
BIBLIOTECAS

CENTRO, FORTALEZA – CE

01 BIBLIOTECA MOZART MONTEIRO (Casa Juvenal Galeno)

Endereço: Rua General Sampaio, 1128, Centro, Fortaleza – CE, CEP: 60020-030
Fone: 3252 3561 
Dias(horários): Segunda a sexta (08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00) 
Acervo: Literatura Cearense e Geral; História e Geografia do Ceará; Obras Gerais e Obras Raras.
Serviços: 

• Livre acesso ao acervo para a comunidade interna e externa (não é permitido o empréstimo de livros);

• Disponibilização de salas para estudo.

02 BIBLIOTECA RACHEL DE QUEIROZ (Serviço Social do Comércio / SESC)
Endereço: Rua General Clarindo de Queiroz, 1740, Centro, Fortaleza – CE, CEP: 60035-131.
Fone: (85) 3452 9088 
Dias (horários): Segunda a sexta (08h às 21h) e sábado: (08h às 12h).
Acervo: Livros Didáticos (Física, História, Matemática, Português, Química .... Etc) e Livros Paradidáticos (Literatura Brasileira e 
Literatura Estrangeira).
Serviços:

• Livre acesso ao acervo para a comunidade;

• Catálogo público do acervo acessível via Internet: http://informa.sesc.com.br/informaweb/cgi-bin/iwmoduloleitor.dll?
g=web&idioma=por&apelido=informaweb&grupo=ce 

• Empréstimos domiciliar, para usuários (comerciários, dependentes e usuários) cadastrados na biblioteca;

• Acesso à internet.

Observação: para fazer o cadastro na biblioteca é necessário:

• Possui a carteira do Sesc: taxa da carteira Sesc R$ 30,00 (trinta reais);

• Taxa da carteira da biblioteca R$: 39,40 (alunos da rede pública de ensino, comerciários, dependentes de comerciário, 
aposentados estão isentos destas taxas);

• Documentos necessários para inscrição dos alunos de rede pública de ensino:

a) Declaração de que está matriculado em escola pública, e ou Certificado do ensino médio (escola pública);



b) Identidade;
c) CPF;
d)  Comprovante de endereço atualizado com CEP;
e) Foto bate na hora;
f) Se for menos precisa da presença do pai ou responsável;
g) Comprovar que a renda familiar é inferior a 3 salários-mínimos.

03 BIBLIOTECA ROMEU ALDIGUERI  (Serviço Social do Comércio / SESC)
Endereço: Rua 24 de Maio, 692, Centro, Fortaleza – CE, CEP: 60020-001
Fone: (85) 3455 2115
Dias (horários): Segunda a sexta (08h às 21h) e sábado: (08h às 12h).
Acervo: Livros Didáticos (Física, História, Matemática, Português, Química .... Etc) e Livros Paradidáticos (Literatura Brasileira e 
Literatura Estrangeira).
Serviços:

• Livre acesso ao acervo para a comunidade;

• Catálogo público do acervo acessível via Internet: http://informa.sesc.com.br/informaweb/cgi-bin/iwmoduloleitor.dll?
g=web&idioma=por&apelido=informaweb&grupo=ce 

• Empréstimos domiciliar, para usuários (comerciários, dependentes e usuários) cadastrados na biblioteca;

• Acesso à internet.
Observação: para fazer o cadastro na biblioteca é necessário:

• Possui a carteira do Sesc: taxa da carteira Sesc R$ 30,00 (trinta reais);

• Taxa da carteira da biblioteca R$: 39,40 (alunos da rede pública de ensino, comerciários, dependentes de comerciário, 
aposentados estão isentos destas taxas);

• Documentos necessários para inscrição dos alunos de rede pública de ensino:
a) Declaração de que está matriculado em escola pública, e ou Certificado do ensino médio (escola pública);
b) Identidade;
c) CPF;
d)  Comprovante de endereço atualizado com CEP;
e) Foto bate na hora;
f) Se for menos precisa da presença do pai ou responsável;
g) Comprovar que a renda familiar é inferior a 3 salários-mínimos.



04 BIBLIOTECA INSPIRAÇÃO NORDESTE (Centro Cultural Banco do Nordeste)
Endereço: Rua Conde Deu 560, Centro, Fortaleza – CE, CEP: 60055-070
Fone: 3464 3188

BENFICA, FORTALEZA – CE

01 BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS (Universidade Federal do Ceará)
Endereço: Av. da Universidade, 2683, Bloco 4, Benfica, Fortaleza – CE, CEP: 60020-970.
Fone: (85) 3366 7654
Dias (horários): Segunda a sexta (08:00 às 21:00).
Acervo: Livros Didáticos (90% - Administração, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, Psicologia .... Etc) e Livros Paradidáticos 
(10% - Literatura Brasileira E Literatura Estrangeira)
Serviços:

• Livre acesso ao acervo para a comunidade interna e externa (não é permitido o empréstimo de livros para a comunidade externa);

• Catálogo público do acervo acessível via Internet: http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca/

• Disponibilização de salas para estudo individual e em grupo;

• Serviço de reprografia (xerox);

• Acesso disponível ao acervo eletrônico: 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações http://www.teses.ufc.br/
Portal de Periódicos da Capes http://www.periodicos.capes.gov.br

Observação: a biblioteca de ciências humanas conta com elevador, rampas de acesso e banheiro para pessoas com deficiência e wi-fi. 

02 BIBLIOTECA MUNICIPAL DOLOR BARREIRA

Endereço: Av. da Universidade, 2572 Benfica, Fortaleza – CE, CEP: 60020-180
Fone: 3105 1299
Dias (horários): Segunda a sexta (08:00 às 21:00) e sábado (08:00 às 17:00)  
Acervo: Livros Didáticos (Física, História, Matemática, Português, Química .... Etc) e Livros Paradidáticos (literatura Brasileira e 
Literatura Estrangeira).
Setores: Braille, Ceará, Infantil, Gibiteca, Obras Gerais, Telecentro, Acervo Geraldo Nobre e Acervo Dolor Barreira 
Serviços: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.teses.ufc.br/
http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca/


• Livre acesso ao acervo para a comunidade;

• Empréstimos domiciliar, para usuários cadastrados na biblioteca;

• Disponibilização de salas para estudo;

• Disponibilização de internet (telecentro).

Observação: para fazer o cadastro na biblioteca é necessário os seguintes documentos:

• Fotocópia do RG;

• Fotocópia do CPF;

• Fotocópia do comprovante de residência atualizado (papel da conta da água ou da luz ou do telefone);

• 1 Foto 3x4;

• Tarifa de R$ 3,00 (três reais).

PICI, FORTALEZA – CE

01 BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (Universidade Federal do Ceará)
Endereço: Rua José Aurélio Câmara, s/n, Pici, Fortaleza – CE, CEP: 60440-970.
Fone: (85) 3366 9515 
Dias (horários): segunda a sexta (07:30 às 21:00) e sábado: (08:00 às 12:00).
Acervo: Livros Didáticos (Agronomia, Física, Matemática, Química... Etc).
Serviços:

• Livre acesso ao acervo para a comunidade interna e externa (não é permitido o empréstimo de livros para a comunidade externa).

• Catálogo público do acervo acessível via Internet: http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca/  

• Disponibilização de salas para estudo individual e em grupo.

• Serviço de reprografia (xerox).

• Acesso disponível ao acervo eletrônico: 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações http://www.teses.ufc.br/
Portal de Periódicos da Capes http://www.periodicos.capes.gov.br

Observação: a biblioteca de ciências humanas conta com elevador, rampas de acesso e banheiro para pessoas com deficiência e wi-fi. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.teses.ufc.br/
http://bibweb.npd.ufc.br/pergamum/biblioteca/

