
Como	boas	vindas	preparamos	essa	cartilha	para	que	

voc�	 conhe�a	 as	 nossas	 bibliotecas	 e	 os	 nossos	

servi�os.	Nela	 inclu�mos	um	pouco	da	nossa	hist�ria,	

estrutura,	contato	e	servi�os.	

Estamos	 felizes	 em	 receb�-los	 e	 nos	 colocamos	 �	

disposi��o	 para	 auxili�-los	 no	 ensino,	 pesquisa	 e	

extens�o	atrav�s	de	nossas	a��es.

Boa	leitura!

SIBIUFS

Olá, sejam bem-vindos 
as Bibliotecas da UFS.



SIBIUFS	 �	 a	 sigla	 para	 SISTEMA	 DE	 BIBLIOTECAS	 DA	 UFS.	

Implementado	em	2014	com	o	objetivo	de	 reunir	 todas	as	

bibliotecas	 da	 UFS	 (BICEN,	 BISAU,	 BICOM,	 BICAL,	 BICAMPI,	

BILAG	e	BISER)	com	a	Þnalidade	de	desenvolver	atividades	

de	 coleta,	 tratamento,	 armazenamento,	 recupera��o	 e	

dissemina��o	da	informa��o,	dando	apoio	aos	programas	

de	ensino,	pesquisa	e	extens�o	da	UFS.

Para	 falar	com	a	dire��o	do	SIBIUFS	e	da	BICEN	entrar	em	

contato	pelo	e-mail	bicen@academico.ufs.br

SIBIUFS

O QUE É O SIBIUFS?



A	 BICEN	 foi	 fundada	 em	 1979	 com	 a	 Þnalidade	 de	 planejar	 e	

incorporar	todas	as	bibliotecas	at�	ent�o	existentes	e	coordenar	a	

instala��o	deÞnitiva	para	o	campus	universit�rio	no	ano	de	1980.	Em	

1995	iniciou	a	automa��o	de	seus	servi�os	e	desde	2007	integra	a	

rede	PERGAMUM	Ð	Sistema	Integrado	de	Bibliotecas	que	confere	um	

funcionamento	integrado	e	muito	mais	�gil	no	acesso	�	informa��o.

A	BICEN	�	composta	por	duas	divis�es,	a	DIALE	(Divis�o	de	Apoio	aos	

Leitores)	e	DIPROT	(Divis�o	de	Processamento	T�cnico)

LOCALIZA�ÌO	 -	 A	 Biblioteca	 Central	 est�	 localizada	 na	 Cidade	

Universit�ria	ÒJos�	Alo�sio	de	CamposÓ	em	S�o	Crist�v�o/SE.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	-	Segunda	a	sexta-feira	das	7h	�s	22h

BALCÌO	DE	EMPR�STIMO:	das	7h30m	�s	21h45m

Hor�rio	 limite	 para	 entrada:	 30	 minutos	 antes	 do	 t�rmino	 do	

atendimento

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BICEN	conta	com	mais	de	70	mil	t�tulos	e	252	

mil	exemplares.das	diferentes	�reas	do	conhecimento

CONTATO	Ð	DIALE:	diale@academico.ufs.br	

DIPROT:	diprot@academico.ufs.br

SIBIUFS

O QUE EU PRECISO SABER SOBRE 
AS BIBLIOTECAS DA UFS?

BICEN – BIBLIOTECA CENTRAL



A	BISAU	atende	aos	cursos	de	Medicina,	Odontologia	e	Enfermagem	

do	 CCBS	 campus	 de	 Aracaju,	 nos	 n�veis	 de	 gradua��o	 e	 p�s-

gradua��o.	A	maioria	do	acervo	�	pertence	�s	�reas	de	ci�ncias	

naturais	e	da	sa�de.

LOCALIZA�ÌO	Ð	A	BISAU	est�	localizada	no	Campus	da	Sa�de	Prof.	

Jo�o	Cardoso	do	Nascimento	J�nior,	Rua	Cl�udio	Batista,	s/n.	Bairro	

Santo	Ant�nio,	Aracaju/SE.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	Ð	Segunda	�	quinta	das	7h30	�s	17h30	e	

Sexta	das	7h30	�s	16h30.

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BISAU	conta	com	um	acervo	de	mais	de	5	mil	

t�tulos	e	29	mil	exemplares.

CONTATO	Ð	bisau@academico.ufs.br	

SIBIUFS

BISAU – BIBLIOTECA DA SAÚDE



A	Biblioteca	Comunit�ria	(BICOM)	faz	parte	do	Sistema	de	Bibliotecas	

da	 Universidade	 Federal	 de	 Sergipe	 (SIBIUFS).	 Tem	 como	 miss�o	

gerenciar	 e	 disponibilizar	 informa��es	 para	 a	 comunidade	

universit�ria	 e	 para	 a	 sociedade,	 com	 o	 objetivo	 de	 preservar	 e	

disseminar	 o	 conhecimento,	 contribuindo	 para	 a	 forma��o	

proÞssional,	a	pr�tica	da	pesquisa	e	a	consci�ncia	social,	atrav�s	de	

uma	gest�o	de	excel�ncia,	de	valoriza��o	dos	colaboradores	e	de	

parceiros.

A	BICOM	busca	atrav�s	de	a��es	apoiar	o	projeto	pedag�gico	do	

CODAP,	al�m	de	incentivar	a	leitura.

LOCALIZA�ÌO	-	Desde	1999,	encontra-se	instalada	no	Col�gio	de	

Aplica��o	 (CODAP)	 na	 Cidade	 Universit�ria	 ÒJos�	 Alo�sio	 de	

CamposÓ	em	S�o	Crist�v�o/SE.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	Ð	Segunda	�	quinta	das	8h	�s	18h	e	Sexta-

feira	das	8h	�s	17h	

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BICOM	conta	com	um	acervo	de	mais	de	2	

mil	t�tulos	e	4500	exemplares.

CONTATO	Ð	bicom@academico.ufs.br

SIBIUFS

BICOM – BIBLIOTECA COMUNITÁRIA



A	 Biblioteca	 do	 Campus	 Universit�rio	 Prof.	 Alberto	 Carvalho	 foi	

inaugurada	em	05	de	mar�o	de	2007	e	foi	projetada	para	garantir	

melhor	espa�o	aos	estudos,	aliando	seguran�a	eletr�nica,	conforto,	

agilidade	e	tecnologia,	constituindo-se	em	um	importante	suporte	

informacional	 �s	 atividades	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extens�o,	

direcionados	a	professores	e	alunos	dos	cursos	de	Gradua��o	e	P�s-

gradua��o	 (Lato	 e	 Stricto	 Sensu),	 como	 tamb�m	 �	 comunidade	

acad�mica	do	Agreste	Sergipano.

LOCALIZA�ÌO	-	A	BICAMPI	est�	instalada	no	Campus	de	Itabaiana.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	-	Segunda	a	sexta-feira	das	8h	�s	22h

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BICAMPI	conta	com	um	acervo	de	mais	de	7	

mil	t�tulos	e	23	mil	exemplares.

CONTATO	-	bicampi@academico.ufs.br	

SIBIUFS

BICAMPI – BIBLIOTECA CAMPUS DE ITABAIANA



Inaugurada	em	22	de	fevereiro	de	2008,	a	biblioteca	do	campus	de	

Laranjeiras	(BICAL)	surge	com	o	objetivo	de	desenvolver	atividades	

de	 coleta,	 tratamento,	 armazenamento,	 recupera��o	 e	

dissemina��o	 de	 informa��o,	 dando	 apoio	 aos	 programas	 de	

ensino,	pesquisa	e	extens�o	da	Universidade	Federal	de	Sergipe	e	�	

comunidade	 acad�mica	 dos	 cursos	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo,	

Arqueologia,	Museologia,	Teatro	e	Dan�a.

A	BICAL	est�	instalada	no	Casar�o	do	Oit�o	da	Pra�a	da	Rep�blica,	

s/n	-	Centro,	Laranjeiras/SE

LOCALIZA�ÌO	Ð	A	BICAL	est�	instalada	no	Campus	de	Laranjeiras.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	Ð	de	segunda	a	sexta	das	07h30	�s	19h30

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BICAL	conta	com	mais	de	2500	t�tulos	e	mais	

de	9	mil	exemplares	com	destaque	para	o	acervo	de	Sergipe.

CONTATO	-	bical@academico.ufs.br

SIBIUFS

BICAL – BIBLIOTECA CAMPUS DE LARANJEIRAS



A	 BILAG	 foi	 fundada	 em	 2010	 e	 tem	 como	 miss�o	 gerenciar	 e	

disponibilizar	informa��es	para	a	comunidade	universit�ria	e	para	a	

sociedade,	 com	 o	 objetivo	 de	 preservar	 e	 disseminar	 o	

conhecimento,	contribuindo	para	a	forma��o	proÞssional,	a	pr�tica	

da	 pesquisa	 e	 a	 consci�ncia	 social,	 atrav�s	 de	 uma	 gest�o	 de	

excel�ncia,	de	valoriza��o	dos	colaboradores	e	de	parceiros.

LOCALIZA�ÌO	Ð	A	Biblioteca	de	Lagarto	(BILAG)	est�	instalada	no	

Campus	 Prof.	 Ant�nio	 Garcia	 Filho,	 da	 Universidade	 Federal	 de	

Sergipe,	localizado	no	munic�pio	de	Lagarto/SE.

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	Ð	De	segunda	a	sexta,	das	7h10	�s	18h50

DADOS	DO	ACERVO	Ð	A	BILAG	conta	com	um	acervo	de	mais	de	2300	

t�tulos	e	15	mil	exemplares	predominantemente	da	�rea	de	Sa�de.

CONTATO	-	bilag@academico.ufs.br	

SIBIUFS

BILAG – BIBLIOTECA CAMPUS DE LAGARTO



A	BISER	vem	com	a	proposta	de	atender	o	trip�	ensino,	pesquisa	e	

extens�o	 aos	 cursos	 de	 Agroind�stria,	 Engenharia	 Agron�mica,	

Medicina	Veterin�ria	e	Zootecnia.	Com	acervo	espec�Þco	em	sua	

�rea	de	abrang�ncia,	tem	como	objetivo	dar	suporte	aos	usu�rios,	

atendendo	 aos	 planos	 e	 programas	 da	 Universidade	 Federal	 de	

Sergipe.	

LOCALIZA�ÌO	Ð	instalada	provisoriamente	na	antiga	Biblioteca	da	

Universidade	Aberta	do	Brasil	-	UAB,	situada	na	Rodovia	Engenheiro	

Jorge	Neto,	Km	03,	Bairro	Silos	-	Nossa	Senhora	da	Gl�ria/SE

HORçRIO	DE	ATENDIMENTO	Ð	Segunda	�	sexta	das	8h	�s	17h.

DADOS	DO	ACERVO	Ð	 	A	BISER	conta	com	aproximadamente	378	

t�tulos	e	3550	exemplares.

CONTATO	-	biser.ufs@academico.ufs.br

SIBIUFS

BISER – BIBLIOTECA CAMPUS DO SERTÃO



Devido	 a	 suspens�o	 das	 atividades	 presenciais	 nos	

campus,	 por	 conta	 da	 pandemia	 da	 COVID-19,	 os	

servi�os	 ofertados	 sofreram	 altera��es.Por	 favor,	

contate	 a	 biblioteca	 do	 seu	 campus	 para	 maiores	

informa��es	sobre	os	mesmos.

SIBIUFS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!



Empr�stimo	de	material	 bibliogr�Þco	 -	 o	 empr�stimo	domiciliar	 �	

permitido	aos	estudantes	regularmente	matriculados,	professores	e	

t�cnicos	 administrativos	 da	 UFS.	 Apenas	 os	 livros	 dispon�veis	 no	

acervo	 geral	 est�o	 dispon�veis	 para	 empr�stimo.	 O	 per�odo	 dos	

empr�stimos	obedece	aos	seguintes	prazos:

á	 Estudante	de	gradua��o:	10	dias

á	 Estudante	de	p�s-gradua��o:	20	dias

á	 T�cnicos	administrativos:	15	dias

á	 Professores:	30	dias

Renova��o	de	material	bibliogr�Þco	Ð	a	renova��o	pode	ser	feita	

diretamente	 pelo	 MEU	 PERGAMUM,	 entrando	 com	 o	 n�mero	 da	

matr�cula	e	a	senha	da	biblioteca.	Os	materiais	podem	ser	renovados	

at�	8	(oito)	vezes,	desde	que	n�o	possuam	reserva.

Devolu��o	de	material	bibliogr�Þco	Ð	Þnalizado	o	prazo,	o	material	

emprestado	e	n�o	renovado	precisa	ser	devolvido.	Caso	contr�rio	

ser�	cobrada	multa	de	R$1	por	material	atrasado	e	por	dia	de	atraso.

Reserva	de	material	bibliogr�Þco	Ð	caso	o	livro	desejado	n�o	esteja	

dispon�vel	 no	 acervo,	 a	 reserva	 pode	 ser	 realizada.	 Quando	

disponibilizada,	 o	 usu�rio	 ter�	 at�	 24h	 para	 retirada	 do	material.	

Ultrapassado	esse	prazo,	o	material	passar�	para	o	pr�ximo	usu�rio	

da	Þla	de	reserva	ou	retornar�	ao	acervo.

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Ficha	catalogr�Þca	-	Para	solicitar	a	Þcha	catalogr�Þca,	basta	enviar	

uma	c�pia	da	folha	de	rosto,	do	resumo	e	do	sum�rio,	indicando	se	

h�	 ilustra��es	 e	a	quantidade	de	p�ginas	 para	a	 sua	biblioteca.	

Servi�o	dispon�vel	para	alunos	de	mestrado	e	doutorado.	O	prazo	

para	entrega	da	Þcha	�	de	at�	5	dias	�teis	a	partir	da	data	de	entrega	

do	material.

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?

Para	peri�dicos	da	UFS	devem	ser	enviadas	a	capa,	folha	de	rosto	e	

sum�rio,	 contendo	 as	 informa��es:	 t�tulo,	 volume,	 n�mero,	 ano,	

periodicidade,	ISSN.

Os	pedidos	devem	ser	enviados	para	sua	biblioteca	nos	seguintes	e-

mails:

BICEN:	diprot@academico.ufs.br

BISAU:	bisau@academico.ufs.br

BICAMPI:	bicampi@academico.ufs.br

BICAL:	bical@academico.ufs.br

BILAG:	diprot.bilag@academico.ufs.br

BISER:	biser.ufs@academico.ufs.br



Treinamentos	em	bases	de	dados	-	Docentes	e	interessados	podem	

agendar	 treinamentos	 em	 bases	 de	 dados,	 como	 o	 Portal	 de	

Peri�dicos	Capes,	para	suas	turmas.	O	agendamento	deve	ser	feito	

com	 anteced�ncia	 para	 avalia��o	 da	 disponibilidade	 de	 datas.

Servi�o	dispon�vel	na	BICEN,	BISAU	e	BILAG.	Para	o	agendamento	

procure	o	setor	de	refer�ncia	de	sua	biblioteca.

BICEN	Ð	diale@academico.ufs.br

BISAU	-	bisau@academico.ufs.br

BILAG	-	pesquisa.bilag@academico.ufs.br

Lembramos	 ainda	 que	 o	 Portal	 de	 Peri�dicos	 da	 Capes	 oferece	

treinamentos	 online	 diariamente.	 Para	 acess�-los	 basta	 clicar	 na	

sess�o	 TREINAMENTOS	 do	 Portal	 e	 selecionar	 o	 dia	 e	 hor�rio	

desejados.	Para	realizar	a	inscri��o	basta	fazer	o	login	no	Portal	(via	

CAFE	ou	MEU	ESPA�O).

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Visita	 orientada	 -	 Apresenta��o	 dos	 acervos,	 servi�os,	 setores	 e	

bases	de	dados	que	as	bibliotecas	da	UFS	disponibilizam.	Servi�o	

oferecido	mediante	agendamento.

Para	agendar	uma	visita	envie	e-mail	para	sua	biblioteca:	

BICEN-	 diale@academico.ufs.br

BISAU-	 bisau@academico.ufs.br

BILAG-	diale.bilag@academico.ufs.br

Declara��o	de	Nada	Consta	-	documento	emitido	pelas	bibliotecas	

atestando	 que	 o	 usu�rio	 n�o	 apresenta	 nenhuma	 pend�ncia	

(multas,	empr�stimos)	com	o	SIBIUFS.	

As	Declara��es	de	Nada	Consta	est�o	sendo	emitidas	e	inclu�das,	

somente	 via	 processo	 (solicitando	 a	 emiss�o	 do	 diploma	 ou	

cancelamento	 do	 v�nculo)	 aberto	 e	 tramitado	 para	 a	 Biblioteca.	

Caso	possua	pend�ncias,	Þque	atento	ao	e-mail	que,	mediante	o	

recebimento	do	processo,	entraremos	em	contato.

O	processo	deve	ser	 tramitado	para	a	Biblioteca	do	seu	campus.

Em	caso	de	d�vidas,	favor	entrar	em	contato	com	a	sua	biblioteca:

B ICEN- 	 d ia le@academico .u f s .b r

B I SAU- 	 b i sau@academico .u f s .b r

BICAMPI-	 bicampi@academico.ufs.br

BILAG-	 diale.bilag@academico.ufs.br	 ;	

atendimento.bilag@academico.ufs.br

B ICAL- 	 b ica l@academico .u f s .b r

BICOM-	 bicom@academico.ufs.br

BISER-	biser.ufs@academico.ufs.br

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Espa�o	 Multim�dia	 -	 o	 espa�o	 de	 multim�dia	 disponibiliza	

computadores	para	consulta	�s	bases	de	dados,	livros	eletr�nicos	e	

diversos	outros	recursos	informacionais	virtuais	disponibilizados	pelas	

bibliotecas	da	UFS.

COMUT	 -	 Pedido	 de	 c�pias	 de	 documentos	 t�cnico-cient�Þcos	

dispon�veis	nos	acervos	das	principais	bibliotecas	brasileiras.	Entre	os	

documentos	 acess�veis	 encontramÐse	 peri�dicos,	 teses,	 anais	 de	

congressos,	 relat�rios	 t�cnicos	 e	 partes	 de	 documentos.

Servi�o	oferecido	na	Bicen,	no	setor	de	peri�dicos.	Para	fazer	sua	

solicita��o	envie	um	e-mail	para:

	periodicos.bicen@academico.ufs.br

Ver	regras	do	COMUT	antes	de	efetuar	a	solicita��o.

RIUFS	Ð	�	uma	iniciativa	que	visa	reunir,	disseminar	e	preservar	toda	a	

produ��o	 acad�mica	 e	 cient�Þca	 desenvolvida	 pelos	 diversos	

setores	da	UFS.	Os	conte�dos	s�o	organizados	e	disponibilizados	em	

acesso	 livre,	 de	 forma	a	aumentar	 a	 visibilidade	e	o	 impacto	da	

produ��o	institucional,	bem	como	contribuir	com	a	democratiza��o	

do	conhecimento.	

Em	caso	de	d�vidas,	entre	em	contato:

	repositorio@academico.ufs.br

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Espa�o	 Acessibilidade	 -	 Promover	 e/ou	 facilitar	 o	 acesso	 �	

informa��o	para	discentes,	t�cnicos	administrativos	e	docentes	com	

deÞci�ncia.	

PRODUTOS	E	SERVI�OS

Cole��o	de	obras	liter�rias	impressas	em	Braille;

Cole��o	de	Audiobooks;

Empr�stimo	de	livros	em	Braille	e	Audiobooks;

Impress�o	Braille;

Disponibiliza��o	de	computador	com	softwares	acess�veis	(DOSVOX	

e	NVDA);

Disponibiliza��o	de	lupas	eletr�nicas	para	pessoas	com	baixa	vis�o;

Escaneamento	e	convers�o	de	texto	impresso	em	tinta	para	formato	

digital;

Tradutor	 e	 int�rprete	 de	 LIBRAS	 com	 compet�ncia	 para	 realizar	

interpreta��o	 das	 2	 (duas)	 l�nguas	 de	 maneira	 simult�nea	 ou	

consecutiva	e	proÞci�ncia	em	tradu��o	e	interpreta��o	da	Libras	e	

da	L�ngua	Portuguesa;

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Reprodu��o	de	imagens	em	alto-relevo;

Scanner	falado	para	leitura	de	textos	impressos.

Servi�o	dispon�vel	nas	seguintes	bibliotecas	BICEN,	BILAG	e	BICAMPI.	

Para	prazos	de	disponibiliza��o	dos	produtos	e	servi�os,	entre	em	

contato	com	a	sua	biblioteca:

BICEN:	acessibilidade.bicen@academico.ufs.br

BILAG:	acessibilidade.bilag@academico.ufs.br

BICAMPI:	acessibilidadebicampi@gmail.com	

Cole��es	 Especiais	 Ð	 algumas	 bibliotecas	 possuem	 cole��es	

especiais,	 que	 s�	podem	 ser	acessadas	em	espa�os	pr�prios	da	

biblioteca,	tais	como	acervo	de	Documenta��o	Sergipana,	Obras	

Raras	e	Edi��es	de	Luxo	e	Documenta��o	OÞcial.

SIBIUFS

QUAIS OS SERVIÇOS E COMO UTILIZÁ-LOS?



Entre	em	contato	conosco	atrav�s	do	e-mail	da	biblioteca	do	seu	

campus.

Aproveite	e	acompanhe	nossos	servi�os	pelo	site	e	m�dias	sociais:

Site:	http://bibliotecas.ufs.br

Instagram:	https://www.instagram.com/sibiufs/

Twitter:	https://twitter.com/bibufs

Youtube:	www.youtube.com/channel/UCAbMHEaQCR1V1cJwjddT

22A/featured

SIBIUFS

Ficou com alguma dúvida? 
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