
Empréstimo de livros da Biblioteca do UDF durante a suspensão das atividades 

devido ao COVID-19. 

Regras Gerais: 

 O aluno deve solicitar o empréstimo do livro através do email: 

biblioteca@udf.edu.br com 24h de antecedência; 

 No email da solicitação do empréstimo, o aluno deverá informar o título e o 

autor do livro que deseja pegar (se possível a referência completa da obra), bem 

como nome completo, matrícula e horário que irá buscar o material (duas opções 

de horário) e número do celular com whatsapp. Verificar o modelo no apêndice 

ao final deste documento. 

 O bibliotecário ficará responsável por repassar o pedido ao colaborador, que 

deverá separar os livros em um carrinho destinado para esta finalidade, 

organizados de maneira que seja possível identificar imediatamente a quem se 

destina o empréstimo, data e horário para retirada; 

 O colaborador responsável por separar os livros deve tomar os seguintes 

cuidados: manusear o material com luvas e máscaras de proteção, higienizar as 

capas (frente e verso) e a lombada com álcool gel 70%. 

 Após a separação do material, o aluno receberá um email informando e 

confirmando que o livro já está disponível para empréstimo, bem como o horário 

de retirada.  

 O Empréstimo será realizado pelo bibliotecário no sistema pergamum, através 

dos dados recebidos pelo aluno. Não será necessário o uso de senha.  

 No momento do recebimento do livro, o colaborador se dirigirá até o carro do 

aluno para entregar o material. Nos casos de alunos que não possuem carro, 

esses podem optar por receberem os livros diretamente no portão da entrada 

principal, através da rua W4. 

 Os prazos de empréstimo e devolução serão os mesmos usualmente praticados 

pela biblioteca, incluindo a possibilidade de renovação online por até 10 vezes 

(desde que não haja reserva). Também devem ser observadas as regras gerais 

para empréstimos, dentre elas a quantidade e prazos. 
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 Durante este período também haverá a possibilidade de devoluções de livros. É 

indispensável que seja seguido o protocolo de higiene e cuidado proposto pelo 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, anexado a este documento. 

 O serviço de empréstimos de livros ocorrerá nas segundas, quartas e sextas-

feiras, de 10 às 17h. 

 

APÊNDICE: MODELO DA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS - 

UDF 

 

Prezados, 

Solicito o empréstimo das seguintes obras abaixo: 

 

Referências: 

1. NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2014. 

2. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 34. ed., rev. 

e atual. São Paulo: Malheiros, 2019. 

 

Dados do Aluno: 

Nome Completo: Vinícius dos Santos 

Matrícula: 19994761 

Telefone: 61 9999 9999 

 

Horário para Retirada do Material: 

 

Opção 01: 11h 

Opção 02: 16h 

 

Autorizo a realização do empréstimo dos livros das obras supracitadas em meu nome.  

 

 

 


