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Descrição
A Biblioteca de Saúde Pública realiza empréstimo de itens para usuários com vínculo
institucional cadastrados. O usuário poderá solicitar o empréstimo de até 5 itens do acervo
por um período de 14 dias, podendo renová-lo pelo mesmo tempo, desde que os itens
desejados não estejam reservados por outro usuário. Em caso de atraso para devolução do
item, o usuário ficará suspenso para novos empréstimos (2 dias de suspensão para cada dia
de atraso).

Instruções para atendimento
Usuários com vínculo institucional. E necessário a apresentação da carteira de usuário.

Solicitantes
Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: 

Usuários com vinculo institucional na Fiocruz através de curso de pós-graduação ou
vinculados a outras instituições de ensino e pesquisa parceiras das bibliotecas da Fiocruz.

Etapas do serviço

Tempo estimado para realizar esse serviço
Em média 14 dias corridos

Encontre o serviço
Endereço:Endereço:

Após a pesquisa bibliográfica o usuário deverá solicitar o empréstimo do item no Balcão de
Atendimento da Biblioteca. A pesquisa bibliográfica poderá ser realizada pelo próprio
usuário ou com auxilio de profissional da Biblioteca.

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
Presencial
O usuário poderá fazer a pesquisa bibliográfica presencialmente ou remotamente,
através do site da Biblioteca e retirar o item no Balcão de Atendimento da Biblioteca
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ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP)
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 Manguinhos
21041-210 Rio de Janeiro , RJ
Ver no mapa:Google Maps
BR

Entre em contato
Telefone:Telefone:
2598-2501 / 2598-2504 / 2598-2669
Email:Email:
bibsp@icict.fiocruz.br
Facebook:Facebook:
http://facebook.com/bibsp.icict.fiocruz

http://maps.google.com.br?q=-22.878061+-43.250587+%28ESCOLA+NACIONAL+DE+SA%C3%9ADE+P%C3%9ABLICA+SERGIO+AROUCA+%28ENSP%29%2CRua+Leopoldo+Bulh%C3%B5es%2C+1480%2C+Rio+de+Janeiro%2C+RJ%2C+21041-210%2C+br%29
http://facebook.com/bibsp.icict.fiocruz
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