
Biblioteca do
Ifes – Campus Vitória



Para que a Biblioteca possa oferecer um serviço de 
qualidade, é necessário que algumas normas 
sejam seguidas:

• Ao entrar na Biblioteca o usuário deve guardar a 
mochila, �chário ou pasta nos escaninhos do 
guarda-volumes.

• Não é permitido deixar material no guarda-volu-
mes e sair da Biblioteca. Caso isso ocorra, a multa é 
de R$ 5,00.

• A Biblioteca não se responsabiliza por objetos de 
valor deixados nas mochilas.

• No caso de extravio ou dano da chave, o usuário 
deverá arcar com os custos de reposição da 
mesma e/ou fechadura.

• Mantenha o silêncio, respeitando os usuários

e servidores.

• Não consuma alimentos e bebidas nas

dependências da Biblioteca – por questões

de higiene, prevenção contra insetos e

conservação de materiais e equipamentos.

• Deixe o celular no modo silencioso e atenda-

o fora da biblioteca.

Coordenação da Biblioteca
27 3331-2146

Setor de Referência
27 3331-2219

Setor de Circulação
27 3331-2236

Setor de Processamento
Técnico/Hemeroteca
27 3331-2172

Con�ra o Regulamento completo no
Site do Ifes – Campus Vitória

vitoria.ifes.edu.br



Missão
Facilitar o acesso e a difusão dos recursos 
informacionais e colaborar nos processos de 
produção do conhecimento, a �m de contribuir 
para o desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

Setores e Serviços
• Setor de Circulação (empréstimo, guarda-volu-
mes e nada consta).

• Setor de Referência (auxílio na pesquisa no 
acervo).

• Laboratório para acesso à internet e digitação.

• Setor de Processamento Técnico.

• Hemeroteca (jornais e revistas). 

• Sala para pesquisa no Portal de Periódicos da 
Capes.

• Sala de atendimento às Pessoas com Necessi-
dades Especí�cas (Napne).

Horário de funcionamento
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 21h30.

Empréstimo de materiais
• Os alunos regularmente matriculados no Ifes 
podem fazer o cadastro no Sistema Pergamum 
de Bibliotecas do Ifes.

• Para empréstimo deve-se apresentar  a carteira 
de estudante ou documento o�cial com foto 
(exemplos: Identidade, carteira de motorista).

• Os alunos poderão tomar emprestado até 5 
(cinco) tipos de materiais informacionais.

Materiais disponíveis e prazos para 
empréstimos
• Livros didáticos/técnicos, CD, DVD, Monogra-
�as etc: Prazo de 7 dias. 

• Livros de literatura: Prazo de 21 dias.

Renovação, Reserva e Devolução
• Deve ser on-line por meio do Sistema Perga-
mum de Bibliotecas, na aba “Meu Pergamum”. 

• O sistema Pergamum permite renovação por 
até 2 vezes, caso não haja reserva do material. 

• Recomenda-se fazer a renovação com pelo 
menos 1 dia de antecedência para evitar proble-
mas e/ou multas. Lembrando que o prazo de 
devolução conta a partir da data da renovação.

• Se o material informacional tomado por 
empréstimo já estiver com o período de emprés-
timo vencido, ele não poderá ser renovado. O 
usuário deve devolvê-lo imediatamente.

• A reserva pode ser feita on–line, via sistema 
Pergamum, desde que o material informacional 
desejado não esteja disponível no acervo.

• A devolução pode ser feita por qualquer 
pessoa e não há necessidade de apresentação 
de documento.

Multa
• Em caso de atraso na devolução, a multa é de 
R$1,00 por dia útil para cada material informa-
cional (de acordo com a Resolução 009/2009 do 
Conselho Superior).

• Para pagar a multa será emitida GRU (Guia de 
Recolhimento da União) pelo setor de empréstimo 
a ser paga no Banco do Brasil. O pagamento não 
pode ser feito em caixa rápido ou agendamento.

• O usuário deve levar o comprovante de 
pagamento da GRU ao setor de empréstimo da 
biblioteca para regularizar sua situação. 

• O aluno com pendência no empréstimo ou 
multa �ca impedido de solicitar diploma.
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Avenida Vitória, 1749 – Jucutuquara
29040-780 – Vitória – ES

27 3331-2114
monogra�abcv@ifes.edu.br

biblioteca.vi@ifes.edu.br

vitoria.ifes.edu.br


