


FIQUE ATENTO!  FALE COM A GENTE, QUE ESTAREMOS BEM PRÓXIMO

DE VOCÊ, MESMO QUE VIRTUALMENTE

Ficará suspenso enquanto durar as medidas preventivas contra o COVID -19,

no IFMA.

Todos os serviços oferecidos pela Biblioteca, ou solicitados pelos usuários durante o
período de pandemia,  ocorrerão virtualmente  através dos  canais  de comunicação,
abaixo: 

1. CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA INFORMAÇÕES GERAIS:

E-MAIL: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

WHATSAPP: (098) 984080478

Conecte-se à Biblioteca para solicitar quaisquer informações ou tirar suas dúvidas.

Se houver  extrema  necessidade para ser atendido presencialmente no espaço

físico da Biblioteca - o usuário deverá solicitar através desse e-mail ou whatsapp -

determinando a data e o horário, e seguindo as orientações preconizadas pelo

OMS (Organização Mundial de Saúde), como distanciamento físico, higienização

e uso de máscara. Caso necessário, levar seus pertences (caneta, papel etc.).

Funcionamento Virtual da Biblioteca

Atendimento Presencial ao Público

Atendimento Remoto ao Público
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2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA SOLICITAR OS SERVIÇOS ABAIXO: 

E-MAIL: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

WHATSAPP: (098) 98408-0478

� SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE “NADA CONSTA" 

O usuário deverá enviar pelo e-mail ou whatsapp as seguintes informações: nome

completo,  curso,  matrícula  e  CPF.  Anexar  frente  e  verso  da  Carteira  de

Identidade, assim como o requerimento de expedição do diploma ou qualquer

outro documento, devidamente preenchido e assinado.

� SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA E CDU

Enviar  o  e-mail  ou  whatsapp  com  as  seguintes  informações:  confirmar  se  o

trabalho é ilustrado e fornecer o número total de páginas. Anexar a FOLHA DE

ROSTO,  O  RESUMO  COM  AS  PALAVRAS  CHAVES,  SUMÁRIO  E

INTRODUÇÃO.

3. CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA SOLICITAR OS SERVIÇOS ABAIXO:

PÁGINA DA BIBLIOTECA: CADASTRO ONLINE 

E-MAIL: emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

� CADASTRO DO USUÁRIO NA BIBLIOTECA

Para  solicitar  empréstimo  de  livros,  o  usuário  deverá  está  cadastrado  na

Biblioteca. 

PARA  REALIZAR  O  CADASTRO,  O  USUÁRIO  TEM  DUAS  OPÇÕES,  A

SEGUIR:

1ª OPÇÃO

 

Através do CADASTRO ONLINE disponível na PÁGINA DA BIBLIOTECA, onde o

usuário  irá  preencher  um formulário  eletrônico  com as seguintes  informações:

vínculo institucional, se aluno ou servidor, nome completo, número da matrícula

(aluno ou servidor/SIAPE), Registro Geral (RG) e e-mail.
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O acesso ao CADASTRO ONLINE poderá ser feito pelo portal do IFMA:

https://portal.ifma.edu.br/inicio/ +  Biblioteca do Campus São Luís/Monte

Castelo

OU PELO SITE: https://montecastelo.ifma.edu.br/biblioteca/

2ª OPÇÃO:

Enviar um e-mail para emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br

informando: seu vínculo institucional, se aluno ou servidor, nome completo, e-mail,

número da matrícula (aluno ou servidor/SIAPE), número do telefone fixo e celular.

O funcionário da Biblioteca solicitará através do e-mail do usuário, o dia e turno

em que este poderá fazer a sua senha, presencialmente na Biblioteca, atendendo

as  recomendações  da  OMS  (Organização  Mundial  de  Saúde),  como

distanciamento físico, higienização e uso de máscara. 

AGUARDE que  a  convocação  acontecerá,  de  acordo  com  a  ordem  de

recebimento dos cadastros.

� EMPRÉSTIMO DE LIVROS

Para  saber  que  obras  têm  na  Biblioteca,  o  usuário  vai  consultar  o  acervo

disponível no site:  https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/ - Quando aparecer

a  TELA ABAIXO  selecione no canto superior direito a Biblioteca “Tebyreçá de

Oliveira  (M.C.)”.  Depois  clique em “Busca rápida”,  na  parte  superior/esquerda.

Selecione a sua busca - se título, autor ou assunto. Na “caixa” ao lado, digite o

nome do autor, ou do título, ou do assunto procurado. Clique em “BUSCAR”. A(s)

obra(s) que for(em) listada(s) na tela, após a busca, identifique àquela que lhe

interessar. Anote a sua “Ent. princ.”, que representa o(s) autor(es) do livro(s) e o

seu ´”Titulo”.
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Depois solicite o empréstimo dessa(s) obra(s) já selecionada(s), através do e-mail

emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br, enviando

“Ent. princ.” e  “Titulo” - anotado anteriormente - além do seu nome completo e

número da sua matrícula.

Aguarde que o funcionário da Biblioteca, lhe informará da disponibilidade da(s)

publicação(ões)  no  acervo,  através  do seu e-mail.  Caso o(s)  livro(s)  esteja(m)

disponíveis,  será  combinado o  dia e o turno para buscá-lo(s)  no IFMA -  não

podendo passar de 48 horas depois do recebimento do comunicado. Mantenha

seu e-mail atualizado, qualquer mudança comunique à Biblioteca.

Ao buscar  a(s)  obra(s)  na Biblioteca,  o usuário digitará sua senha no espaço

reservado para ao Serviço de Empréstimo,  que será devidamente divulgado e

sinalizado.

Antes de utilizar a “maquininha” para digitar a senha, o usuário deverá higienizar

as  mãos com álcool  em gel.  Caso  haja  fila  indiana,  manter  o  distanciamento

social, atendendo a sinalização no piso, em conformidade com as recomendações

da  OMS  (Organização  Mundial  de  Saúde),  como  distanciamento  físico,

higienização e uso de máscara. 
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� PRAZO E QUANTIDADE DE OBRAS PARA EMPRÉSTIMO

PERFIL DO USUÁRIO TIPO DE OBRA QUANTIDADE PRAZO

Alunos dos Cursos de Ensino Médio,

Técnico ou Superior. 

Livro Técnico ou Didático 04 15 dias

Obra Literária 03 30 dias

Alunos  dos  Cursos  de  Pós-

Graduação

Livro Técnico 03 15 dias

Obra Literária 02 30 dias

Professores Ativos

Livro Técnico ou Didático 04 15 dias

Obra Literária 03 30 dias

Funcionários Administrativos Ativos

Livro Técnico ou Didático 02 15 dias

Obra Literária 03 30 dias

� DEVOLUÇÃO DE LIVROS

Para  devolver  o(s)  livro(s)  emprestado(s),  os  usuários  devem  comparecer

presencialmente na Biblioteca. Após a devolução, o próprio usuário colocará a(s)

obra(s), em um armário disponível para esse fim. Esse(s) livro(s) deve(m) ficar em

quarentena por 14 (quatorze) dias, atendendo a recomendação internacional da

área de Bibliotecas. 

Marcar  o  turno  para  realizar  a  devolução,  seguindo  as  orientações  da  OMS

(Organização Mundial de Saúde), como distanciamento físico, higienização e uso

de máscara. 
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� MULTA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE OBRAS

A multa é cobrada para os livros devolvidos com atraso, ou seja, depois do prazo

determinado para o empréstimo.

A multa é contabilizada por cada obra emprestada e a cada dia de atraso, com

exceção de sábados, domingos e feriados.

O valor da multa por dia e obra e atraso é de R$1,00 (hum real). 

Deve ser paga presencialmente no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA DO BAIRRO

DO JOÃO PAULO, ou em CAIXA ELETRÔNICO, se o  usuário  for  cliente.  Às

vezes o usuário paga na conta bancária dos seus pais ou amigos, se for o caso,

anote seu nome completo no comprovante, quando for enviá-lo à Biblioteca.

ATENÇÃO: A seguir,  orientações para realizar o pagamento da MULTA, tanto

presencialmente na Agência do Banco do Brasil, como no CAIXA ELETRÔNICO.

SOLICITAR TRANSAÇÃO NO TCX 210, CÓDIGO 7 (somente para pagamento no BANCO)

_______________________________________________________________________________

CAIXA ELETRÔNICO

1. TRANSFERÊNCIAS

2. CONTA CORRENTE PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO

3. IDENTIFICADOR 1:   1581282640828832-2     -    (digitar essa numeração)

4. IDENTIFICADOR 2:   CPF  -   (do titular/dono da conta)

5. VALOR DA MULTA

6. CONFIRMAR

O usuário ficará suspenso do Serviço de Empréstimo domiciliar até a quitação do

débito e apresentação do comprovante, que deverá ser encaminhado pelo e-mail

emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br - a fim de dar baixa

no sistema de gerenciamento da Biblioteca.

� RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE PUBLICAÇÕES 

Terminado o prazo de empréstimo, o usuário poderá renovar online a obra por até

05  (cinco)  vezes  consecutivas  pelo  site

https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/, caso  a  obra  não  tenha

sido reservada por outro usuário, ou que a data de devolução não esteja vencida. 
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Faça o login (digitando o número da matrícula e senha da biblioteca) e clique em

Circ./Renovação.  Após  a  visualização  das  Circulações  abertas,  marque  a(s)

obra(s)  que  deseja  renovar.  Depois  clique  em  RENOVAR itens  selecionados.

Observe que as informações referentes ao(s) empréstimo(s) são exibidas ao lado

de cada item. São elas: título, número de chamada, biblioteca a qual pertence,

data de saída e data prevista para devolução.  LEMBRE-SE QUE O NOME DA

BIBLIOTECA DO IFMA/MONTE CASTELO É “TEBYREÇÁ DE OLIVEIRA”

A justificativa de atraso na entrega da publicação, por impossibilidade de acesso

para a renovação do empréstimo online, não é aceita pela Biblioteca.

Em caso de impossibilidade de acesso online, o usuário deve entrar em contato 

com a Biblioteca pelo e-mail: 

emprestimos.biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br - solicitando

a renovação para o funcionário.

� RESERVA DE PUBLICAÇÕES

Ocorre quando o usuário necessita de um determinado livro, e este se encontra

emprestado, então, ele pode fazer a reserva para solicitar o empréstimo, após a

devolução do mesmo.

Para  realizar  a  reserva  online,  o  usuário  vai  acessar  o  site

https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/

Faça login (digitando o número da matrícula e a senha da biblioteca). Procure a

obra no formulário de pesquisa, usando os parâmetros de busca rápida ou busca

combinada.

Assim que aparecerem os resultados, selecione a caixa de seleção "RESERVAR"

correspondente à obra desejada.

Caso  haja exemplares disponíveis no acervo, o sistema impedirá a reserva.  A

reserva é somente para a obra que estiver emprestada.

A lista de reserva das obras emprestadas é por nome de usuário, obedecendo

rigorosamente, a ordem cronológica das solicitações.

A obra reservada será entregue ao usuário solicitante, somente após o término do

período de sua quarentena, que será de 14 (quatorze) dias, a contar da data de

devolução da mesma - atendendo assim as recomendações para a eliminação do

CORONA VÍRUS no papel, caso esteja infectado.
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Após a quarentena da obra, o usuário será comunicado através do seu e-mail,

para  buscá-la  na  Biblioteca,  de  acordo  com  data  e  turno  combinado

anteriormente.

A publicação ficará disponível para o usuário solicitante pelo prazo de 72 horas,

após o encaminhamento do e-mail.

Expirado  o  prazo  da  reserva,  o  usuário  será  cancelado  imediatamente  e  a

publicação será emprestada para o próximo solicitante da lista de espera.

O usuário deve ficar atento ao seu e-mail, a fim de acompanhar a sua solicitação.

� INSTAGRAM DA BIBLIOTECA: @biblioteca.mc.ifma

� WHATSAPP: (098) 984080478

� Encaminhamento de e-mails aos usuários (mantenha atualizado o seu e-mail)

1. PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS/CAPES - acesso gratuito

Oferece  acesso  a  textos  completos  de  publicações  periódicas  e  outros  tipos  de

materiais informacionais. 

Acessar através do e-mail: http://www.periodicos.capes.gov.br

Pode  ser  acessado  remotamente clicando  no “ACESSO  CAFe",  que  fica

localizado na parte superior da tela. Digite a sigla do IFMA no local solicitado e

clique no botão “ENVIAR”. Acesse com seu login e senha (matrícula e senha

do SUAP).

USUÁRIO - FORÇA E CONFIANÇA QUE TUDO VAI DAR CERTO! NÃO HESITE EM

NOS PROCURAR, ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO.

SERVIDORES:  Cláudio,  Clóvis,  Francisca,  Lígia,  Loyola,  Marcelle,  Núbia,

Quitéria, Rita, Rodrigo, Rosângela e Tauan.

Divulgação sobre o funcionamento da Biblioteca       

Fonte de Informação disponível para Acesso Online
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