biblioteca Central criou um manual de novas

solicitações. O mesmo pode ser acessado na página
da Biblioteca Central - www.ufsm.br/orgaos-

suplementares/biblioteca/divisao-de-aquisicao/.
 

 

Dúvidas
frequentes



- O que é Manancial?
 
 

O Manancial apresenta a produção
científica, técnica, artística e acadêmica
da universidade. Tem como missão a

divulgação da produção institucional e a
preservação digital desses materiais para

registro da memória da UFSM.
 
 

Você pode acessá-lo em:
https://repositorio.ufsm.br/

 

Dúvidas
frequentes



- O que é o portal de periódicos da
UFSM?

 
 

O portal tem por objetivo reunir e
divulgar os periódicos científicos

eletrônicos editados na Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), por meio

da política de democratização e livre
acesso à produção científica.

 
 

Você pode acessá-lo em:
https://periodicos.ufsm.br/

 

Dúvidas
frequentes



Entre em contato com a BSCEFD através dos nossos
 canais!

 
E-mail: bibliocefd@ufsm.br

 
Facebook: www.facebook.com/
BibliotecaSetorialDoCefdUfsm

 
Telefone: 055 3220-8406

 
instagram: @bscefd

 
Site: www.ufsm.br/orgaos-

suplementares/biblioteca/bscefd/
 
 

SEJAM TODOS(AS) 
BEM VINDOS(AS)!

 

Outras
dúvidas?


