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Endereço e Horários

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Av. Sete de Setembro, 1621 – Prédio 6
Caixa Postal 743
99709-910 – Erechim – RS – Brasil

TELEFONE
(54) 3520-9000

INTERNET
Home-page URI: http://www.uricer.edu.br
Home-page Biblioteca: http://www.uricer.edu.br/bce
E-mail: bcentral@uricer.edu.br

RAMAIS INTERNOS
Administração........................................................................9062
Processamento técnico.........................................................9141
Informações...........................................................................9140
Videoteca..............................................................................9138
Biblioteca Infantil...................................................................9176
Biblioteca Campus II.............................................................9412

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Biblioteca Central – Prédio 6
Segunda a Sexta-feira: das 7h30min às 22h45min
Sábados: das 7h30min às 13h

Biblioteca Infantil – Prédio 8 – Sala 7.206
Segunda a Sexta-feira: das 7h45min às 11h45min

das 13h30min às 17h30min

Biblioteca Campus II – Prédio 8 – Sala 8.406
Segunda a Sexta-feira: das 7h30min às 12h

das 13h15min às 17h15min
das 18h30min às 22h30min

Sábados: das 7h30min às 11h30min

DISTRIBUIÇÃO DO ACERVO POR PAVIMENTO

Andar principal
- Acervo de Livros
- Acervo de CD-ROM / DVD-ROM
- Administração
- Empréstimo / Devolução / Renovação
- Informações
- Processamento Técnico
- Setor de referência

Andar superior
- Fotocópias e pagamento da Comissão de Permanência
- Mapoteca
- Salas de Estudo em grupo e individual

http://www.uricer.edu.br/
mailto:bcentral@uricer.edu.br
http://www.uricer.edu.br/bce
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SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO

A Biblioteca utiliza o sistema de automação Pergamum,
que  permite  o  gerenciamento  de  todas  as  suas  atividades.
Engloba  os  serviços  de  consulta,  catalogação,  circulação,
seriados,  aquisição,  administração  e  controle  de  caixa.  A
utilização do formato de catalogação USMARC e as normas de
catalogação do AACR2 permitem o intercambio de dados com
qualquer instituição que utilize os mesmos padrões.

ORDENAÇÃO DO ACERVO

Livros:
A ordenação dos Livros segue o Sistema de Classificação

Decimal  Universal  (CDU).  Os  agrupam-se  por  afinidade  de
assuntos, em sequência numérico decimal crescente.

A ordenação inicia-se na prateleira superior da estante, da
esquerda para  a direita,  em módulos  descendentes,  conforme
representa a figura abaixo.

A ordenação  dos  periódicos  é  em  ordem  alfabética  de
títulos dentro das grandes áreas CNPq.

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA À BASE DE DADOS

A consulta bibliográfica à base de dados está disponível
on-line  através  do  site  da  Universidade
(http://www.uricer.edu.br/bce)  acessando  ao  menu de  Consulta
ao Acervo.

SERVIÇOS PRESTADOS PELA INTERNET:

Através  do  Pergamum  é  possível  consultar  o  catálogo,
utilizar  os  serviços  de  renovação  e  reservas,  acompanhar  o
histórico de empréstimos e as datas de devolução, entre outros.

A consulta ao catálogo é aberta a qualquer pessoa. Os
demais serviços são para a comunidade interna e exigem LOGIN
e SENHA.

LOGIN:
Alunos: número da matrícula.
Funcionários/Professores: “F” + número crachá.

Ex: se o número do crachá for 2535, o login será F2535.
Reitoria: “R” + número crachá.

Ex: se o número do crachá for 2535, o login será R2535.

SENHA:
De  4  à  6  dígitos,  que  devem  ser  cadastrados  nas

Bibliotecas.

http://www.uricer.edu.br/bce
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Tela inicial do sistema
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COMO UTILIZAR A PESQUISA GERAL?

A pesquisa geral  permite  a busca por  palavra(s)  em qualquer  campo (autor,  título,  assunto e/ou termo livre),  ao realizar  a
pesquisa o sistema retornará como resultado as obras que contenham as palavras que foram inseridas na pesquisa.

Digite o termo no campo indicado e clique no botão “Pesquisar”.
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Observe que após clicar em “Pesquisar” aparecerão os resultados da busca (títulos elencados numericamente) e também abrirá

um menu à esquerda para “Refinar sua busca”.
Se houver a necessidade de refinar a busca poderão ser selecionadas algumas opções como:

➢ Unidades de Informação: especificar a Biblioteca de determinado Campus.
➢ Tipo de obra: livros, periódicos, monografias, etc.
➢ Data de publicação.
➢ Somente com: disponível para empréstimo, disponível para reserva.



URI – ERECHIM – 7
Para fazer busca avançada utilize a Pesquisa por Índice que recuperar os materiais cujo campo indicado no “Buscar por” inicie

com o argumento de pesquisa.
Selecionando a Unidade de Informação (Biblioteca Central, Campus II ou Infantil) e Tipo de Obra (livro, periódico, monografia,

etc) se obtêm uma pesquisa mais precisa.
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Ao identificar o material desejado, clique na opção “Exemplares”.
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Será aberta outra janela que mostrará a quantidade de exemplares disponíveis para o título selecionado e a situação de cada um

deles (consulta local, disponível no acervo, emprestado).
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Havendo exemplares disponíveis no acervo anote o “Número de chamada”.
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Se todos os exemplares estiverem emprestados (exceção Uso Exclusivo na Biblioteca) clique na opção “Reserva”.
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Será aberta uma tela que deverá ser preenchida pelo solicitante. Após confirmar estará concluída a reserva.



URI – ERECHIM – 13
Quando o exemplar emprestado for devolvido ficará à disposição do usuário por 24 horas. Será enviado um e-mail automático

pelo  sistema da Biblioteca (Pergamum) informando-o  da liberação para  empréstimo.  A liberação da reserva  pode ser  consultada
também no Meu Pergamum.
Requisitos para efetuar a Reserva:
➢ Ser professor, funcionário ou aluno, no caso do aluno este deve estar regularmente matriculado na Universidade.
➢ O usuário não poderá estar com livros atrasados ou débito pendente.
(*) O não recebimento do e-mail não isenta o usuário do cancelamento da reserva.
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MEU PERGAMUM

Possibilita ao usuário acessar as informações referentes à: Renovação, Reserva, Material Pendente, Débito, Áreas de Interesse e
seu Histórico de empréstimos e reservas.

O acesso pode ser realizado por três pontos da tela inicial:
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Ao clicar em “Meu Pergamum”  abrirá outra janela onde deverá ser digitado o código da matrícula e senha cadastrada na

Biblioteca.
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Escolha a opção desejada no menu:

Posicionando o mouse no menu, opção Empréstimo é possível visualizar opções: Renovação, Reserva, Débito, Histórico e Afastamento.
Renovação: Permite que o usuário  visualize  os  materiais  que estão emprestados em seu nome e realize  a  renovação dos mesmos,

individual ou simultaneamente.
Reserva: Permite que o usuário visualize os materiais que estão reservados em seu nome, verificando a situação da reserva (Aguardando,

Disponível). Possibilita o cancelamento de reservas antigas.
Débito: Serão visualizados tanto as multas geradas por atraso na devolução de material, como os débitos de serviços solicitados, cujo valor

ainda não tenha sido pago.
Histórico: Permite que o usuário visualize todos os empréstimos realizados entre um intervalo de datas.
Afastamento: Permite que o usuário visualize seus afastamentos na Unidade de Informação e ou na instituição, motivado por ocorrências,

como: atraso de livros, perda da carteira, perda de material, etc.
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Para Renovar: Estando o usuário em situação regular (sem pendências de débitos nem de empréstimos) e, estando o

exemplar sem reserva, o usuário pode renovar o empréstimo.
Basta clicar na opção renovar após o título do exemplar na área de Títulos pendentes ou acessar o menu Empréstimos →

Renovação.
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Aba de Títulos reservados: Permite que o usuário visualize os materiais que estão reservados em seu nome, verificando a

situação da reserva (Aguardando, Disponível), bem como a sua posição na fila de reservas. Possibilita também o cancelamento de
reservas antigas.
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SERVIÇOS
- Empréstimo domiciliar;
- Consulta local;
- Hora do conto;
- Comutação bibliográfica (COMUT);
- Empréstimo entre Bibliotecas;
- Orientação na Normatização de Trabalhos Acadêmicos;
- Visitas orientadas de grupo (previamente agendado);
- Pesquisa bibliográfica on-line;
- Exposição das últimas aquisições;
- Fotocópia;
- Orientação dos calouros.

REGULAMENTO
Guarda-volumes:

O usuário ou visitante depositará alimentos, bebidas, pastas, mochilas, bolsas, ou similares no guarda-volumes. Enquanto estiver
no recinto da Biblioteca e será responsável pela chave e pelos valores e objetos nele depositados.

No fim do expediente, os guarda-volumes serão abertos e retidos os conteúdos. A devolução far-se-á, mediante entrega da chave
e identificação no balcão de atendimento da Biblioteca. O usuário deverá deixar a chave ao sair da Biblioteca.
Empréstimo:

O objetivo da Biblioteca Central é facilitar o empréstimo do acervo a todos os usuários. Para isso, basta observar a cor da tarja no
dorso livro e em que categoria de usuário você se enquadra.

Tarja amarela: Somente consulta local.
Tarja azul: Empréstimo por 03 (três) dias.
Os demais livros são empréstimo normal conforme a categoria do usuário:

Categoria Tipo de Material Itens Dias

Alunos Ensino Fundamental Livros 3 7

Alunos Ensino Médio e 
Graduação

Livros 6 7

Alunos Pós-Graduação e 
Mestrado

Livros 6 15

Funcionários Livros
Fita de vídeo

6
3

15
3

Professores Livros
Fita de vídeo

15
3

30
3

Periódicos: Somente consulta local.
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Devolução:
- A devolução de itens emprestados far-se-á dentro do prazo estabelecido. A não observância dessa norma implicará cobrança de
comissão de permanência por dia e por item. O valor da comissão de permanência é de R$ 0,75.
- O usuário é responsável em se manter informado sobre a data de devolução dos itens retirados em seu nome.
Renovação:
- A renovação é concedida, pelo mesmo período do empréstimo inicial, a contar da data da renovação, e pode ser efetuada a partir do
dia seguinte do empréstimo.
- O usuário não pode renovar o empréstimo, se estiver em débito ou se o item foi reservado.
- A renovação do empréstimo deve ser feita pela internet ou pelos computadores da Biblioteca. Em caso de falha de conexão, site não-
disponível ou qualquer outro problema que impeça a utilização, desse recurso, o usuário deverá comparecer à Biblioteca com as obras
que estão em seu poder para renovar o empréstimo.
-  O  usuário  em atraso  que  deseja  continuar  com o  item deve  trazê-lo  à  Biblioteca,  efetuar  a  devolução,  pagar  a  comissão  de
permanência, e senão houver reserva, fazer novo empréstimo.
Reserva:
- O usuário pode reservar somente materiais que estejam emprestados.
- A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos.
- O item está disponível para o primeiro usuário da lista de reservas por um dia após a data de sua devolução. Depois, é liberado para o
próximo da lista ou retorna para a estante, caso não haja outras reservas. O usuário é responsável pelo controle de suas reservas.
- Itens que estão na reserva não podem ser usados para consulta local ou fotocópias.
Conservação de Recursos:
- O usuário da Biblioteca é responsável pela conservação do material retirado. O extravio ou dano implicará a reposição do mesmo. Em
se tratando de obra esgotada, o Setor da Aquisição indicará item equivalente.
- O usuário, que não zelar pelos bens da Biblioteca, está sujeito a penalidades e ao ressarcimento dos danos.
Salas de Estudo:
- As salas de estudo da Biblioteca destinam-se a trabalhos acadêmicos.
- Não podem ser requisitadas para aulas particulares ou reuniões de caráter não curricular.
Serviço de Fotocópia:
- A Biblioteca oferece serviço de fotocópia para reprodução de artigos de periódicos e dos livros, sendo estes até 10 (dez) folhas.
Normas Gerais:
- O material utilizado nas consultas não deve ser reposto nas estantes, mas deixado sobre as mesas.
- Não se permite, nas dependências da Biblioteca, fumar ou consumir alimentos e bebidas.
- Não se permite a introdução de animais no recinto da Biblioteca.
- O tom de voz, na Biblioteca, deve ser discreto.
- Cabe aos funcionários o direito de examinar os materiais que os usuários introduzirem ou retirarem da Biblioteca e permiti-lhes ou
vetar-lhes a entrada e saída.
- O serviço de segurança da Universidade pode solicitar a identificação de qualquer pessoa, que estiver transitando nas dependências
da Biblioteca.
- O usuário da Biblioteca deve retornar ao balcão de atendimento, se o alarme do sistema de segurança soar.
- Os casos omissos, neste Regulamento, serão resolvidos pela coordenação da Biblioteca.


