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BIBLIOTECAS DURANTE A PANDEMIA 

FUNCIONAMENTO 

 

Considerando o fluxo contínuo da Pandemia do Coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19), a 
Diretoria Integrada de Bibliotecas informa a comunidade acadêmica o funcionamento das 
bibliotecas durante o semestre letivo 2021.1 com início em 07/06/2021 e término em 

25/09/2021. Nesse sentido, deverão ser observados os seguintes itens: 

 
a) As bibliotecas de São Luís (exceto a Biblioteca do Colégio Universitário-COLUN) 

funcionarão, internamente, às terças e quintas, das 9h às 13h; 
b) As bibliotecas do continente seguirão as determinações do seu respectivo câmpus ; 
c) Os serviços de renovação e reserva de material informacional ficarão suspensos até 

30/09/2021; 
d) Não serão cobradas multas por atraso de devolução de livros até o dia 30/09/2021; 

e) Os empréstimos serão agendados pelo respectivo e-mail das Bibliotecas Setoriais de 
São Luís; 

f) As devoluções dos materiais informacionais das Bibliotecas podem ser agendadas por 

e-mail (exceto Biblioteca Central) e entregues às terças e quintas, das 9h às 13h; 
g) Os empréstimos dos materiais informacionais das Bibliotecas só podem ser 

agendados por e-mail; 
h) Os serviços de baixa em multa, ficha catalográfica, levantamento bibliográfico, 

declaração de quitação e treinamento de usuários no uso de fontes eletrônicas  

devem ser solicitados pelo e-mail da respectiva biblioteca; 
i) O Serviço Ledor será presencial na, Biblioteca Central, mediante agendamento por 

meio do e-mail sib.bc@ufma.br; 
j) O Laboratório de Informática (Biblioteca Central) funcionará mediante 

agendamento por meio do e-mail sib.bc@ufma.br; 

k) Orientação à Normalização de Trabalhos Acadêmicos  será on-line mediante 
solicitação via e-mail da biblioteca; 

l) Os serviços de visitas orientadas estão suspensos no momento. 

E-mails das Bibliotecas 

Biblioteca Central sib.bc@ufma.br 

Biblioteca de Bacabal biblioteca.bacabal@ufma.br 

Biblioteca de Balsas biblioteca.balsas@ufma.br 

Biblioteca de Chapadinha biblioteca.ccaa@ufma.br 

Biblioteca de Codó biblioteca.codo@ufma.br 

Biblioteca de Grajaú biblioteca.grajau@ufma.br 

Biblioteca de Imperatriz - Centro biblioteca.ccsst@ufma.br 

Biblioteca de Imperatriz - Bom Jesus biblioteca.bj@ufma.br 
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Biblioteca de Medicina biblioteca.medicina@ufma.br 

Biblioteca de Pinheiro biblioteca.pinheiro@ufma.br 

Biblioteca de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnologia 

biblioteca.posccet@ufma.br 

Biblioteca de Pós-Graduação em Ciências Sociais biblioteca.posccso@ufma.br 

Biblioteca de Pós-Graduação em Direito biblioteca.ppgdir@ufma.br 

Biblioteca de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente biblioteca.ppgsa@ufma.br 

Biblioteca de São Bernardo biblioteca.saobernardo@ufma.br 

Biblioteca do Centro de Ciências Humanas biblioteca.cch@ufma.br 

Biblioteca do Colun biblioteca.colun@ufma.br 
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