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BIBLIOTECAS SETORIAIS

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão - BSMG
Implantação: 30/06/1978
Funcionamento:  segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 
18:00.
Local: Museu Casa do Sertão - Campus Universitário da UEFS, FSA-BA.

Biblioteca Setorial Pierre Klose - BSPK
Implantação: 15/09/1995
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: CUCA - Rua Conselheiro Franco, FSA-BA 

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - BSML
Implantação: 20/05/1998
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: Praça da Matriz, Centro - FSA-BA.

Biblioteca do Centro de Educação Básica - BCEB
Implantação: 08/05/1999
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: Campus Universitário da UEFS - FSA-BA.

Biblioteca Setorial do Observatório Astronômico Antares - BSOA
Implantação: 12/08/1997
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: Jardim Cruzeiro - FSA-BA.

Biblioteca Setorial Chapada Diamantina - BSCD
Implantação: 09/08/2002
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: Lençóis - BA

Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho - BSES
Implantação: 13/05/2007
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00.
Local: CUCA - Rua Conselheiro Franco - FSA-BA

Biblioteca Central
Julieta Carteado

mailto:bcuefs@uefs.br


O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI/UEFS) 

teve sua origem a partir da Biblioteca Central, em 1976, junto 

com a Universidade Estadual de Feira de Santana. Sua 

ampliação se deu em 1986, quando da ocupação do seu prédio 

próprio. Em 1995 passou a chamar-se, in memoriam Biblioteca 

Central Julieta Carteado, em homenagem a sua primeira 

diretora. Em 1997, com a incorporação de Bibliotecas 

especializadas existentes em alguns órgãos da UEFS, deu-se 

origem ao Sistema Integrado de Bibliotecas, tendo como 

objetivo a unificação das ações informacionais para subsídio do 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade Estadual de Feira 

de Santana.

FCoordena as operações de empréstimo, devolução de livros e 
outros materiais bibliográficos, além de orientar o usuário 
quanto a localização das obras nas estantes;

FDisponibiliza a consulta à comunidade em geral, bem como 
o empréstimo para professores, alunos e funcionários da 
UEFS.

Para inscrição no serviço de empréstimo é necessário o cadastro 
da senha biométrica e numérica apresentando os seguintes 
documentos:

F Documento com foto (original)

F Guia de Matrícula (atual)           

INSCRIÇÃO

FTodo aluno da graduação e pós-graduação da UEFS deverá 
participar do seminário oferecido pelo Sistema Integrado de 
Bibliotecas para ter acesso ao Serviço de Empréstimo;

FO aluno da UEFS poderá pegar o livro emprestado em todas 
as bibliotecas do SISBI-UEFS que disponibilize esse 
serviço;

FSerão contabilizados todos os dias de atraso dos materiais, 
para efeito de suspensão, com vencimento anterior aos 
domingos e feriados;

FCaso a devolução coincida com feriados, domingos e datas 
em que a Biblioteca não funcione, a devolução será 
automaticamente alterada para o próximo dia útil;

FO usuário deverá indenizar a Biblioteca por perda e/ou danos 
causados ao acervo, restituindo ao patrimônio público da 
UEFS um exemplar igual ao retirado;

FEm caso de faltas cuja gravidade comprometa de modo 
irremediável a boa ordem dos serviços da Biblioteca o 
usuário poderá ter o acesso ao serviço de empréstimo 
bloqueado;

FO usuário concluinte de curso não receberá o seu diploma 
caso se encontre em débito com o serviço de empréstimo e 
do COMUT;

FA  matrícula institucional não dá direito à revalidação do 
cadastro.

NORMAS PARA EMPRÉSTIMO

CATEGORIA DO
USUÁRIO QTD DE EMPRÉSTIMO

PRAZO DE
 EMPRÉSTIMO

Alunos de Graduação  03  08 dias
Bolsistas   05  15 dias
Alunos de Especialização 05  15 dias
Mestrando/Doutorando 10  30 dias
Professores  05  30 dias
Funcionários  05  15 dias           

Para utilização do serviço de empréstimo o usuário deverá
observar seus direitos em consonância com sua categoria:

EMPRÉSTIMO ESPECIAL

Alguns títulos da coleção geral já possuem um exemplar para 
consulta local, sinalizados com etiqueta vermelha. Esses 
materiais podem sair por empréstimo especial nos finais de 
semana.
Curso diurno - liberado sexta-feira a partir das 17h
                         devolução  segunda-feira até 9:30h
Curso noturno - liberado sexta-feira a partir das 21h
                           devolução  segunda-feira até19h

FO usuário que não devolver o material até o prazo concedido 
ficará suspenso do serviço de empréstimo o dobro do 
número de dias que ficou em atraso;

FO usuário que devolver os materiais em datas diferentes, 
terá a suspensão acumulada, de acordo com o número de  
dias em atraso de cada material.

SANÇÕES

RESERVA

Os livros em situação de empréstimo podem ser reservados de 
qualquer computador ligado à Internet. O usuário terá 24 horas 
de prazo para efetuar o empréstimo do material após a sua 
disponibilização.

RENOVAÇÃO
O usuário tem direito a 1 renovação do material que estiver 
por empréstimo.

Segunda a sexta-feira  das 7:30 às 22:45
Sábados  das  8:00 às 11:45

ACERVO DE CONSULTA
FSeção de Periódicos;
FSeção de Referência;
FSetor Mul t imeios e PBL;
FSetor de Obras Raras e Especiais;
FSetor da Memória e Coleção Especial.

SERVIÇOS OFERECIDOS

FAcesso à Base SISBI-UEFS com consulta, reserva e 
renovação eletrônica;

FDisseminação Seletiva da Informação (DSI) pela Base 
SISBI-UEFS;

FAcesso à Base de Dados;

FAcesso à Internet;

FAcesso ao Portal da Capes;

FEmpréstimo automatizado;

FLevantamento bibliográfico;

FComutação Bibliográfica;

FNormalização de publicações;

FOrientação ao usuário (uso da biblioteca e do acervo, 
através de treinamentos, visitas orientadas, etc);

FServiço de alerta;

FPrograma de extensão;

FAcesso ao ICAP

ACERVO

O acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) é 
constituído de livros, dissertações, teses, periódicos, mapas, 
folhetos, obras de referência, fitas cassetes, slides, base de 
dados, fita de vídeos, etc.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

SETOR DE EMPRÉSTIMO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
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