1. APRESENTAÇÃO

O Sistema de Bibliotecas está vinculado à Reitoria Acadêmica, que juntos estabelecem
programas e ações, gerando condições favoráveis para o suporte às atividades de ensino,
pesquisa e extensão universitária.

A Biblioteca é depositária de todo o material bibliográfico e especial e destina-se a prover
de informações o ensino, a pesquisa e a extensão, de acordo com as políticas da
Instituição.

Ela deve promover e fomentar o conhecimento através de ferramentas concretas,
inovadoras e acessíveis, que sejam adequadas aos diferentes perfis de usuários,
considerando a demanda informacional específica de cada indivíduo. Para oferecer esse
suporte utilizamos de recursos técnicos, informacionais, interativos, dinâmicos e
confiáveis na busca e disseminação da informação.

2. INFRAESTRUTURA FÍSICA
2.1 Campus Barra
A Biblioteca do Campus Barra, possui uma área 338, 85m². Composta por um
salão principal (recepção) e um salão de acervo, ambos com acesso à internet. No salão
principal existem 02 mesas, com capacidade para 04 lugares cada, 06 salas para estudo
em grupo, sendo, 03 salas com capacidade de 05 lugares, 02 salas com capacidade para
06 lugares e 01 sala com capacidade de 04 lugares. Além de 07 cabines de estudos
individuais. No salão do acervo, são disponibilizadas 16 cabines de estudos individuais,
02 mesas com capacidade de 04 lugares cada.

2.2 Campus Botafogo
A Biblioteca do Campus Botafogo, possui uma área 195,50m². Composta por área
de atendimento e um salão de acervo, ambos com acesso à internet. No salão do acervo
são disponibilizadas 10 cabines de estudos individuais, 06 mesas com capacidade de 06
lugares cada. 04 salas para estudo em grupo, equipadas com 01 mesa e capacidade de 04
lugares cada.

2.3 Campus Catete
A Biblioteca do Campus Catete, possui uma área 164m². Composta por área de
atendimento e um salão de acervo, ambos com acesso à internet. No salão do acervo são
disponibilizadas 02 mesas de estudos individuais, com capacidade de 06 lugares cada,
01terminal de computador, para uso exclusivo de pesquisa do acervo da biblioteca, 03
salas para estudo em grupo, equipadas com 01 mesa e capacidade de 04 lugares cada e
um laboratório de informática anexo, com 07 cabines de estudos individuais.

3 FORMAS DE ACESSO

Poderão inscrever-se nas Bibliotecas IBMR:
I.

Alunos regularmente matriculados no semestre vigente;

II.

Professores do Centro Universitário IBMR;

III.

Colaboradores do Centro Universitário IBMR.

A inscrição do usuário (aluno) se confirmará após a efetivação da matrícula no
semestre vigente. O usuário deverá manter seu cadastro atualizado junto ao Centro de
Atendimento ao Aluno e Biblioteca, comunicando imediatamente quaisquer mudanças de
endereço, telefone e principalmente e-mail.

A inscrição do aluno terá validade enquanto o mesmo estiver devidamente
matriculado no Centro Universitário IBMR.

4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

BIBLIOTECA

HORÁRIO

Campus Barra

Segunda a sexta-feira das 8h às 21h 20min, sábados 08 às 12h.

Campus Botafogo

Segunda a sexta-feira das 8h às 21h 20min.

Campus Catete

Segunda a sexta-feira das 8h às 21h 20min, sábados 08 às 12h.

Fonte: Sistema de Biblioteca

5 CONTATO BIBLIOTECA
biblioteca@ibmr.br

