


Pergamum

O Núcleo utiliza o sistema de
gerenciamento de bibliotecas Pergamum,
que facilita as atividades de
processamento técnico, o
armazenamento e a recuperação da
informação.
O catálogo está disponível para consulta
na página da Biblioteca.

SERVIÇOS

Cadastro

Os serviços do Núcleo são oferecidos aos 
discentes e servidores cadastrados.
É permitido o acesso da comunidade para 
consulta local, quando o acervo está 
aberto.

 

Empréstimos

Prazo  - 15 dias podendo ser renovado,
antes do vencimento, desde que não haja
reserva.

Quantidade por usuário - 5 exemplares.

Penalidades

Penalidades são aplicadas em razão de atraso na
devolução, atos de indisciplina, dano ou extravio
de material.
 
- Devolução fora do prazo implica em
SUSPENSÃO, calculada por dia de atraso,
multiplicado pela quantidade de exemplares.
- Atrasos superiores a 30 dias serão considerados
EXTRAVIO. 
 
Em caso de extravio ou qualquer dano físico ao
material, o usuário deverá realizar sua reposição
por outro exemplar indicado pela equipe do
Núcleo

Nada Consta 

O "Nada Consta" é um comprovante de quitação
com o NID, utilizado para rematrícula dos alunos
ou em casos de desligamentos da Instituição.

ATENÇÃO!
Mantenha regularizada sua situação no NID, pois
somente após a quitação de todas as pendências
haverá a liberação de responsabilidade do usuário
através do Nada Consta.

APRESENTAÇÃO 

Este guia pretende orientar os usuários
sobre as regras e funcionamento do
Núcleo de Informação e Documentação
(NID) do IFBA, Campus Porto Seguro que
é composto pela Biblioteca Marília de
Dirceu e a Biblioteca Digital Institucional.

Aqui você encontrará as normas de
utilização dos materiais disponíveis no
Núcleo e como aproveitar de forma
otimizada todos os nossos serviços.

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 
08:00às 20:00h.

Acervo 

É constituído por livros, periódicos,
dicionários, guias, enciclopédias,
monografias, dissertações, teses,
materiais audiovisuais, documentos
institucionais, entre outros, nos formatos
bibliográficos e digitais.
O acervo encontra-se ordenado por
assunto de acordo com a Classificação
Decimal de Dewey (CDD).

Apresentar:
- Documento de Identidade;
- Comprovante de Matrícula;
- Comprovação de endereço.
*Esse serviço pode ser solicitado por e-
mail.

 


