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INFORMAÇÕES AO CONSULENTE 

LUGARES DE MEMÓRIA - ESTUDOS BAIANOS  

 

Horário de funcionamento 

Segunda a sexta das 8:00 às 17:00h 

Consulta Local – Acesso ao acervo restrito aos funcionários 

 

Agendamento 

O agendamento para solicitação de consulta às obras raras deve ser requerido com 

antecedência de 48h, sendo que para a consulta aos arquivos históricos o agendamento 

deve ser requerido com antecedência de 24h. O requerente deve se direcionar ao 

seguinte e-mail estudosbaianos@ufba.br.  

 

O agendamento para visitas guiadas deve ser feito por e-mail ou por telefone, conforme 

especificações abaixo: 

 

Telefone: (71)3283-6767 ou 3283-6075 

Email: estudosbaianos@ufba.br 

Assunto do e-mail: “Agendar visita” 

Corpo do e-mail: Breve apresentação, dia e horário desejado. 

Obs: Será feito um controle do número de visitas de acordo com a disponibilidade de 

horários. O interessado deve aguardar o retorno da instituição adequando e confirmando 

o dia e o horário de sua visita. 

 

Endereço/Contatos 

Rua Barão de Jeremoabo, s/n Campus de Ondina 

Prédio da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, 2º piso 

CEP: 10.170-115 - Salvador/BA 

Telefone: (71)3283-6767 / 3283-6075 

E-mail: estudosbaianos@ufba.br 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013369958022 

Página no site da UFBA https://sibi.ufba.br/estudos-baianos  

 

mailto:estudosbaianos@ufba.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013369958022
https://sibi.ufba.br/estudos-baianos


Quem pesquisar 

Coleção de Obras Raras
1
 Coleções Especiais

2
 Arquivos Históricos 

Usuários devidamente 

identificados 

 

Usuários devidamente 

identificados 

 

Usuários devidamente 

identificados 

 

 

Tipo de Consulta 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

Consulta Local / 

Agendamento prévio  

Consulta Local  Consulta Local / 

Agendamento prévio  

 

Acesso ao Material 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

Consulta a 01 (um) 

exemplar por vez
3
, após 

inscrição com atendente 

Consulta a 03 (três) 

exemplares por vez
4
, após 

inscrição com atendente 

Consulta a 01 (uma) caixa 

por vez, após 

preenchimento da ficha 

com o atendente 

 

Onde Pesquisar 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

No local com auxílio do 

atendente e no catálogo on 

line da UFBA - Pergamum 

No local com auxílio do 

atendente e no catálogo on 

line da UFBA - Pergamum 

No local com auxílio do 

atendente 

 

Manuseio do Material 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

Manuseado pelo próprio 

consulente sendo 

obrigatório o uso de luvas e 

máscara (fornecido pela 

biblioteca) 

Manuseado pelo próprio 

consulente, podendo ser 

dispensado o uso de luvas e 

máscara  

Manuseado pelo próprio 

consulente sendo 

obrigatório o uso de luvas e 

máscara  

 

 

                                                             
1 Obras que datam até 1900; Edições que foram conservados poucos exemplares; Obras com tiragem 

reduzida; Livros com assinaturas ou dedicatórias especiais.  
2 Coleções de Estudos Baianos e o acervo de bibliotecas de personalidades baianas. 

3 É necessário levar ao Estudos Baianos declaração assinada pelo orientador justificando o acesso ao 

material de pesquisa. Sendo que este documento será analizado e autorizado pelo responsável ao acervo 

de obras raras.  
4 Para nova consulta, os exemplares já consultados devem ser entregues ao atendente. 



Reprodução 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

Não é permitida a 

reprodução, scaneamento 

ou fotografia  

Permitido o scaneamento 

ou fotografia (sem flash), 

consultando anteriormente 

o atendente 

Não é permitida a 

reprodução, somente 

fotografia sem o uso do 

flash 

 

Permissão de Objetos no Espaço da Biblioteca 

Coleção de Obras Raras Coleções Especiais Arquivos Históricos 

É permitido o uso de lápis, 

lapiseira, borracha e/ou 

computador pessoal, os 

demais objetos devem ser 

depositados no guarda-

volumes
5
 

É permitido o uso de lápis, 

lapiseira, borracha e/ou 

computador pessoal, os 

demais objetos devem ser 

depositados no guarda-

volumes 

É permitido o uso de lápis, 

lapiseira, borracha e/ou 

computador pessoal, os 

demais objetos devem ser 

depositados no guarda-

volumes 

 

Recomendações Gerais 

 

É permitido somente pesquisas relativas aos materiais pertencentes às coleções do 

Estudos Baianos; 

É recomendado entrar no ambiente de pesquisa com roupas adequadas; 

Evitar o consumo de alimentos, sólidos ou líquidos, no salão de pesquisa; 

Não utilizar objetos cortantes ou cola; 

Manter o celular no silencioso. 

 

 

Recomendações para Consulta aos Materiais 

 

 

Não escrever apoiando o papel sobre as obras; 

Não fazer sobreposição de livros abertos; 

Para evitar possíveis riscos nas obras com caneta esferográfica, as anotações devem ser 

feitas à lápis; 

Nenhum material deve ser portado para a área externa da Sala de Consulta; 

Na possibilidade de existir a obra digitalizada, a preferência será pela consulta ao 

formato digital da obra; 

Citar o local (Estudos Baianos – Lugares de Memória – Sistema Universitário de 

Bibliotecas - Universidade Federal da Bahia) no qual foi permitido a realização da 

pesquisa. 

 

 

 

A Coordenação 

                                                             
5 Solicitar ao atendente chave do guarda-volumes para depositar  bolsa, mochila, e/ou sacola. O setor não 

se responsabiliza pelos materiais deixados no guarda-volumes. 


