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UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
A Biblioteca da FASETE – instalada no Campus da Instituição de Ensino,
ocupando uma área de 650 m2, com capacidade para atendimento a 100
pessoas simultaneamente, possui um acervo com 18.946volumes. Este acervo
é composto por obras de referências (Dicionários, enciclopédias, etc.), livros,
periódicos, fitas de vídeo, biblioteca eletrônica (DVD e CD-ROM). Destina-se
preferencialmente ao uso do corpo docente, discente, pesquisadores,
funcionários e estagiários da FASETE, devidamente credenciados para
empréstimo e consulta. A Biblioteca dispõe de sala de leitura, cabines para
grupos, terminais de acesso à Internet e terminais de consulta ao acervo.
ACESSO A INTERNET
O aluno terá acesso de 45 minutos à internet, obedecendo à ordem de
chegada que será controlada pelo funcionário do balcão de empréstimos.
O aluno também pode usar o seu notebook em qualquer dependência da
instituição através da rede sem fio. Para ter acesso a rede WiFi FASETE (WF)
você precisa configurar o proxy do seu notebook.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 22 horas e aos
sábados de 8 às 12 horas.
INSCRIÇÃO DE USUÁRIOS
Professores, funcionários e alunos, regularmente matriculados na FASETE
estão automaticamente inscritos na biblioteca, enquanto tiverem algum vínculo
com a FASETE.
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EMPRÉSTIMO
Ao aluno é permitida a retirada de até 03 (três) livros de cada vez, pelo prazo
de 5 (cinco) dias úteis. O prazo de empréstimo pode ser renovado pelo portal,
telefone ou na biblioteca, desde que não haja pedido de reserva para outro
usuário. Os livros como: obras de referência (dicionários, glossários,
enciclopédias, índices, bibliografia, catálogos, etc), obras raras, atlas, obras
didáticas reservadas pelos docentes, periódicos, arquivo

de

recortes

(hemeroteca), fitas de vídeo, disquetes, DVD, CD-ROM, slides e monografias
destinam-se exclusivamente à consulta nas dependências da biblioteca.
RESERVA DE LIVROS
A reserva de publicações para empréstimo é feita mediante a solicitação do
usuário no Balcão de Empréstimos ou por telefone. O atendimento às reservas
obedece à ordem cronológica das solicitações.
Ao usuário não é permitida a reserva de publicações que já se encontram em
seu poder. O usuário deverá estar atento à devolução do livro que para si está
reservado, pois ficará a sua espera vinte e quatro (24) horas.
RESPONSABILIDADES E SANÇÕES
O usuário é responsável pela publicação a ele emprestada e, em caso de
extravio ou dano, deve repor à Biblioteca outro exemplar de igual título.
Em se tratando de publicação esgotada, a obra a ser reposta pode ser
substituída por outra de valor equivalente, a critério do responsável pela
Biblioteca. Enquanto a Biblioteca não for indenizada, o usuário ficará suspenso
do direito de empréstimo. O atraso na devolução de publicações implica
cobrança de multa por volume e por dia de atraso, no valor de R$ 2,00 (dois
reais), contados desde o primeiro dia de atraso.
Somente após a devolução da publicação e o pagamento da multa, o usuário
poderá efetuar novos empréstimos. O usuário que, sem autorização, retirar
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livros ou revistas da Biblioteca será penalizado na forma do Regimento da
Faculdade.
NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA
Para o bom desempenho das atividades realizadas no recinto da Biblioteca, os
usuários devem observar os seguintes procedimentos:
Não entrar com pastas e bolsas. Estes materiais deverão ser guardados em
armários, na entrada, durante a permanência na Biblioteca;
Não é permitido: fumar, comer ou beber, nem usar equipamentos sonoros,
como rádio, celular, pager e outros;
Respeitar rigorosamente os horários de entrada e saída da Biblioteca;
Manter-se em silêncio na sala de leitura;
Não recolocar os livros nas estantes; após a utilização, deixá-los sobre as
mesas;
Observar as instruções gerais e os avisos afixados nos murais da Biblioteca;
Zelar pela conservação e limpeza do local e mobiliário utilizado;
Observar as regras de conduta relativas a indumentária e ao comportamento
social adequado e necessário ao uso da biblioteca;
Contribuir para um clima de respeito mútuo entre os funcionários e os usuários,
cada um acatando as normas existentes para o funcionamento da Biblioteca;
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Na saída da Biblioteca, apresentar o cupom de empréstimo com os respectivos
livros e, ainda, cadernos, pastas e outros pertences.
IMPORTANTE!
Visite regularmente a biblioteca.
Acesse a biblioteca virtual.
Acesse o nosso banco de dados com os arquivos das monografias em
PDF.
Entre nos links: Domínio Público e Periódico CAPS para ter acesso aos
melhores artigos científicos.
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