
                                            Biblioteca Setorial Campus Rondon 
    

VISITANTES 
 
O acesso de  visitantes (egressos e comunidade externa em geral) à Biblioteca somente 
será permitido para  portadores de crachá de visitante disponibilizado na portaria do 
campus, devendo ser devolvido na própria portaria na saída.  A entrega do crachá será 
mediante preenchimento de um formulário para o qual é solicitado um documento 
pessoal.  
 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO ACERVO DA 
BIBLIOTECA PARA VISITANTES 

 
 
Atenção! Este folder não substitui o Regulamento de uso das Bibliotecas Setoriais de 
Uberlândia disponível no endereço:  
http://www.uniube.br/biblioteca/uberlandia/rondon/regulamentos.php 
 A alegação de desconhecimento das normas de uso da Biblioteca não serve como 
justificativa em casos da não-observância dos direitos e deveres por parte dos usuários. 
 
O ACESSO À BIBLIOTECA SERÁ LIBERADO NOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: 
De 2ª à 6ª feira  7h30min às 17h 
Sábado  9h às 17h 
 
CONSULTA À BIBLIOGRAFIA DISPONÍVEL NO ACERVO: 
A consulta ao catálogo está disponível também online no endereço:  
http://www.uniube.br/infoisis/biblio2/html/consulta_acervo_rondon.php 
 
 
EMPRÉSTIMO DOMICILIAR: 
 
Não está disponível para essa categoria de usuário. 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
  É de inteira responsabilidade do usuário a guarda e zelo da chave em seu poder. 

Assim, estará cuidando dos seus pertences. Em  caso de perda ou dano, o  usuário 
deve dirigir-se à Recepção da Biblioteca, onde preencherá o formulário "Notificação 
de extravio".   

       A perda ou dano da chave e/ou chaveiro acarretará o pagamento de uma taxa de 
R$ 20,00 (vinte reais), para troca de fechadura. 

 
É VETADO 
    
 A entrada/consumo de alimentos/ bebidas no recinto da Biblioteca; 
 O uso de objetos cortantes (tesouras, estiletes, etc.);  



   Entrada de pessoas portando animais;   
 O uso de telefone celular e similar;  
 A entrada de pessoas portando bolsas, sacolas, mochilas, pastas - inclusive as que 

acondicionam notebooks e similares, fichários, arquivos – de folhas – com zíper.  
 
 
USO DOS ESCANINHOS  
Acesse as orientações para uso dos escaninhos da Biblioteca no endereço: 
http://www.uniube.br/biblioteca/uberlandia/rondon/escaninhos.php 
 
 
CONTATOS 
 
UNIUBE CAMPUS RONDON:  
Fone: (34) 3292-5600 

  Coordenação Biblioteca:  
  Ramal - 5620  
  Recepção: Ramal – 5618 
  Empréstimo: Ramal – 5619 

 
Educação e respeito mútuo são fundamentais na convivência. Os usuários têm o direito 
de receber atendimento gentil e eficiente por parte dos colaboradores da Biblioteca, que 
devem ser tratados com consideração no cumprimento de suas funções e aplicações 
das normas estabelecidas. 
 
Uberlândia, MG, 07 de julho de 2009  


