Serviços e produtos
A Biblioteca Governador Eurico Rezende além de oferecer a Comunidade Acadêmica
os serviços tradicionais de orientação para a localização da informação, empréstimo de
material bibliográfico oferece ainda uma série de outros serviços especializados, como
suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão como:
Consulta no recinto
Os acervos da Biblioteca Governador Eurico Rezende, são abertos para a comunidade
acadêmica do UDF, com acesso livre as estantes, para consulta local e empréstimo
domiciliar.
Pesquisa ao catálogo on-line
Acesse o Catálogo on-line da Biblioteca no endereço:
http://db1.aeudf.br/pergamum/biblioteca/index.php. Ao encontrar o material desejado
clique em "Exemplares". Se o campo "Data de devolução" estiver vazio, o exemplar
está disponível na Biblioteca. Anote o numero de classificação, clique em “Localização
na estante”. Boa pesquisa. Em caso de dúvidas recorra ao bibliotecário de Referência.
Empréstimo domiciliar
A comunidade acadêmica do UDF e as Instituições conveniadas podem retirar o
material bibliográfico para uso fora do ambiente da Biblioteca. O limite de exemplares
para empréstimo e o prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário e
tipo de material.
Renovação e reserva on-line
A renovação do prazo de empréstimo é permitida, caso a obra não esteja em atraso ou
reservada para outro usuário.
Para as publicações emprestadas podem ser feitas reservas diretamente nos micros de
consulta, utilizando o número de matricula e senha, ou através do site da Biblioteca
Empréstimo entre bibliotecas
Empréstimo que se realiza por meio de convênios com outras bibliotecas. A solicitação
de livros será feita no formulário devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo(a)
bibliotecário(a) responsável.
Comutação bibliográfica
O usuário pode obter cópias de documentos técnico-científicos (artigos de periódicos,
dissertações e teses, capítulos de livros), disponíveis nos acervos das principais
bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.
Levantamento bibliográfico para professores
Atendendo pedido de professores, a Biblioteca elabora levantamento bibliográfico de
determinada área ou assunto.
Orientação aos usuários
São realizadas palestras de orientação de uso das bibliotecas e seus serviços como
treinamentos específicos para alunos formandos da graduação e pós-graduação.

Normas de apresentação de trabalhos
Para usar o padrão UDF de normalização nos trabalhos científicos realizados na
instituição acesse:
http://www.unidf.edu.br/portal/default.aspx?botid=151.
Catalogação na fonte
A Seção de Processamento Técnico da Biblioteca Governador Eurico Rezende elabora
ficha catalográfica para dissertações, trabalhos de conclusão de curso, livros e
publicações do UDF.
Para solicitar a ficha catalográfica preencha o formulário e encaminhe os seguintes
arquivos de acordo com as alternativas abaixo:
•
•

para dissertações, e trabalhos de conclusão de curso envie a folha de rosto (a que
consta o nome do orientador);
para livros e outras publicações envie a folha de rosto, o sumário, a apresentação
e a introdução.

A ficha catalográfica será enviada para o e-mail informado no formulário no prazo de
48 horas, exceto sábado, domingo e feriado.
Para mais informações entre em contato com a Seção de Processos Técnico no
telefones: 3704 8872 ou e-mail: biblio@udf.edu.br.
Sumário eletrônico
O Sumário Eletrônico é uma publicação on-line que divulga a capa e o conteúdo do
sumário dos últimos fascículos incorporados ao acervo. Os títulos que compõem o
sumário são previamente selecionados e contemplam periódicos direcionados aos cursos
oferecidos pelo UDF, subdivididos em: Administração, Ciência Política, Ciências
Contábeis, Direito, Economia, Educação, Gestão Comercial, Gestão de Eventos, Jogos
Digitais, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e informações gerais.
Como deve proceder o professor para solicitar copia de um artigo? – Clique aqui.
(deve está lincado para o sumário)
Sugestão de obras para aquisição
A sugestão de aquisição de obras para a Biblioteca Governador Eurico Rezende
funciona como instrumento de renovação e adequação do acervo a bibliografia dos
cursos oferecidos pelo UDF. Toda a comunidade acadêmica pode participar do
processo.
Exposição de novas aquisições
A Biblioteca divulga para seus usuários as novas aquisições através da pesquisa “Novas
Aquisições”, no “Acesso Usuário” quando é preenchido a “Área de Interesses” e
mantendo em exposição permanente as ultimas aquisições.
Mural
A Biblioteca através da Seção de Referência mantém um mural de recortes de jornais
com atualização semanal.

Publicações on-line
Todas as publicações disponíveis para download no site estão reunidas nesta seção para
facilitar sua procura por informações.
http://db1.aeudf.br/pergamum/biblioteca/periodicos_multimeios.php
Acesso à rede wireless
Este serviço permite que você acesse a Internet através do seu notebook utilizando a
rede wireless do UDF em vários Espaços da Biblioteca Governador Eurico Rezende. É
só ligar o notebook, conectar e navegar com toda privacidade.
Serviços cooperativos
A Biblioteca participa de ações cooperativas com programas nacionais.
Visita virtual
Quer conhecer as Bibliotecas? Clique aqui

