
Biblioteca Central 
SEJAM BEM-VINDOS! 



Segunda à quinta-feira das 7h às 21h45 
Sexta-feira das 7h às 20h45 

Horário de Funcionamento 
Biblioteca Central 



Regras da Biblioteca 

• É proibido entrar no setor de acervo portando pastas, bolsas e fichários. O guarda-volumes deverá 
ser utilizado para deixar estes tipos de materiais. 

• É proibido entrar com alimentos e bebidas no setor de acervo e laboratórios de informática. 

• Cada aluno poderá retirar até 3 títulos, pelo período de 7 dias. O aluno poderá realizar 3 
renovações, desde que o material não esteja reservado para outro usuário, ou ainda se o  usuário 
encontrar-se em situação irregular; 

• O usuário poderá realizar reserva de materiais somente quando todos os exemplares do título 
estiverem emprestados;  

• O usuário deverá devolver as obras emprestadas na biblioteca, obedecendo o prazo final do 
empréstimo. Vencido esse prazo, o sistema irá gerar multa para o aluno. 

 

 

 

 



MULTAS POR ATRASO 
  

ATENÇÃO! As multas serão cobradas por dia, por 
obra, incluindo finais de semana, feriado e férias. 
 

Do 1º ao 3º dia: é cobrado R$ 1,00 ao dia 

4º e 5º dia: é cobrado R$ 5,00 ao dia 

A partir do 6º dia: é cobrado R$ 10,00 ao dia 
 



Terminal Web 

Serviços disponíveis aos 
usuários: 

•   Mensagens enviadas pelo SophiA; 

•   Visualização do histórico de  

     circulações; 

•   Visualização de circulações atuais; 

•   Renovação de materiais; 

•   Reserva de materiais; 

•   Cadastro de perfil de interesse –    

     DSI; 

•   Personalização de senhas. 



www.unifenas.br 



sophia.unifenas.br/ 



Realizando uma busca rápida 



Realizando uma busca combinada 

Selecione aqui a biblioteca para busca 



Visualizando a grade de resultados em uma busca 



Como selecionar itens em uma busca 



Como realizar o login no Terminal Web 



Visualizando mensagens personalizadas 



Visualização de histórico de circulação e renovação on-line 





Como cadastrar o perfil de interesse - DSI 



Como realizar o logoff no Terminal Web 













Interface de um e-book 



Contatos 
Samira Vidal da Silva Ramos 

Zélia Fernandes Ferreira Miranda 

Bibliotecárias - Câmpus Alfenas-MG 

biblioteca@unifenas.br 

(35)3299-3109 

www.unifenas.br 


