






Solicitação de carteirinha é feita on-line
https://carteirinha.ufjf.br/

Carteirinha 

Imprescindível para realização de 
empréstimo de obras.



 Livros e periódicos impressos e digitais;

 Salas de estudo em grupo climatizadas;

 Espaço de estudo individual;

 Guarda-volume;

 Scanner planetário; Scanner planetário;

 Computadores para consulta ao acervo;

 Orientação à pesquisa;

 Treinamentos;

 Normalização;

 Espaço Curtiu? Pode levar;

 Wi-fi;

 Tablet e netbook (Biblioteca Central).









Tutoriais: 
https://issuu.com/ufjfbibliotecas



















Exemplo:

342(81) Nº classificação

LEG Notação autorLEG Notação autor

T Notação de título

2017 Ano



Pessoal,
Para que suas buscas sejam mais
eficientes, use os descritoreseficientes, use os descritores
jurídicos autorizados do Thesaurus.

Acesse:http://legis.senado.gov.br/webthes/#





http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/tablest-e-netbooks/

3.3 O prazo de empréstimo para os tablets 
será de 03 horas, devendo ser utilizado 
somente nas dependências da biblioteca.somente nas dependências da biblioteca.

3.4 O prazo de empréstimo para os netbooks 
será de 1 semana.



ACERVO DE LIVRE ACESSO;
As obras podem ser renovadas e/ou reservadas 
online; 
Alimente fora da Biblioteca;
Na biblioteca é permitido apenas garrafa com Na biblioteca é permitido apenas garrafa com 
água;
Fale baixo;
Retire seus pertences quando for ausentar-se da 
sala de estudo;
Conserve o ambiente limpo.















ENTRADA  DA  BIBLIOTECA



COMPUTADORES DE PESQUISA



GUARDA VOLUME



SALAS DE ESTUDO EM GRUPO



PERIÓDICOS



SALA DOS PERIÓDICOS



ACERVO











LIVROS DE CONSULTA



MONOGRAFIAS































Biblioteca “Rodrigues Valle Júnior”

Fone: 2102-3505

E-mail: biblioteca.direito@ufjf.edu.br

Bibliotecário: Sérgio ReisBibliotecário: Sérgio Reis

E-mail: sergio.reis@ufjf.edu.br



O conhecimento existente é a O conhecimento existente é a 
sua base de estudo, mas faça sua base de estudo, mas faça 
diferente, pesquise, pense, diferente, pesquise, pense, 

reflita e crie o seu reflita e crie o seu reflita e crie o seu reflita e crie o seu 
conhecimento, pois esta é a conhecimento, pois esta é a 
melhor forma de aprender.melhor forma de aprender.

Sérgio Crisóstomo dos ReisSérgio Crisóstomo dos Reis
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