
 

 

 
 

Regras para uso da Biblioteca 
 

Respeitar e cumprir o Regulamento e as normas de funcionamento do SIBI/UFPR; 

Manter a ordem e o silêncio no recinto da biblioteca; 

Proibições  

• Não é permitida a entrada na Biblioteca com nenhum tipo de bolsas, pastas, fichários, arquivos 
fechados e pastas de laptop. 

• Não é permitido o acesso à Biblioteca com alimentos e bebidas (exceto água). 
• Por questões de segurança e saúde é proibido fumar nas dependências das bibliotecas, de acordo com 

a Lei Estadual nº. 8.852/88. 
• O uso de celulares nas dependências das bibliotecas deverá estar no modo silencioso. 

Utilização do escaninho  

• A Biblioteca de Ciências da Saúde não se responsabilizará pelo material guardado nos escaninhos. 
 

• A chave é de uso exclusivo para guarda do material enquanto o usuário estiver na Biblioteca de 
Ciências da Saúde.  

 
• Em caso da não devolução da chave do escaninho, o usuário se responsabilizará pela solicitação e 

pagamento de serviços de chaveiro para troca de segredo e cópias da chave, bem como será 
computada a suspensão de dois úteis letivos para cada dia de posse indevida das chaves. 

 

ATENÇÃO: verifique se a porta do escaninho está devidamente trancada. 

• Os usuários receberão um saco plástico para armazenamento de guarda-chuvas, quando necessário. 

Restrições  

• Sair da Biblioteca levando a chave do escaninho. 

• Sair da Biblioteca e deixar material dentro do escaninho. 

Normas para utilização dos Computadores da Biblioteca SD  

• Bancada de Consulta do Acervo: são exclusivos para consulta ao acervo através do Portal da 
Informação UFPR. 

• Sala de Periódicos: são exclusivos para acessar o Portal de Periódicos da Capes e as bases de dados 
Bireme, Lilacs, etc. 

• Bancada de Notebooks: bancada exclusiva para uso de Notebooks. 

Ao constatar o mau funcionamento de qualquer equipamento ou software, o usuário deverá informar ao 
Balcão de Atendimento. 

É proibida/vedado a alteração de qualquer tipo de configuração dos equipamentos disponíveis na Biblioteca, 
tais como: cabo de rede, cabo de vídeo, mudança do local dos computadores, instalação e remoção de 
softwares, etc. 

É proibido/vedado: instalar e/ou executar JOGOS nos computadores da Biblioteca, acessar sites que 
contenham conteúdo pornográfico, sites de bate-papo (chat), ICQ, Orkut, Messenger e utilizar programas 
hackers. 

Serviço de Reprografia  

Este serviço é realizado por uma empresa terceirizada que presta serviços para a Biblioteca de Saúde. 
Os materiais das bibliotecas do SIBI/UFPR só poderão ser copiados em parte, de acordo com a Lei 5.988/73, 
Artigo 40, Inciso V.  

É proibida a reprodução de normas técnicas da ABNT.  

Horário de funcionamento:  

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h50 
Sábado, das 8h às 12h 

 
Sistema de Bibliotecas – SiBi  

Biblioteca de Ciências da Saúde - SD 


