
         A Biblioteca Plínio Sussekind Rocha tem por missão facilitar o acesso
dos usuários à informação, dessa forma, dentre os serviços oferecidos,
encontra-se o Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB), cujo objetivo é o
intercâmbio documental de materiais entre instituições conveniadas.  

       Observação: É permitido o empréstimo entre bibliotecas somente de
materiais que não constem no acervo da Biblioteca Plínio Sussekind Rocha. 

    Para efetuar o EEB, o usuário deverá, primeiramente, checar a
disponibilidade do material na biblioteca de origem, além de informações,
como: autor, título e número de chamada. Depois disso, ele deverá
preencher esses dados em um formulário disponível no balcão de
empréstimo ou completar a versão online disponível no site da Biblioteca do
IF, imprimir e entregar ao bibliotecário para assinatura e controle. Então,
posteriormente, apresentar este documento no local onde o livro será
retirado.         
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      Quem pode usar: alunos de graduação, pós-graduação, professores
e funcionários do Instituto de Física.
     
      Importante: A devolução deverá ser realizada no mesmo local em
que foi feito o empréstimo e os prazos e reservas irão depender das
regras da biblioteca cedente. Caso o livro não seja devolvido na
biblioteca de origem, no prazo correto, o usuário ficará impedido de
realizar novos empréstimos até a devida devolução. Cabe ressaltar que
se o livro for perdido ou danificado o usuário deverá repor a obra.
Qualquer situação adversa a estas expostas acima será definida pelo
responsável pela Biblioteca do IF.   
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