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APRESENTAÇÃO
Prezado Calouro (a), seja bem-vindo (a)! Estamos felizes em recebê-lo 

aqui na Biblioteca Central!

A Biblioteca Central possui um acervo com mais de 200 mil exemplares, 

incluindo livros, revistas, CDs, DVDs a sua disposição! 

Preparamos um guia com informações dos principais produtos e 

serviços da Biblioteca Central. Que sua vida acadêmica seja repleta de 

alegrias, desafios, amizades e com muito sucesso!

Equipe da Biblioteca Central

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DA BIBLIOTECA CENTRAL

Segunda a Sexta: das 06h30 às 22h00

Sábado: das 06h30 às 12h00



PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 
DA BIBLIOTECA CENTRAL

O empréstimo é realizado por usuários com vínculo institucional em 

Campo Grande.

Empréstimo domiciliar de livros:

Ÿ Alunos de Graduação: 4 livros por 10 dias

Ÿ Alunos de Pós-Graduação, Professores Substitutos, Voluntários, 

Visitantes e Temporários, Médicos Residentes e Técnicos 

Administrativos: 4 livros por 30 dias

Ÿ Professores efetivos: 8 livros por 60 dias

Empréstimo domiciliar de periódicos:

Ÿ Professores efetivos: 5 fascículos por 10 dias

A Biblioteca Central também possui serviços de reserva e renovação 

dos livros.

Informações

Email: seci.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7140 / 3345-7181

EMPRÉSTIMOS
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A Comutação Bibliográfica ou COMUT é um serviço realizado através da 

Biblioteca Central da UFMS que proporciona o acesso a documentos 

não existentes na Biblioteca Central e em outras unidades da UFMS. 

Através do COMUT o usuário pode adquirir documentos técnico-

científicos presentes em bibliotecas brasileiras e internacionais, entre 

eles: artigos de periódicos, capítulos de livros, dissertações e teses, 

anais de eventos e relatórios técnicos.

Para usar a comutação bibliográfica é necessário que o usuário 

compareça à Divisão de Acesso à Informação da Biblioteca Central com 

a referência completa do documento e efetuar o pagamento do valor 

correspondente ao artigo.

Informações

 Email: diai.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7178

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (COMUT)

O usuário da Biblioteca Central mesmo sem vínculo com a Instituição 

pode fazer consultas ao acervo bibliográfico.

Informações

Email: seci.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7140 / 3345-7181

CONSULTA LOCAL
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O atestado de Nada Consta é solicitado ao usuário nos seguintes casos: 

trancamento de matrícula; transferência de alunos; desistência ou repro-

vação; colação de grau; expedição de certificado de especialização; diploma 

de mestre ou doutor; concessão de aposentadoria; redistribuição; vacância; 

rescisão de contrato de trabalho; autorização para afastamento superior a 

30 (trinta) dias para tratar de assuntos particulares e/ou licença para 

capacitação; histórico de aluno especial de graduação e pós-graduação.

Informações

Email: secdiai.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7179

EMISSÃO DE NADA CONSTA

O Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) visa fornecer ao usuário o intercâm-

bio de materiais bibliográficos inexistentes na Biblioteca do seu câmpus e 

existentes no acervo de outra Biblioteca do Sistema de Bibliotecas da UFMS. 

Ao constatar através do Catálogo Online a existência do material biblio-

gráfico desejado somente em outro câmpus da UFMS, o usuário pode 

solicitá-lo através de pedido feito na Biblioteca do seu câmpus. 

Em Campo Grande, o pedido deve ser feito na secretaria da Divisão de 

Acesso à Informação (DIAI) através de preenchimento de formulário. O 

usuário recebe um email quando o material estiver disponível e precisa 

trazer seu cartão de identificação (ou identidade funcional no caso dos 

servidores) para efetivar o empréstimo.

Informações

Email: secdiai.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7179

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB)
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No Facebook da Biblioteca Central é possível encontrar informações, 

curiosidades e novidades sobre a Biblioteca Central.

facebook.com/bibliotecacentral.ufms/

FACEBOOK DA BIBLIOTECA CENTRAL

Para utilizar a Biblioteca Central, os usuários podem guardar seus 

pertences no Guarda-Volumes.

Informações

Email: seci.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7140 / 3345-7181

GUARDA-VOLUMES

O usuário pode acessar a Internet através da rede eduroam com seu 

passaporte UFMS.

INTERNET SEM FIO
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A Biblioteca Central realiza e orienta o usuário na busca de materiais 

informacionais nacionais e internacionais. O levantamento 

bibliográfico consiste em pesquisar a bibliografia existente sobre um 

determinado assunto, seguindo os dados oferecidos pelo usuário, 

como palavras-chave, tipologia do material e idioma. 

Informações

Email: diai.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7178

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

A Biblioteca Central da UFMS oferece a orientação no uso das normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT referentes à 

padronização de trabalhos acadêmicos, referências bibliográficas e 

citações.

Informações

Email: diai.prograd@ufms.br  

Telefone: (67) 3345-7178

ORIENTAÇÃO À NORMALIZAÇÃO 

DE TRABALHOS
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Além dos espaços individuais e coletivos para o usuário realizar seus es-

tudos, a Biblioteca Central oferece quatro salas de estudos em grupo, que 

devem ser agendadas com antecedência no Balcão de Atendimento.

O usuário deve permanecer na sala por um período pré-determinado po-

dendo ser renovado caso haja necessidade e disponibilização da sala.

Com o cartão de identificação o usuário deve dirigir-se ao Balcão de 

Atendimento da Biblioteca e agendar uma sala.

Informações

Email: seci.prograd@ufms.br

Telefone: (67) 3345-7140 / 3345-7181

SALAS DE ESTUDO EM GRUPO

A Sala de Pesquisa está localizada no térreo da Biblioteca Central e é destina-

da ao uso pelos discentes, docentes e servidores da UFMS, além da comuni-

dade em geral, com suporte aos portadores de necessidades especiais. 

Neste local é possível acessar bases de dados online, como o Portal de 

Periódicos da CAPES, bibliotecas virtuais e sites de estudos para 

pesquisas acadêmico-científicas.

Horário de funcionamento

Segunda a sexta: das 07h00 às 17h00

Informações

Email: diai.prograd@ufms.br 

Telefone: (67) 3345-7178/7833

SALA DE PESQUISA E PNE
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No site da Biblioteca Central é possível encontrar informações 

referentes aos produtos e serviços oferecidos aos usuários. 

biblioteca.sites.ufms.br/ 

SITE DA BIBLIOTECA CENTRAL

A Biblioteca Central através da Divisão de Acesso à Informação 

capacita seus usuários visando torná-los aptos no uso de fontes de 

informações online como o Portal de Periódicos CAPES, o Catálogo de 

materiais informacionais das Bibliotecas da UFMS e as normas 

referentes à padronização de trabalhos acadêmicos.

O objetivo da Biblioteca Central é manter o usuário atualizado e em 

contato com diferentes tipos de documentos técnico-científicos que 

possam auxiliar suas pesquisas acadêmicas e a construção de novos 

conhecimentos. Os treinamentos são oferecidos a toda comunidade 

UFMS: discentes, docentes e técnicos administrativos. Entre eles estão 

o Treinamento no Uso do Portal de Periódicos da CAPES; Treinamento 

no Uso das Normas da ABNT e Visita Orientada na Biblioteca Central.

Informações

Email: diai.prograd@ufms.br

Telefone: (67) 3345-7178

TREINAMENTOS
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Na Biblioteca Central é possível pesquisar o material bibliográfico por 

assunto, autor ou título no Catálogo Online. Após a pesquisa, o usuário 

deve anotar o “número de chamada” do material e se dirigir às estantes. 

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL NA ESTANTE

Os materiais são organizados por uma ordem numérica crescente que 

representam as áreas do conhecimento e posteriormente por ordem 

alfabética de sobrenome de autor.

DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

Sentido de visualização do livro na estanteExemplo de “Número de Chamada” 
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Ordem numérica crescente
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No site da Biblioteca Central o usuário pode acessar livros eletrônicos 

de todas as áreas do conhecimento publicados pelas editoras Elsevier, 

Atheneu e Springer. 

eBOOKS
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Coordenadoria de Bibliotecas

Nome: Alessandra Regina Borgo

Telefone: (67) 3345-7174 / 7175

E-mail: biblioteca.prograd@ufms.br

Divisão de Acesso à Informação

Nome: Alleisa Ferreira Riquelme

Telefone: (67) 3345-7178

E-mail: diai.prograd@ufms.br

Seção de Integração

Nome: Hideobrando Viana Saito

Telefone: (67) 3345-7888

Email: seint.prograd@ufms.br

Seção de Circulação

Nome: Felipe Roland Braga

Telefone: (67) 3345-7140

E-mail: seci.prograd@ufms.br

Divisão de Aquisição de Material Bibliográfico

Nome: Dagmar dos Passos Salles

Telefone: (67) 3345-7598

E-mail: dimb.prograd@ufms.br

Divisão de Processamento Técnico

Nome: Jaziel Vasconcelos Dorneles

Telefone: (67) 3345-7176

E-mail: dipt.prograd@ufms.br

CONTATO


