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NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS DAS BIBLIOTECAS DO 

SIBIUNI 

 

Dos limites de empréstimo: 

Será permitido aos usuários do SIBIUNI, devidamente cadastrados no sistema, o 

empréstimo de até 7 (sete) livros, não sendo permitido emprestar dois exemplares de um 

mesmo título. 

 

Dos prazos de empréstimo: 

Os prazos de empréstimos variam de acordo o tipo de vínculo do usuário com a UNILAB. 

Tipos de usuários  Quantidade de dias  

Alunos de Graduação 07 

Alunos Pós-graduação 14 

Docentes e Funcionários 21 

Usuários especiais 07 

 

O usuário deverá certificar-se que o livro esteja em perfeitas condições para que o mesmo 

seja entregue no mesmo estado que recebeu. 

 

Das renovações: 

A renovação do empréstimo poderá ser efetuada via Sistema Pergamum - Internet (ver 

tutoriais: http://www.unilab.edu.br/tutoriais-pergamum/) e/ou no balcão da biblioteca, 

cada exemplar poderá ser renovado por até 5 (cinco) vezes, na da data de devolução e 

desde que não haja reserva desse material por outro usuário. 

 

Das reservas: 

A reserva de materiais emprestados pode ser efetuada ou cancelada, a qualquer momento, 

pelo próprio usuário, via internet (Sistema Pergamum) e/ou no balcão da biblioteca. Após 

a devolução do item reservado, o primeiro usuário da lista de reserva tem até 24 horas 

para realizar o empréstimo do mesmo. O item reservado e não emprestado no prazo 
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previsto estará automaticamente disponível para o próximo usuário da lista de reserva. 

Ao usuário, não será permitida a reserva de obras ou itens que já se encontram 

emprestados em seu nome. 

 

Das devoluções: 

A devolução do material bibliográfico deverá ser realizada diretamente na Biblioteca, 

bem como a resolução de quaisquer pendências relacionadas ao empréstimo de livros. 

 

Das disposições gerais: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Sibiuni. 

 

 

 


