
O Banco de Livros acontece no 2º piso da Biblioteca Central, na sala da 
Mapoteca, de 2ª a 6ª feira das 07h10 às 21h30 e, no sábado das 08h10 às 14h.

Os livros são direcionados para os alunos dos cursos de:

O empréstimo só será efetuado mediante a apresentação do horário de aula 
(impresso), do cartão do aluno ou de documento com foto. 

Fique atento! O Banco de Livros é divulgado todos os semestres na página do 
aluno, na Biblioteca Central e no seu website. 


Administração

Ciências Contábeis

Direito

Engenharia de Produção

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Gestão do Agronegócio

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Logística







Você conhece o 

Banco de Livros?

O Banco de Livros é uma gentileza que a 
Uniube oferece aos alunos. Ele acontece no 
início de cada semestre durante duas 
semanas (de 17/02/2020 a 07/03/2020).

O livro que você tomar como empréstimo 
deverá ser devolvido no final do semestre 
(06/07/2020). 
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