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Ed. Central: Rua Silva Jardim, 136, Térreo, 

           Vila Mathias. Santos – SP

Tel.: 13-3878-3710

Atendimento: De segunda a sexta das 8h30 às 21h30
                             (empréstimos até 21h15) 

E-mail: biblioteca.bs@unifesp.br 
biblio.unifespbs@gmail.com

Unidade 2: Av. Saldanha da Gama, 89, Térreo, 

        Ponta da Praia. Santos – SP

Tel.: 13-3523-5055

Atendimento: De segunda a sexta das 8h30 às 21h30
                      (intervalo 12h à 13h)

E-mail: bibliotecabict-mar.bs@unifesp.br 
biblioimar.unifesp.bs@gmail.com
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Orientações Gerais
Consulta local de livre acesso ao público interno e externo.

A biblioteca possui um acervo físico de acesso público e conta com mais de 
12 mil exemplares, além de um espaço de estudo/pesquisa, dispondo de 
computadores para consulta ao acervo e acesso a diferentes base de dados.

Empréstimo domiciliar
O empréstimo só pode ser realizado por meio do crachá do usuário, conforme 
os seguintes critérios:

 

Obs: Os calouros poderão fazer o cadastro provisório na biblioteca, mediante 
a apresentação do comprovante de matrícula e de documento com foto, até 
o recebimento do crachá.

ATENÇÃO! O atraso na devolução de material implica na penalidade do 
usuário por 4 (quatro) dias de suspensão por dia e item em atraso.

Orientação em pesquisa bibliográfica
A biblioteca oferece orientação à pesquisa do acervo, em bases de dados 
bibliográficos e na normalização de trabalhos acadêmicos. Entre em contato 
para agendar, através do e-mail biblioteca.bs@unifesp.br.

Ficha catalográfica
Na hora do TCC, lembre-se da ficha catalográfica. Depois do trabalho pronto, 
pegue o modelo no site, atualize com seus dados e envie por e-mail para a 
biblioteca acrescentar os números técnicos.

Como proceder na busca de livros?
O usuário deverá acessar o catálogo online  de acesso público no site da 

biblioteca ou pelo seguinte link: http://unifesp.phlnet.com.br

A pesquisa poderá ser realizada por autor, título ou assunto. Lembre-se de 
selecionar a biblioteca “Campus Baixada Santista” no ícone “Preferências”.

Encontrado o registro referente ao livro desejado, anote o número de 

chamada (Ex: 613.2 P18g) e, em seguida, dirija-se ao acervo da biblioteca 

para a localização do item,  orientando-se a partir das legendas nas 
estantes. 

Localizado o livro, deverá efetuar o empréstimo no balcão de atendimento 

por meio da apresentação do crachá escolar ou documento com foto (no 
caso dos calouros).

Para saber mais, acesse os tutoriais no site da biblioteca.

CategoriasCategorias Itens Tempo de
Empréstimo

Docentes 4 10 dias (úteis)

Discentes de Graduação 4 5 dias (úteis)

Discentes de Pós-Graduação 4 10 dias (úteis) 

Técnicos Administrativos 4 5 dias (úteis)

Discentes de extensão 1 15 dias (úteis)

F i q u e  L i g a d oF i q u e  L i g a d o
O usuário é responsável pelo material que estiver em seu registro.
Não é permitida a entrada de bolsas, pastas, sacolas ou malas. Esses 
pertences deverão ser guardados nos armários, sendo que cada usuário 
deve trazer seu próprio cadeado. 
Não é permitida a entrada com bebidas ou lanches, nem o uso de celu-
lar nas dependências da Biblioteca.
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