
Empréstimos e devoluções- Biblioteca do IAU

Seguindo a retomada das atividades em cumprimento à Portaria GR7671/2021, a Biblioteca do
IAU retornará os empréstimos conforme solicitação por agendamento prévio e em caráter
provisório, nesse contexto de circulação do vírus e andamento da vacinação, à comunidade USP.

A Biblioteca manterá seu espaço fechado ao público, a fim de não haver aglomeração, mas a
equipe continuará trabalhando em modo de teletrabalho e presencial.

Regras para o empréstimo:

● O acervo estará fechado ao acesso do público;
● Os agendamentos de empréstimos de materiais poderão ser feitos pelo e-mail

bibiau@sc.usp.br com no mínimo um dia útil de antecedência e com confirmação pela
Biblioteca para a retirada;

● As retiradas dos empréstimos agendados serão realizados todos os dias das 9h às 11h e
das 14h às 16h, por ordem de solicitação e com intervalo de 15 minutos por usuários
agendados;

● Para emprestar, o usuário terá que enviar as informações do material e uma cópia do
e-card ou uma foto da carteirinha USP, autorizando o empréstimo sem a necessidade de
utilização de senha. O assunto do e-mail deve ser “Agendamento de empréstimo”. O
sistema Dedalus enviará e-mail confirmando, caso não haja nenhum impedimento no
empréstimo como excedido o limite de materiais por categoria de usuários, livros
atrasados nesta ou em outra biblioteca, usuário não ativo, entre outros.

● As retiradas dos empréstimos agendados serão feitas na porta da biblioteca, onde haverá
uma funcionária da Biblioteca para entregá-los e com todos os cuidados necessários e
os equipamentos de EPIs ;

● Serviço de fornecimento e solicitação de Empréstimos entre bibliotecas – EEB, assim
como de cópias à outras Unidades USP ou instituições externas à USP, dependerá do
funcionamento e dos serviços que estão sendo executados por elas. .

●  Não será feito atendimento na porta da Biblioteca, nem mesmo o de empréstimo,
sem o agendamento prévio ou em data e hora distintas do agendamento feito para
a retirada dos materiais.

Para as devoluções:

● As devoluções de materiais poderão ser feitas sem agendamento prévio, através do
depósito na caixa de devolução que ficará na entrada do Prédio no Postão, ao lado da
sala do Vigilante;

● Cada material será colocado em quarentena por 24 horas, assim eles serão liberados
para novos empréstimos depois de passado esse período.

● Materiais retirados direto de outras bibliotecas não devem ser devolvidos na caixa de
devolução e nem serão enviados por correio ou malote. Na caixa de devolução só deve
ser colocados materiais emprestados na Biblioteca do IAU
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