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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
 
I- DAS COLEÇÕES E SUA NATUREZA
O acervo da Biblioteca é organizado e mantido de acordo com os objetivos de área de atuação, ensino, pesquisa e extensão dos 
associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Deve ser desenvolvido conforme a Política de Desenvolvimento de 
Coleções da Biblioteca.
 
§ 1° O acervo está organizado da seguinte maneira:
I - Coleção Geral: documentos de circulação que constituem a maior parte do acervo. São documentos desta Coleção: periódi-
cos, livros, teses, dissertações, CD-ROM, DVD, normas técnicas, etc.;
II - Coleção de Referência: documentos que contêm os enunciados mais gerais de uma pesquisa ou informações diretas. São 
exemplos desta coleção: dicionários, enciclopédias, bibliogra�as, abstracts, índices, anuários, etc.;
III - Coleção Especial: Fazem parte desta coleção, acervos com características diferenciadas e critérios estabelecidos pela Biblio-
teca como o acervo raro.
 
II –  USUÁRIOS DA BIBLIOTECA
 
Entende-se por usuários da biblioteca da SBD:
- Qualquer categoria de associado da SBD que esteja em dia com suas obrigações (quite);
- Funcionários da sociedade;
- Eventualmente bibliotecas de áreas correlatas que sejam possíveis de permuta.
 
 
III - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
O espaço da biblioteca é de livre acesso aos associados, pesquisadores e funcionários da SBD juntamente com algum 
funcionário do setor da Biblioteca;
 
Os usuários não poderão entrar no acervo da Biblioteca com pastas, sacolas, malas ou outros materiais desta natureza;
 
Não é permitido o acesso à biblioteca com alimentos e bebidas;
É proibido fumar nas dependências da biblioteca, de acordo com a Lei Estadual n.º 8.852/88;
O uso de celulares nas dependências da biblioteca deverá estar no modo silencioso;
O computador situado no salão de leitura é exclusivamente para pesquisas e pode ser usado mediante solicitação ao 
funcionário.
 
 
IV - DA CONSULTA
 
O acesso ao acervo, bem como a consulta de publicações na sala de leitura são permitidos a qualquer usuário mediante solici-
tação ao bibliotecário.
 
A consulta às publicações na sala de leitura é permitida a qualquer usuário.
 
A publicação, uma vez consultada, deve ser deixada sobre a mesa, não devendo ser reposta na estante em que se encontrava.
 
O associado interessado na consulta local ao acervo raro deverá agendar a visita com dia e horário marcados com o biblio-
tecário através de email ou telefone.
 
Não associados interessados na consulta local ao acervo raro ou geral devem entrar em contato com a biblioteca pedindo 
autorização prévia antes de comparecer ao local. Não ocorrerá atendimento para não associados sem contato precedente.
 

 
V - DOS SERVIÇOS
 
Ao usuário local serão oferecidos serviços de pesquisa bibliográ�ca, cópias de artigos,
localização/aquisição de artigos em bibliotecas nacionais e estrangeiras e acesso aos
diferentes tipos de material bibliográ�co da Biblioteca.
Ao usuário virtual, serão oferecidos os mesmos serviços, porém o acesso ao acervo se dará através do formato online.
Os serviços poderão ser solicitados por telefone ou e-mail.
 
Pesquisa Bibliográ�ca
As pesquisas nas bases de dados Lilacs e Medline poderão ser feitas diretamente pelo
usuário, através de nossa homepage - www.sbd.org.br - , ou executadas por
bibliotecário mediante solicitação.
Os usuários terão retorno de suas solicitações de pesquisas dentro de até 7 dias úteis, seguindo a ordem de chegada dos 
pedidos, caso a demanda seja alta poderá ultrapassar o tempo estipulado de retorno e o usuário será avisado.
Pedidos de pesquisas que necessitarem de atendimento em um tempo menor, deverão ser feitos diretamente à biblioteca para 
veri�car as possibilidades de acordo com a demanda e os tipos de bases a serem consultadas.
Fotocopia
A Biblioteca possui equipamento de xerox. Este serviço é de uso exclusivo para reprodução do nosso acervo e partes mínimas 
de obras consultadas.
Comutação Bibliográ�ca
Cópias de artigos de periódicos, capítulos de livros e tese não existentes em nosso acervo, poderão ser obtidos através deste 
serviço. O serviço permite a obtenção de cópias de documentos técnico-cientí�cos que não possuímos em nosso acervo e 
podem ser encontrados em outras bibliotecas e centros de documentação brasileiros e em serviços de informação 
internacionais. 
 
VI –  DAS RESPONSABILIDADES
 
Em casos de dano de material bibliográ�co, o usuário deverá repor com a mesma obra.
Se não for possível a localização para compra da obra extraviada ou dani�cada, o usuário deverá repor com obra similar, indica-
da pela Biblioteca. O usuário que não repor a obra dani�cada, não poderá solicitar ou fazer novas pesquisas, até a regularização 
de sua situação.
 
VII - DO VALOR
Cópia
Associado Quite – R$ 0,20 (por página) + valor da postagem.
 
Comutação Bibliográ�ca
O valor será repassado pela Biblioteca na qual o artigo foi solicitado de acordo com as tarifas estipuladas no site do COMUT.
 
VIII - DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9:30h às 18:00h.
 
IX - ENDEREÇO
Sociedade Brasileira de Dermatologia
A/C Biblioteca
Av. Rio Branco, 39 / 18º andar
20090-003 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: (21) 2253-6747
Homepage: www.sbd.org.br
E-mail: biblioteca@sbd.org.br
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