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A

s bibliotecas universitárias possibilitam o empréstimo de livros
para alunos, professores e funcionários. Os empréstimos,
bem como as eventuais renovações se dão por meio de
cadastro de usuário. Os demais membros da comunidade em
geral somente poderão utilizar a Biblioteca para consultas locais.
É permitido o empréstimo simultâneo de até 3 (três) livros.

INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, é preenchido um cadastro no sistema BNWEB.
Para inscrição, são necessários os seguintes documentos:
• Carteira de estudante
(alunos da Escola Superior Nacional de Seguros)

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
Os pedidos de empréstimo entre Bibliotecas são atendidos mediante
correspondência da outra instituição em papel timbrado, assinado pelo
bibliotecário (a) requerente, com identificação do CRB.
O prazo de empréstimo de 7 (sete) dias a contar da data da entrega,
prorrogáveis por idêntico período, desde que a obra não esteja sendo
solicitada por outro usuário.

SERVIÇO DE EMPRÉSTIMOS PARA ALUNOS EM EAD
Para os alunos em EAD, cadastrados na biblioteca, os livros serão
emprestados utilizando SEDEX, serviço especial pago dos Correios,
utilizado para envio de correspondências e/ou encomendas para
outros estados, com certa segurança e possibilidade de rastreamento.
O valor de envio dos livros da biblioteca ao aluno será custeado pela
Escola.
Fica vedado o empréstimo físico de periódicos. Os requerimentos deste
tipo serão atendidos pela biblioteca mediante a digitalização do artigo
e envio pelo correio eletrônico indicado pelo requerente.
Será permitido o empréstimo simultâneo de até 3 (três) livros.

PRAZOS
Os alunos terão 7 (sete) dias corridos para o empréstimo de livros e
folhetos, podendo prorrogar o empréstimo por idêntico período, nos
termos a seguir dispostos. Os alunos em EAD terão 10 (dez) dias
corridos para o empréstimo de livros e folhetos, podendo prorrogar o
empréstimo por idêntico período.
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RENOVAÇÃO
A renovação do prazo de empréstimo é permitida, caso a obra não
esteja reservada para outro usuário.
A solicitação de prorrogação deve ser feita no máximo até a data
estipulada da devolução.
A renovação poderá ser feita pessoalmente, pelo telefone, e-mail da
Biblioteca ou pela internet, no portal do aluno.
A renovação, caso deferida pela biblioteca, se dará por idêntico prazo.

RESERVAS
Aqueles que se interessarem por publicações que estiverem
emprestadas, poderão fazer reserva pela internet, por meio do portal
do aluno.
A obra reservada ficará à disposição por 48 horas após a devolução
do empréstimo anterior, sendo certo que o interessado receberá
comunicado a respeito da disponibilidade da obra. Findo este prazo, a
reserva perde sua validade.
No caso de reservas múltiplas para uma mesma publicação, será
obedecida a ordem cronológica dos pedidos.

DEVOLUÇÃO
O usuário é responsável pela devolução dos livros emprestados na
biblioteca em que realizou o empréstimo, utilizando o mesmo serviço
de recebimento para a devolução. No caso dos alunos em EAD, a
devolução deverá se dar por SEDEX, custeado pelo aluno.
As publicações devem ser devolvidas na data marcada. Casos
excepcionais serão analisados pelo bibliotecário (a).
O usuário em débito com as Bibliotecas Universitárias, inclusive por
empréstimo em atraso, perderá o direito a novos empréstimos ou
renovações, até que sua situação seja regularizada.
O leitor que atrasar a devolução das obras não poderá tomar novos
empréstimos pelo período equivalente ao tempo de atraso, excetuandose domingos e feriados. Qualquer dano ou perda da publicação
emprestada implicará na substituição da obra à custa do leitor.
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COMPROMISSO
O usuário da biblioteca é responsável pelas publicações que forem
colocadas à sua disposição, seja para consulta local ou empréstimo
domiciliar, e deve utilizá-las com o devido cuidado, a fim de mantê-las
em perfeito estado de conservação;
Ao usuário que danificar ou extraviar qualquer bem da biblioteca,
mesmo apresentando Boletim de Ocorrência, ficará obrigado a
ressarcir a Biblioteca mediante a reposição de obra(s) idêntica(s), em
bom estado de conservação. Caso não seja possível a restituição de
obra idêntica, o usuário deverá restituir à biblioteca o valor equivalente
da obra.
Alguns materiais podem somente ser consultados na Biblioteca, tais
como, mas a esses não se limitando, obras de referência - dicionários,
enciclopédias etc - teses de acesso fechado e coleções especiais.

PESQUISAS PELA INTERNET
Para consultar a biblioteca via internet, basta acessar o site ens.edu.br,
no link “Biblioteca”, “Site da Biblioteca” e “Consulta”, nesta ordem.
Consultas podem ser feitas por título, autor, assunto e expressão ou
palavra-chave.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Serviço exclusivo para professores, alunos e funcionários. Este serviço
está limitado ao acervo da biblioteca.

ENDEREÇOS

BIBLIOTECA IVAN DA MOTA DANTAS
Rua Senador Dantas, 74 – 4ª andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
20031-205
e-mail: biblioteca@ens.edu.br
Telefones: (21) 3380-1093 / 1094 / 1096
BIBLIOTECA DE SÃO PAULO
Rua Augusta, 1600 – 3º andar
Consolação – São Paulo – SP
01304-001
e-mail: bibliotecasp@ens.edu.br
Telefones: (11) 2739-1055 / 1056

ens.edu.br
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