Pessoas Com Necessidades Especiais
A Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann
coordena tecnicamente 34 bibliotecas universitárias
dos diversos Institutos, Campi, Núcleos e Unidades
Especiais. Em seus ambientes o usuário tem ao seu
dispor a tradição dos livros impressos aliados a
modernidade do mundo digital, através de seus
serviços e produtos, as melhores e mais atuais formas
de contato com a produção acadêmica local, nacional e
internacional. Em seu site estão disponíveis todos os
recursos de acesso a informação, em meio aos
serviços e produtos ofertados a comunidade.
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O acervo é protegido por um sistema eletromagnético
anti-furto que é ativado quando a obra não foi
desmagnetizada. Na falta de energia elétrica ou pane
no sistema se procede a vistoria de bolsas e mochilas
à saída da Biblioteca. Para a proteção dos ambientes e
da integridade física estão instaladas câmeras de
vídeo nos diversos espaços.
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Empréstimo, Devolução e Renovação
Alunos de graduação e especialização podem emprestar
até 3 livros. Alunos de Mestrado, Doutorado, Professor e
Servidor, até 5 livros. O período de empréstimo será de 14
dias consecutivos. Se a obra não for devolvida no prazo
estipulado o usuário ficará suspenso pelo dobro dos dias
em atraso. As obras devolvidas somente poderão ser
emprestadas para o mesmo usuário transcorridas 24
horas. Perdas, danos ou extravios de obras o usuário
responsável pelo empréstimo deverá fazer a reposição
com um exemplar idêntico e em edição mais atual, caso
se trate de edições esgotadas o usuário deve solicitar
sugestão ao bibliotecário. Todos os empréstimos
poderão ser renovados desde que a data de devolução
não esteja em atraso e a obra não tenha sido reservada
por outro usuário. Para fazer a renovação não é
necessário vir a Biblioteca, basta acessar de qualquer
computador a página de pesquisa do Acervo, clicar no
link Acesso ao Usuário, digitar a matricula e senha
utilizadas para o empréstimo. Não é permitido o
empréstimo domiciliar de dicionários, enciclopédias,
periódicos, teses e dissertações e obras raras.

Normalização De Trabalhos Acadêmicos
Para a elaboração de Trabalhos Acadêmicos está disponível
no site da Biblioteca Central o Roteiro para Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos, com orientações e recomendações
para elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
Monografias de Especializações, Teses e Dissertações,
Trabalhos de eventos e outros, de acordo com as normas de
documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

As pessoas com deficiência visual têm atendimento
individual e contam com auxilio na leitura de
documentos em tinta, pesquisas na internet,
digitalização, correção de texto, digitação/formatação,
impressão em tinta, impressão em Braille, conversão de
arquivos, pesquisas/localização de material no acervo
do SIBI e em outros sistemas nacionais. Há
equipamentos próprios para uso e instalados softwares
específicos para leitura, edição e digitação de textos,
ampliação de tela, acesso a internet. Situado no andar
térreo da Biblioteca.

Comutação Bibliográfica
Serviço de atendimento às solicitações de artigos de
periódicos, capítulos de livros, teses e dissertações, anais
de congressos não pertencentes ao acervo das Bibliotecas
da UFPA. Permite o acesso a documentos pertencentes as
principais bibliotecas do país e atende a todas as áreas do
conhecimento humano. Localizado junto a Coleção de
Periódicos no andar superior.

Portal Periódicos Da CAPES
Biblioteca virtual que oferece o acesso a textos
completos de artigos de periódicos, teses e
dissertações, e-books, normas e bases de dados,
nacionais e internacionais, multidisciplinares e
especializados em todas as áreas do conhecimento. Os
pesquisadores, docentes, discentes e servidores podem
fazer o acesso remoto ao Portal da Capes por meio de
login e senha institucional, mediante a Comunidade
Acadêmica Federada – CAFe, serviço provido pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) ao qual a UFPA
está integrada.
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