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F Conhecendo a nossa Biblioteca

A Biblioteca Plínio Sussekind Rocha faz parte do Instituto de Física (IF) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e integra o Sistema de
Bibliotecas e Informação (SiBI).

Nossa Biblioteca dispõe de amplo acervo de livros, periódicos e outros
meios de informação em Física e áreas afins, e tem por missão facilitar o
acesso dos alunos, professores e funcionários a informação, fornecendo
suporte as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitárias.

Acervo Geral1

Bibliotecário-chefe:

Robson TeixeiraBibliotecárias de 
Referência/Circulação:

Bárbara Nóbrega
Luana Peleja

Bibliotecárias de
Processamento Técnico:

Amanda Moura
Solange Lopes

Assistentes Administrativos:
Cassius Vinícius

Josué Pereira

Curta, Siga e Compartilhe
a BIF nas Redes Sociais!

https://www.facebook.com/bibliotecaIF

https://twitter.com/BibliotecaIF

http://www.linkedin.com/company/
biblioteca-if-ufrj

O SiBI, dentre suas ações, visa integrar as bibliotecas da UFRJ à
realidade educacional e administrativa da Universidade. De forma geral,
implementando políticas de planejamento, fomento à pesquisa,
gerenciamento de tecnologias e desenvolvimento de acervos e
serviços de informação.
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Usuários com vínculo com a UFRJ

Estudantes                   Graduação e pós-graduação.

Funcionários                Servidores em atividade.
                                                     

Professores                  Em atividade, aposentados,
                                       pesquisadores, substitutos e visitantes.

Estudantes         CRID ou Declaração de vínculo ou Carteirinha UFRJ    
                                + Preenchimento da Ficha de Cadastramento*.

Funcionários      Carteira Funcional ou Contracheque ou Declaração
e Professores      emitida pela Seção de Pessoal da Unidade + Ficha
                                de Cadastramento*.

Para fins de guarda e preservação, não é permitida a entrada com 
alimentos e bebidas, mochilas, bolsas, sacolas ou pastas, assim como
fica vetado o porte de livros e periódicos próprios ou cadernos no
interior da Biblioteca, junto do Acervo e Salão de Consultas, devendo
ser deixados no Guarda-volumes.
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É facultado à todos os usuários com vínculo com a UFRJ, o
empréstimo domiciliar de itens em quaisquer uma das 44 bibliotecas
integrantes do SiBI. Para isso, é indispensável efetuar o Cadastro, 
que tem validade em todas as bibliotecas enquanto for mantido o
vínculo institucional.

Quem pode se cadastrar

  Documentos necessários para cadastro

Sumários Correntes

O serviço de Sumários Correntes de Periódicos visa divulgar artigos de publicações
em diferentes áreas da física. 

Passou a ser publicado trimestralmente, a partir do mês de out. 2013, e à medida 
que novos fascículos são incorporados ao nosso acervo de títulos. Alguns já estão 
disponíveis online e com link para acesso e download, através dos sites das
editoras ou do Portal Capes. Os demais encontram-se à disposição para consultas
presenciais e empréstimo domiciliar por 7 dias.

Confira no site em: < >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/sumarios-correntes/

Treinamento de Usuários

O Treinamento tem por objetivo orientar os usuários no uso de serviços e
produtos oferecidos pela Biblioteca, contribuindo para a melhor utilização dos
recursos disponíveis.

É realizado mediante prévio agendamento.

Visita Guiada

A Biblioteca oferece visitas orientadas pelos bibliotecários em suas dependências.
Nestas visitas são apresentados os serviços e produtos oferecidos. 
Conheça melhor a Biblioteca!

As visitas deverão ser agendadas com antecedência.

Agende conosco sua

Visita e/ou Treinamento!

E-mail: 

Tels. 3938-7691/7692/7693

Teremos o maior prazer em

atendê-lo!

ifbib@if.ufrj.br
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Tipos e Prazos de Empréstimo

A retirada do material para Empréstimo domiciliar é exclusiva para usuá-
rios com vínculo com a UFRJ, e pode ser feita após cadastro/habilitação
no sistema.

Empréstimo domiciliar com duração diferenciada para as obras mais
procuradas, isto é, essas obras serão emprestadas com devolução para
o dia seguinte, ou na sexta-feira com devolução para segunda-feira, ou
em véspera de feriado com devolução para o próximo dia útil.

Empréstimo domiciliar em que são respeitados os prazos normais e limi-
te de obras para cada categoria de usuário.      

Empréstimo Padrão

Empréstimo EspecialEmpréstimo Especial

Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB)Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB)

Empréstimo em bibliotecas de outras instituições, públicas ou privadas,
localizadas no Rio e Grande Rio. O usuário deverá solicitar a obra por
meio da biblioteca de sua unidade.     

Como funciona:

Para a comunidade do IF: solicitação de materiais que não constem no acervo
das bibliotecas da UFRJ.     

Para bibliotecas externas: empréstimo de itens do acervo à usuários vincula-
dos a outras bibliotecas, e que ofereçam também esta modalidade de emprésti-
mo à UFRJ.    

Como utilizar:

Através de preenchimento do Formulário para empréstimo, disponível no site
em: < >.  http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/emprestimo-entre-bibliotecas/

Prazos e Limite de Obras Para Empréstimo

Categoria de Usuário                Limite de Obras                Prazo 

- Aluno Grad. IF                                                3                               30 dias

- Prof. UFRJ e Funcionário                                       
- Aluno Grad.                                                    2                               30 dias
- Pós-grad. e outras Inst. do RJ

- Prof. IF                                                          10                             04 meses

- Aluno Pós-grad. IF                                         5                              04 meses            
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O Nada Consta é um documento exigido pelas secretarias acadêmicas e emitido
pelas bibliotecas da UFRJ. É requisito para o deferimento de processos de
conclusão ou trancamento de cursos.

É um instrumento de preservação de acervo, na medida em que sua exigência
obriga usuários inadimplentes a quitarem seus débitos com as bibliotecas,
garantindo assim o retorno ou reposição de itens que saíram por empréstimo
regular, mas não foram devolvidos no tempo estipulado.

A partir da automação do serviço de circulação nas bibliotecas, todas passam a
ter acesso a situação do usuário. Dessa forma, é possível a emissão unificada
do Nada Consta, o que representa maior facilidade para o usuário.

O usuário poderá obter o Nada Consta através do preenchimento do Formulário
Único < >, e basta visitar
apenas uma biblioteca, preferencialmente a biblioteca setorial de seu centro, para
requerer a verificação da sua situação, assinatura e carimbo.

http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/nada-consta/

Portal CAPES

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza à instituições 
de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica nacional e 
internacional. Para as áreas de Física, Astronomia e Astrofísica são mais de 1.100
títulos de periódicos disponíveis.

O acesso é gratuito se for realizado em qualquer terminal ligado a internet
localizado na UFRJ, e em todas as instituições credenciadas pela Capes.

  Sugestão de Novas Aquisições

O desenvolvimento de coleções visa o crescimento do acervo de maneira
equilibrada e racional, estabelecendo prioridades para a aquisição do material e
determinando critérios para a sua seleção.

Para sugerir novas aquisições de obras, preencha o Formulário no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/sugestao-de-novas-aquisicoes/

Nada Consta

Como funciona:

A pesquisa no Portal pode ser feita por assunto, por periódico, por livro ou por
base, a partir da página inicial < >.www.periodicos.capes.gov.br

Como utilizar:

Há ainda a opção de acesso remoto. Na UFRJ, esse serviço é facultado aos
alunos de Pós-graduação, Professores e Técnico-administrativos, mediante
autorização do SiBI, que deve ser requerida através do Formulário para
solicitação de acesso, na aba Serviços e Pesquisa no site < >.www.sibi.ufrj.br

Maiores informações sobre como pesquisar no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/portal-capes/
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É permitida a Renovação caso a obra não esteja reservada ou em atraso.

Como funciona:
 

No Empréstimo especial, a renovação só poderá ser feita na Biblioteca.

Deve ser realizada inclusive no período de férias letivas, respeitando os
prazos estabelec idos para cada categor ia de usuár io.

Na data de vencimento do empréstimo, a renovação poderá ser feita
até às 23h59.

Obs. A impossibilidade de renovação online não justifica atrasos na de-
volução de material emprestado.

Como utilizar:

Para efetuar a Renovação Online é necessário estar de posse do ID do
Usuário e Senha, que poderão ser obtidos em quaisquer bibliotecas.
 
Maiores informações no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/renovacao/

Reserva 4

Como utilizar:

Para efetuar a Renovação Online é necessário estar de posse do ID do
Usuário e Senha, que poderão ser obtidos em quaisquer bibliotecas.
 
Maiores informações no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/reserva/

É permitida a Reserva caso todos os exemplares da
obra estejam emprestados. 

Como funciona:

O atendimento às reservas, obedece a ordem cronológica das solicita-
ções. A obra fica disponível pelo prazo de 03 dias úteis, após esse pe-
ríodo, se o usuário não fizer a retirada, o livro será liberado para o pró-
ximo da lista, e caso não haja lista de espera, o material retornará para
o acervo.
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Deve ser feita através da Base Minerva < > na aba
Identificação ou Usuário, ou nos terminais das bibliotecas do Sistema,
ou ainda no Balcão de Atendimento.

www.minerva.ufrj.br

Deve ser feita através da Base Minerva < > na aba
Identificação ou Usuário, ou nos terminais das bibliotecas do Sistema,
ou ainda no Balcão de Atendimento.

www.minerva.ufrj.br

Ebooks

O SiBI disponibiliza ao público interno da Universidade o acesso à Base de livros
da SpringerLink.

Trata-se de uma base multidisciplinar de textos completos que contém revistas,
livros, protocolos, referências eletrônicas e séries de livros publicados pela
editora Springer.

A Base SpringerLink oferece aproximadamente 3 mil revistas com revisão por
pares e 50 mil livros eletrônicos, sendo que só para a área de Física e Astronomia
a Base contém mais de 125 mil capítulos de livros.

Disponível para acesso no site: < >.http://link.springer.com/

O serviço de elaboração de Ficha Catalográfica está disponível para os alunos de
Pós-graduação do IF.

O Museu Virtual contempla coleções de ciência e tecnologia do IF, como subsídio
para a pesquisa e construção da história e da memória do ensino de física no
Brasil. É a preservação da memória institucional, a partir de um ambiente virtual,
que permite o acesso à Biografia Docente, Documentos Administrativos, Relatórios
de Pesquisa, Mobiliário, Fotografias e Instrumentos Científicos, com o objetivo de
salvaguardar a memória do IF/UFRJ.

IMPORTANTE: o acesso à Base só poderá ser feito a partir da UFRJ, pois se
trata de uma assinatura exclusiva da Universidade.

O acesso também pode ser feito via Portal Capes, porém o conteúdo livre para
download é reduzido.

A Base não permite download do livro inteiro, isto é, os capítulos devem ser 
baixados individualmente.

Os capítulos de livros que não estão disponíveis para download gratuito, aparecem
acompanhados de um cadeado.

Maiores informações sobre como pesquisar no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/ebooks/

A Ficha Catalográfica nos trabalhos acadêmicos é obrigatória, recomendada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e feita com base no Código
de Catalogação Anglo Americano (AACR2). Deverá ser solicitada à Biblioteca
quando o trabalho estiver na fase de conclusão.

Para solicitar este serviço, basta preencher o Formulário no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/ficha-catalografica/

Ficha Catalográfica

Museu Virtual

Para visitar o Museu, acesse: < >.http://biblioteca.if.ufrj.br/museu-virtual/
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A devolução de itens emprestados pode ser realizada através do Armário 
de Devolução.

IMPORTANTE: Caso sejam encontrados, no Armário de Devolução, livros
em atraso ou em outras situações irregulares, as penalidades serão apli-
cadas independente da presença do usuário.

Serviços7

Penalidade6
O atraso na entrega do material, acarretará suspensão 

para todas as categorias de usuários, e incide sobre
dias corridos, incluindo sábados, domingos e feriados,
por cada obra em atraso.

O novo sistema de suspensão, segundo a Resolução Nº 04/2013, está
em vigor desde 01 abr. 2013, e foi aprovado pelo CONSUNI na reunião
de 28 mar. 2013.

IMPORTANTE: Em caso de perda, extravio ou qualquer outro dano físico
ao material, o usuário deverá avisar à Biblioteca o fato ocorrido e realizar
a reposição do material, substituindo por:

- Outro exemplar do mesmo autor, título, data, edição igual ou superior, ou
- Obra atualizada da mesma área do material.

Obs. O Nada Consta não será emitido caso o usuário esteja em situação
irregular em alguma das bibliotecas do Sistema.

 Alerta Bibliográfico

Destina-se a informar aos leitores as mais recentes
aquisições da Bibl ioteca. Disponível no

site em: < >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/alerta-bibliografico/

Base de dados que reúne os catálogos online de todas as bibliotecas da
UFRJ, permitindo consultar os acervos através da internet no site
< >.www.minerva.ufrj.br

6

  

As obras selecionadas para a digitalização seguem o critério de
antiguidade para o cumprimento da Lei Nº 9.610 de 1988 que estabelece
o prazo de 70 anos após a morte do autor para o título ser considerado
de domínio público. Confira o material já digitalizado no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/acervo/colecoes/obras-raras/biblioteca-digital/

A Biblioteca Digital de Obras Raras disponibiliza ao público em geral o
conteúdo integral de alguns títulos que fazem parte do Acervo de Obras
Raras da Biblioteca.

Criado em 2012, o Boletim Eletrônico tem como objetivo fornecer 
informações para os leitores acerca das principais atividades, produtos e
serviços da Biblioteca. Confira os números já lançados no site em:
< >.http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/boletim-eletronico/

É um Programa de Comutação Bibliográfica, mantido pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que visa dar
acesso a documentos existentes nas principais bibliotecas brasileiras e
internacionais. Através deste Programa é possível obter cópias de
documentos não encontrados no Sistema de Bibliotecas da UFRJ e no
Portal Capes.

Como funciona: 

Disponibiliza os seguintes tipos de documentos:
(artigos ; teses; anais de congressos; capítulos de livros etc.), mas é ne-
cessário possuir a referência bibliográfica.

O valor da solicitação é de 1 bônus (R$2,20) para cada conjunto de 5
páginas, e o prazo de atendimento varia de 1 a 15 dias.

Como utilizar:

O pedido pode ser feito diretamente ao Comut, cadastrando-se
e adquirindo bônus no site do IBICT em < >. 
Ou através da Biblioteca, preenchendo o Formulário Para Solicitação (cor-
respondente ao tipo de documento), que encontra-se disponível no site em
< >.

comut.ibict.br/comut

http://biblioteca.if.ufrj.br/servicos-produtos/comut/

Base Minerva

Biblioteca Digital de Obras Raras

Boletim Eletrônico

COMUT

IMPORTANTE: A cobrança é feita individualmente por cada documento.
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