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BIBLIOTECA MUDA RECEBIMENTO DE MULTA POR ATRASO

A partir de 1º de outubro o pagamento de multa por atraso na entrega
de material bibliográfico será feito exclusivamente através da GRU
– Guia de Recolhimento da União.

Importante lembrar que o Sistema de Bibliotecas permite a retirada de
itens mesmo que o usuário tenha uma multa pendente de até R$ 5,00.
A melhor forma de evitar a multa é manter os empréstimos em dia!

Veja abaixo como proceder:

 Acesse: www.ufrgs.br

 Clique em: Serviços

 Clique em: Guia do
Recolhimento da União

Como preencher
 Nome: coloque seu nome

completo

 CPF: número do cpf

 Vencimento: coloque a
data do pagamento –
atenção: coloque a data que
você realmente irá fazer o
pagamento

 Valor do documento:
coloque o valor da multa

 Descrição do recolhimento: escolha SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 Unidade gestora: escolha 153334 - Instituto de Informática  – atenção:
Unidade Gestora é a unidade com a qual o usuário tem o débito

 Clique em emitir DOC de pagamento

 Imprima e pague em qualquer banco ou lotérica

 Leve o comprovante de pagamento na Biblioteca para dar baixa
na multa.

VEJA! – Sugestão para leitura

RICHARDS, M. Core memory :
a visual survey of vintage
computers featuring machines
from the computer history
museum. San Francisco :
Chronicle Book, c2007. 1 v.

Localização:
681.32(091)
R517c

CORE
Memory é
uma obra que serve como um
guia através dos mais notáveis
e curiosos aparelhos da história
da computação que estão
armazenados no Computer
History Museum –
www.computerhistory.org
O Museu esta localizado em
Moutain View, California, EUA.

Boa leitura e visite o site!

VOCÊ SABIA?
Por que o cartão de identificação utilizado no Sistema de Bibliotecas
e RUs deixa de funcionar?

O cartão de identificação da UFRGS não é magnético. A sua tarja contém um
código de barras que pode desgastar quando em contato com outros materiais

soltos na mochila, pasta ou bolsa.

Para conservá-lo adequadamente, sugere-se que seja guardado na carteira, em um protetor para
cartões ou qualquer lugar que evite o atrito.

A Central de Identificação localiza-se no prédio 12109 – Campus Centro – e abre de segunda a sexta-feira
das 8h 30min às 18h.

AVALIAÇÃO DO ACERVO

A Biblioteca continua no processo
de avaliação qualitativa.

Lembramos que a disponibilidade
dos professores é fundamental
no processo que visa  tornar o
acervo útil aos alunos
da graduação de Ciência e
Engenharia da Computação.


