BIBLIOTECA SETORIAL DO
ESCRITÓRIO DE APLICAÇÃO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS - BSEAAJ

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
A BSEAAJ oferece o serviço de empréstimo
domiciliar para os alunos de graduação do 4º e
5º ano em Direito e para os Docentes que
atuam no EAAJ,
podendo emprestar por 02 dias:
- 05 livros;
- 05 Teses, 05 TCC’s, 05 Monografias;
05 CD’s, DVD’s, etc;
03 periódicos.
A BSEAAJ trabalha com o empréstimo
especial para algumas obras.
LIVROS DE “CIRCULAÇÃO RESTRITA”
São obras muito utilizadas, desta forma
sempre ficará na BSEAAJ 01 exemplar da
mesma à disposição durante o horário de
atendimento. O empréstimo domiciliar pode
ser concedido uma hora antes do fim do
expediente da Biblioteca (20:30h), para
devolução até uma hora após o início do
expediente seguinte (9:00h).
(A identificação é feita no catálogo on-line
através da indicação “circulação restrita”;
e na obra com uma etiqueta na parte
superior da lombada)”.
LIVROS DE “REFERÊNCIA”

Eliane M. S. Jovanovich
Bibliotecária

Suelen de Souza
Técnica de Biblioteca

São obras que como seu próprio nome já
denomina, obras referenciais disponíveis
para consulta na BSEAAJ. São códigos,
vade mécum, dicionários, enciclopédias,
etc.
A BIBLIOTECA DO EAAJ OFERECE:

LONDRINA
2015

• Empréstimo de material bibliográfico
(exclusivo para os alunos de 4º e 5º
ano de Direito e para os docentes do
EAAJ);

• Renovação on-line;
•

Reserva de material on-line;

•

Pesquisa bibliográfica on-line;

•

Orientação no uso das bases de dados;

•

Disseminação seletiva das informações
através do Facebook do EAAJ/BSEAAJ

•

Divulgação de novas aquisições da
BSEAAJ através do Facebook do
EAAJ/BSEAAJ;

•

Normalização de trabalhos acadêmicos;

•

Levantamento Bibliográfico;

•

Exposição das recentes aquisições.

•

A Comutação Bibliográfica, ou seja
(localização/ busca de artigos de
periódicos em outras Instituições do
Brasil/Exterior é oferecida pela
Biblioteca Central);

RESERVA DE LIVROS
Pode ser feita online ou na biblioteca.
Os livros permanecem reservados até 02
dias após ser devolvido na BSEAAJ.
Será permitida a renovação de material
emprestado até o horário de fechamento
da biblioteca a que pertence o material,
no dia previsto para devolução. Caso não
ocorra a renovação ou devolução do
material na data prevista, será cobrada
multa por dia de atraso e por obra
emprestada.
Para os livros de Circulação Restrita a
multa é cobrada por hora de atraso.

Verifique sempre no seu cadastro online se os
itens emprestados estão liberados para
renovação. Se permitido, aparecerá uma caixa
na frente basta selecionar e clicar em
“RENOVAR”.
NÃO serão permitidas renovações:
- De material reservado para outro usuário;
- material que ultrapassou o número de
renovações autorizadas (cinco);
- De material em atraso;
- Se o usuário tiver alguma pendência no
seu cadastro.
SE ACASO OCORRER IMPEDIMENTO NA
RENOVAÇÃO E QUE NÃO SEJA POR
NENHUM DOS MOTIVOS ACIMA, FAVOR
ENTRAR
EM
CONTATO
COM
A
BIBLIOTECÁRIA NA BIBLIOTECA A QUE
PERTENCE
O
MATERIAL,
PARA
ESCLARECIMENTOS.

PRAZO DE EMPRÉSTIMO
•
•
•

02 dias úteis para livros
circulantes;
até 6 horas para livros Referência.
“Circulação Restrita” saem para
consulta/fotocópia.

** LINKS INTERESSANTES**

www.uel.br
www.uel.br/eaaj/
www.assejepar.com.br
www.oabpr.com.br
www.stj.gov.br

BSEAAJ
Rua Brasil, 742. Centro – Londrina-PR

www.stj.pr.gov.br

www.trt9.gov.br
www.jep-pr.gov.br
3323-5397 / 3324-6352 ramal 27

www.jf.gov.br
**CONSULTE O TUTORIAL NO SITE**
http://www.uel.br/bc/portal/arquivos/tutorial2
.pdf

www.scholar.google.com.br
http://www.lexml.gov.br/
bseaaj@uel.br

HORÁRIO DE EXPEDIENTE

http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/
http://www.egov.ufsc.br/portal/buscal
egis

Segunda-feira à Quinta-feira
Das 8:00 até as 12h
Das 13:30 as 18h

bseaaj@uel.br

Sexta-feira

Acompanhe a BSEAAJ e o EAAJ nas redes
sociais

Das 8:00 as 12h
Das 13:30 as 17:00

http://www.senado.gov.br/biblioteca/
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao
.php?opcao=http://www.uel.br/revista
s/direitoprivado
http://www2.uel.br/revistas/direitopub
/index.asp

www.facebook.com/EAAJUEL

