
Agendamento de Empréstimo



Introdução
O agendamento de empréstimo  é um serviço disponibilizado para a 
comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre em decorrência da 
necessidade de reestruturação dos serviços por conta da pandemia da Covid-
19.
Todos os empréstimos deverão, obrigatoriamente, ser agendados. Tal medida 
visa restringir o número de pessoas no ambiente da UFAC, consequentemente, 
na biblioteca e contribuir para o controle da disseminação do vírus.

Os passos a seguir indicam como realizar o agendamento.



Agendamento de empréstimo
1. Realizar consulta ao acervo de obra 

(via catálogo da biblioteca);
2. Agendamento de horário;
3. Devolução ou retirada da obra na 

biblioteca.



Como realizar a consulta de obra
A c e s s e  a o  P o r t a l  ( a l u n o  o u  p r o fe s s o r )  o u  a  p á g i n a  d a  b i b l i o t e c a 
(http://www2.ufac.br/biblioteca) 



Na tela do portal, inicia sua pesquisa normalmente. Recomendamos que utilize a 
pesquisa avançada, pois poderá filtrar melhor a obra e a biblioteca desejada.

Como realizar a consulta de obra



Como realizar a consulta de obra

Selecione o campus no qual está vinculado

Selecione o tipo de material

Selecione autor ou título ou 
assunto que deseja



Como realizar a consulta de obra



Como realizar a consulta de obra

Selecione a obra deseja 
clicando no número 



Como realizar a consulta de obra

Veja se a obra desejada possui 
exemplares disponíveis  para 
empréstimo.

ATENÇÃO
Consulta Local não é permitido 

empréstimo



Obrigatoriamente os agendamentos devem ser realizados por e-mail e WhatsApp 

Bussines. 

Como realizar agendamento

Biblioteca Central: 
atendimento.bcentral@ufac.br

Biblioteca Setorial de Cruzeiro do Sul: 
atendimento.bfloresta@ufac.br

Biblioteca Central:
68 3901-2618 

Biblioteca Setorial de Cruzeiro do Sul: 
68 3311-2518



No envio da mensagem (e-mail ou WhatsApp) deve ser enviado com as 
seguintes informações, após a verificação se a obra está disponível para 
empréstimo.

Como realizar agendamento

- Nome ou matrícula;
- Localização da obra no 
acervo ou o print da tela com 
as informações do livro 
(conforme a imagem);



Após  o  env io  das  informações ,  aguarde a  mensagem de 
confirmação de dia e horário para realizar a retirada da obra.
Caso não possa comparecer na data e horário agendado, nos 
informe, com antecedência, para que possamos reagendar.

Confirmação de agendamento

Lembramos que, para realização de empréstimo você não deve constar com penalidade 
no setor de atendimento da biblioteca. Todas as penalidades para o período de pandemia, 
que teve início em nossa IFES na data de 17 de março de 2021, não serão contabilizados. 
Caso sua devolução estivesse agendado para data anterior, deverá realizar a devolução e 
aguardar o período de penalidade para, posteriormente, realizar empréstimo.



Retirando o material da biblioteca

Dirija-se a biblioteca no dia e horário agendados para realizar o empréstimo. 

Não esqueça é necessário número de matrícula, com foto no portal ou 
apresentar documento com foto e inserir senha para confirmação do 
empréstimo.

Não é permitido o empréstimo para terceiros.



§Use máscara de proteção contra o coronavírus; pessoas sem máscara não 
serão atendidas
§ Higienize as mãos com álcool em gel
§Mantenha distanciamento mínimo de 2m entre outras pessoas
§Não ingira alimentos, bebidas ou faça outra ação que exija retirada da 

máscara
§ Evite trazer outras pessoas; somente se necessário ao atendimento
§ Espere sua vez para obter informação para ser atendido.

Procedimentos sanitários 
Protocolo /UFAC
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