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Áreas físicas disponíveis e formas de acesso e utilização  

 

A Biblioteca do câmpus Formosa está localizada acima do Bloco Administrativo, em frente 

ao pátio de recreação. De fácil localização foi construída com condições de acessibilidade, 

possibilitando e oferecendo condições de alcance para sua utilização com segurança e autonomia, além 

de espaços, equipamentos, inclusive seus sistemas e tecnologias, e mobiliários adequados, a todos os 

membros da comunidade acadêmica e da população de formosa, incluindo as pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzidas.  

Sua área física corresponde a 750 m². Nesse espaço comporta 1 laboratório de informática 

com 10 computadores conectados à internet, além de 6 cabos de acesso à rede internet para 

notebooks. Esse laboratório possui computadores com programas que possibilitam acesso também a 

pessoas com capacidade visual reduzida, como teclados virtuais.  

Toda extensão da biblioteca do câmpus Formosa corresponde é sinalizada para portadores 

de necessidades especiais. Ela contempla espaço para estudos em grupos, são 14 mesas para quatro 

e 4 para a 8 pessoas, uma área confortável e climatizada com ar-condicionado proporcionando um 

ambiente ideal e cômodo para estudos. A área de estudo individual também climatizada possui 30 

cabines individuais para estudos mais focados. O acervo também é separado contém cerca de 7.000 

exemplares. A biblioteca também possui ainda uma Sala de Orientação para uso dos professores para 

orientações com os estudantes sobre trabalhos de conclusão de curso, entre outros. Além da sala de 

Orientação de uso do bibliotecário titular e sala de processamento técnico. Ainda, a biblioteca conta 

com ilha de atendimento com dois computadores, impressora, também 64 armários para guarda-volume 

e tabuleiro de xadrez gigante disponível para uso. 

O acesso ao acervo é liberado à qualquer usuário da biblioteca e pode ser feito também por 

meio virtual através do link https://biblioteca.ifg.edu.br/sophia_web/. O acesso aos periódicos é realizado 

por meio físico, apenas o jornal também pode ser realizado por meio digital. A biblioteca ainda conta 

com em sua hemeroteca (coleção de periódicos), uma gibiteca, dois sofás e ambiente climatizado com 

ar-condicionado. As regras de utilização e demais informações estão disponíveis no site da biblioteca 

http://bibliotecaifgformosa.weebly.com/, com links para diversos documentos.  
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