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Bem-vindos à 
Biblioteca!

Conheça os nossos serviços, atividades 
e horários de atendimento



Preparamos esse guia 
informativo para que você possa 

ficar por dentro de todos os 
serviços e passos necessários 
para tirar melhor proveito da 
biblioteca. Leia com atenção e 

aproveite o espaço.
 

Atenciosamente,

A equipe



Cadastro para empréstimos  de livros e xadrez

Envie uma solicitação de cadastro para o e-mail: 
suporte.cmc@ifam.edu.br
com os seguintes dados:

- Nome Completo
- Matrícula

- CPF
- Curso

 
Após a confirmação do cadastro no seu e-mail, compareça no balcão 
de atendimento da biblioteca para efetuar o cadastro da biometria 

com o documento de identidade ou carteirinha do IFAM.

Cadastro para pesquisa online

Para o cadastro na pesquisa online é necessário apresentar carteirinha 
do IFAM ou um documento de identificação válido com foto.

Primeiros passos

Biblioteca virtual
O IFAM disponibiliza aos servidores e discentes acesso à plataforma digital 

Minha Biblioteca Acesse: http://www2.ifam.edu.br/pro- 
reitorias/ensino/proen/biblioteca/minha-biblioteca 

para mais informações.



Consulta local ao acervo para discentes, 
servidores e comunidade;

 
Empréstimo domiciliar para discentes e 

servidores do Instituto;
 

Levantamento bibliográfico;
 

Acesso à periódicos científicos;
 

Manual de referências;
 

Elaboração de ficha catalográfica;
 

Pesquisa on-line;
 

Acesso à bases de dados científicas em 
diversas áreas do conhecimento;

 
Acesso ao Portal da CAPES;

 
Normas da ABNT.

Serviços

Repositório
O Repositório disponibiliza a produções técnicas e científicas elaboradas 

no instituto voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Acesse: http://repositorio.ifam.edu.br



Empréstimos
Os empréstimos são feitos no balcão de atendimento mediante 

cadastro prévio. Para efetuar o empréstimo é preciso fornecer sua 
matrícula e fazer a autenticação biométrica.

 
Prazos

 - 4 volumes por 7 dias corridos para empréstimo domicilidar de 
livros.

- 2 volumes  para consulta local.
 

Atrasos
Quando o prazo de entrega é excedido é gerada uma suspensão, 

que consiste num período de tempo proporcional aos dias de atraso, 
aonde o aluno fica impedido de fazer empréstimos  na biblioteca.

Pesquisa online
 Uma sala com computadores e internet dedicados ao estudo e à 

pesquisa. Para ter acesso é preciso ter vínculo ativo com a 
instituição e fazer um cadastro prévio.

Espaço Xadrez
Um espaço na biblioteca equipado para a prática de xadrez. Peças 
e tabuleiros podem ser emprestados no balcão de atendimento.



Horários
De segunda à sexta
das 7:30h às 21:30h

Contato
Telefone: (92) 3621 - 6762

E-mail: biblio.cmc@ifam.edu.br

Endereço
Av. Sete de Setembro, 1975 - Centro

Manaus - Amazonas
http://www2.ifam.edu.br/

@biblioteca.ifamcmc


