
I- DA INSCRIÇÃO
Para utilizar os serviços da Biblioteca o usuário 
deverá preencher um cadastro.

II- DA CONSULTA
A consulta é permitida a qualquer usuário;

Bibliotecários e bolsistas habilitados orientarão o 
usuário cadastrado, colocando à sua disposição, os 
catálogos e as bases de dados  “on line” para busca e 
solicitação das obras que desejar;

Não é permitido o acesso do usuário às estantes;

Não é permitido no recinto da Biblioteca: fumar, 
portar bebidas e/ou alimentos;

Após a consulta, as obras devem ser deixadas sobre a 
mesa;

III- DO EMPRÉSTIMO
Empréstimo será permitido apenas a servidores, 
bolsistas, terceirizados, alunos e estagiários da 
Fiocruz. Para os não servidores só será permitido 
o empréstimo mediante declaração devidamente 
carimbada e assinada pelo responsável do setor 
(servidor).

Não é permitido o empréstimo de Obras Raras, 
obras das coleções especiais, obras de referência e 
periódicos;

O prazo de empréstimo é de 15 (quinze) dias e o 
usuário terá direito a 3 (três) publicações à cada 
solicitação;

O usuário poderá renovar o empréstimo da 
publicação por e-mail, por telefone ou no ato da 
devolução, desde que não esteja em atraso ou exista 
pedido de reserva para outro usuário.

IV- DA RESERVA
Quando a publicação desejada não se encontrar na 
Biblioteca, o usuário poderá solicitar reserva. 

Cada usuário pode fazer reserva para até 3 (três) 
publicações;

A reserva obedecerá à ordem cronológica de pedidos.

V- DAS PENALIDADES
É vedada a utilização do serviço de empréstimo ao 
usuário em débito com a Biblioteca;

Em caso de perda de publicação, o usuário 
indenizará a Biblioteca com outro exemplar da 
mesma publicação. Quando esta for uma publicação 
esgotada, o mesmo fica obrigado a adquirir outra 
publicação de interesse da Biblioteca.

VI- DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Busca bibliográfica
      Todas as buscas em bases de dados são 
      realizadas pelo próprio usuário, sob a orientação 
      do bibliotecário.

Reprodução de acervo
As cópias de livros, periódicos ou Obras Raras      
poderão ser obtidas se não acarretarem prejuízo à       
sua conservação e de acordo com a Lei de   Direitos 
Autorais 9.610/1998.

Para solicitação das cópias será necessário o     
pagamento de taxa de serviço.

É permitida a reprodução digital do acervo de Obras 
Raras e outros itens, mediante preenchimento de um 
Termo onde se comprometem a mencionar o crédito 
à Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, 
especificando a finalidade da sua utilização.

Comutação bibliográfica
Cópias de artigos de periódicos, capítulos de livros, 
teses e dissertações não existentes 
em nosso acervo, podem ser obtidas através deste 
serviço que é realizado através do COMUT (IBICT).     
      

Biblioteca de História das Ciências e da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz - Casa de Oswaldo Cruz 

Horário de atendimento: 9:00h  às 16:30h  
(de segunda a sexta-feira)
Av. Brasil, 4036,  sala 411, Manguinhos Rio de 
Janeiro – RJ – Brasil – Cep: 21040-361 
Tel: 3882-9088 / 3882-9087
Responsável: Bibliotecária Eliane Dias
biblioteca@fiocruz.br
http://www.coc.fiocruz.br

REGULAMENTO


