
 
 

 INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS 

 CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA – CEARÁ 
 
 

1) INFRAESTRUTURA: As componentes obrigatórias do curso são ofertadas durante a 

semana no turno da noite e aos sábados. Atualmente o curso ocupa 4 salas de aula no 

bloco térreo da Unidade Acadêmica dos Palmares, todas equipadas com quadro branco e 

projetor de imagens. A Unidade dos Palmares possui Restaurante Universitário, 

Laboratório de Informática e Biblioteca de uso comum aos membros da comunidade 

acadêmica. A universidade fornece transporte intercampi gratuito diariamente para o 

deslocamento entre a Unidade Acadêmica dos Palmares(Acarape) e os Campi da Liberdade 

e das Auroras(ambos em Redenção e distantes cerca de 2 km da Unidade dos Palmares).  

2)COORDENAÇÃO: Para a gestão do curso são utilizadas a sala da direção do IHL/BHU, 

localizada no bloco térreo da Unidade Acadêmica dos Palmares e a sala da Coordenação 

de História/2º ciclo, localizada na sala 109, 1º andar (Bloco III/Palmares). Telefones: 

(085) 3373.6319 / 3373.1349. Email da Coordenação do Curso: historia.ce@unilab.edu.br 

3)BIBLIOTECA: O Discente pode solicitar o empréstimo de até 9 títulos por um período de 7 

dias. A renovação do empréstimo poderá ser efetuada no balcão da biblioteca, ou através de 

email, se a obra não estiver reservada por outro usuário e não houver pendências do usuário 

com a biblioteca. Emails para renovação: 

biblioteca@unilab.edu.br (Biblioteca do Campus da Liberdade) 

bibliopalmares@unilab.edu.br (Biblioteca da Unidade Acadêmica dos Palmares)  

O acervo pode ser consultado através do link: 

http://www.bibweb.unilab.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php 

A Diretoria do Sistema de Bibliotecas da Unilab (DSIBIUNI) gerencia o Sistema 

Integrado de bibliotecas da universidade. A DSIBIUNI conta, atualmente, com um acervo 

total por volta de 41.000 (quarenta e um mil) exemplares de livros já disponibilizados para 

empréstimo, distribuídos nas bibliotecas dos campi da Liberdade e  Malês e Unidade 

Acadêmica dos Palmares. 

O acervo está sendo acrescido de livros adquiridos por compra e doação que estão 

em processo de catalogação.  

Informações sobre cadastro de usuário: 

(85) 3332.1474 

Horários de funcionamento - 

Biblioteca Setorial do Campus da Liberdade (Térreo – Bloco Administrativo): 

Segunda à sexta-feira – 07h30 às 22h00 / Sábados – 08h00 às 17h00 

Biblioteca Setorial da Unidade Acadêmica dos Palmares (1º andar, Bloco III): 

Segunda à sexta-feira – 07h30 às 22h00 
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