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COMUNICADO SOBRE AMPLIAÇÃO E OBRAS NAS BIBLIOTECAS DA SEDE 

1. O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) informa que as bibliotecas da sede irão passar por 

algumas obras e mudanças necessárias que já estavam previstas. Em linhas gerais, são ações 

de melhorias para garantir a segurança dos seus servidores e usuários, além de buscar 

espaços melhores e adequados ao público que frequenta as nossas bibliotecas, com a 

disponibilização e acesso a todo o seu acervo bibliográfico-informacional. 

2. Na biblioteca da Unidade Rondon, em função de fissuras e rachaduras na estrutura do piso 

superior e térreo, está prevista, no período do recesso das aulas, a partir do dia 22/07/2019 

seu fechamento para que a obra seja realizada, conforme orientações da Sinfra. 

3. Dando continuidade ao plano de desocupação da Unidade Amazônia, está prevista a 

transferência da biblioteca para a unidade Tapajós, por isso, está em andamento obra de 

ampliação da Biblioteca Tapajós, para abrigar seu acervo e setor administrativo. Para essa 

atividade, dentro da programação da Sinfra, está prevista sua mudança e organização do 

acervo, a partir do dia 31/07/2019. 

4. Ressalta-se que essa união beneficiará a comunidade acadêmica com a disponibilização de 

todo o acervo, permitindo um número maior de livros para empréstimos, além da inclusão 

de, aproximadamente, mil livros novos adquiridos, que nos locais atuais não tem mais 

espaço para seu acondicionamento. Portanto, a previsão é de que no próximo período letivo, 

a biblioteca da unidade Amazônia esteja integrada à da unidade Tapajós. 

5. Em todo esse trabalho, ressaltamos a parceria e apoio da Reitoria, Sinfra, CTIC e demais 

setores e unidades acadêmicas no sentido de minimizar os prejuízos à comunidade, bem 

como as reformas sejam concluídas com a maior brevidade. 

6. Informamos ainda que não haverá penalidades aos usuários que estiverem com materiais 

com devolução prevista nos períodos que as bibliotecas estiverem fechadas. 

7. O SIBI conta com a compreensão de todos e reafirma seu compromisso de proporcionar 

apoio às atividades acadêmicas, buscando por melhorias de serviços, de espaços mais 

adequados, seguros e acolhedores, visando o acesso à informação. 

 

 

15/07/2019. 

A Direção. 

http://www.ufopa.edu.br/

