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Serviços

O Sistema Integrado de Bibliotecas do Unifeso (SIB-UNIFESO), oferta os seguintes
serviços:

CIRCULAÇÃO E REFERÊNCIA: atendimento presencial aos usuários, com livre
acesso ao acervo nas Unidades Central e Paraíso. Além do acervo físico,
disponibilizamos a base de dados multidisciplinar de periódicos eletrônicos EBSCOHost, a
RIMA (saúde) e a plataforma Minha Biblioteca de livros digitais. Também estão disponíveis no
catálogo para acesso imediato pdfs de materiais eletrônicos, cadastrados mediante solicitação
das coordenações de curso.

RESERVA ONLINE: sempre que o exemplar físico se esgotar, é possível reservá-lo
de forma online pelo sistema PERGAMUM.

CÓPIAS: são permitidas cópias de parte de periódicos e livros destinados à consulta local,
podendo ser fotocopiados dentro da Instituição, conforme a Lei de Direitos Autorais.

SUMÁRIOS CORRENTES: em formato virtual, possibilita examinar o conteúdo dos
periódicos físicos no catálogo online.

NORMALIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

E CONFECÇÃO DE

FICHAS CATALOGRÁFICAS: são serviços solicitados frequentemente pelos usuários
internos. Estes serviços são realizados de forma individualizada pelo Setor de
Periódicos.

SOLICITAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS: serviço de apoio aos usuários na
aplicação das normas da ABNT ou Vancouver para normalização das referências
bibliográficas de trabalhos acadêmicos.
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COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: possibilita o acesso a documentos científicos existentes
em bibliotecas nacionais ou estrangeiras, podendo suprir qualquer defasagem do acervo.

OFICINAS DE CAPACITAÇÂO:

treinamento individual ou coletivo, direcionado à

utilização prática das bases de dados assinadas e/ou de acesso livre, e demais
serviços e produtos ofertados pelo setor. Direcionados ao corpo docente, discente e
funcionários.

GUARDA-VOLUMES: Escaninhos destinados exclusivamente para acondicionar
pertences durante a permanência dos usuários no interior das bibliotecas, promovendo
maior comodidade e segurança.

MEU PERGAMUM: Ferramenta que permite ao usuário ter uma página pessoal onde
é possível visualizar os históricos de empréstimos, empréstimo pendentes, renovações
e etc.

VISITAS ORIENTADAS: objetiva apresentar aos usuários os produtos e serviços disponíveis
nas bibliotecas, bem como orientá-los na utilização desses recursos.
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Acesso e utilização

Nas Bibliotecas do SIB-UNIFESO, que compreende a Unidade Central (Campus Sede)
e Unidade Setorial (Campus Paraíso), o acervo de livros, publicações periódicas e
mídias eletrônicas está devidamente acondicionado em mobiliário próprio, em espaço
de livre circulação. Possuem iluminação adequada, acessibilidade aos portadores com
necessidades especiais e sinalização em braile. Tanto a Biblioteca Central quanto a
Quinta do Paraíso são equipadas com sistema antifurto. Há também pontos elétricos
em bancadas individuais para utilização de computadores pessoais. Todas as setoriais
possuem sinal aberto de Wi-fi.

A Biblioteca Central, localizada no Campus Sede da Instituição, dispõe de instalações
para estudo individual, salas para estudo em grupo e um amplo e confortável espaço
coletivo para que os usuários possam utilizar como área de estudo. O atendimento aos
usuários é realizado através de três ilhas de atendimento, divididas em DEVOLUÇÂO,
EMPRÈSTIMO E SETOR DE PERIÒDICOS. Cinco salas administrativas são
destinadas aos serviços internos e à administração do Software utilizado. A Biblioteca
Quinta do Paraíso disponibiliza salas para estudo individual e estudo em grupo. Possui
também uma sala multifuncional com computadores e Setor de Periódicos.

Conforme diretrizes do PDI e do SIB-UNIFESO, as bibliotecas também são voltadas e
preparadas para receber a comunidade em geral, além dos alunos e demais usuários
portadores de necessidades especiais.

Compete ao setor toda a preparação técnica, disposição do acervo bibliográfico,
tratamento da informação, administração do sistema de gestão do acervo e
consequente suporte informacional aos usuários: alunos, professores, pesquisadores,
funcionários, egressos e usuários externos habilitados.
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Espaço físico
Biblioteca Campus Sede - Área construída - M² 1.496,95

Instalações

Quantidade

Capacidade

Salas de estudo em grupo

15

74

Áreas de atendimento

3

06

Salas administrativas

5

22

Sala de escaninho

1

214 guarda-volumes

Sala de estudo individual
Área de estudo comum
Banheiros

2
1
2

26
238
-

Biblioteca Campus Quinta do Paraíso – Área construída – M² 132,30

Instalações

Quantidade

Capacidade

Sala de estudo em grupo
Áreas de atendimento
Sala de estudo individual
Sala administrativa
Sala de escaninho
Sala multifuncional

4
2
1
2
1
1

38
04
35
02
25
08

Banheiros

2

-
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