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BIBLIOTECA - REGULAMENTO
A Biblioteca da Fatec Americana é subordinada à Direção da unidade e possui
uma área de aproximadamente 280 m². Acervo de aproximadamente 12.267 livros,
376 obras de referência, 2.144 itens de produção científica discente, 2.594 CDROMs, 448 normas técnicas, 2.019 artigos de periódicos indexados, 411
periódicos indexados, 261 itens de acervo especial e 316 outros materiais.
Atende a toda comunidade acadêmica (corpos discente, docente e administrativo)
com serviços de:
- consulta local;
- empréstimo domiciliar;
- renovação / reserva;
- empréstimo entre bibliotecas;
- levantamentos bibliográficos em diversas fontes;
- elaboração de ficha catalográfica da produção científica discente;
- suporte na submissão de artigos para a Revista Tecnológica da Fatec Americana.
Estrutura física:
- balcão de atendimento;
- área de acervo de livros;
- área de acervo de TCCs, CDs, periódicos, obras de referência;
- área de serviços técnicos e administrativos;
- área de leitura com 10 mesas e 04 cadeiras cada;
- 8 microcomputadores para acesso à rede local e internet;
- rede Wi-Fi; e,
- 3 salas de estudo com 01 mesa e 06 cadeiras para estudos em grupo.
- mural digital – televisor com comunicados e mostras
O acesso e consulta ao acervo e a disponibilização dos serviços prestados pela Biblioteca
Fatec - AM está franqueada à comunidade acadêmica em geral.

Do acesso e consulta:
É permitido o acesso a todas as áreas da Biblioteca exceto à de serviços técnicos
e administrativos.
A Biblioteca, assim como a Direção da Fatec Americana, compartilha
do livre acesso ao acervo para incentivo a formação acadêmica e aprimoramento do
conhecimento de seus usuários.

Das dependências da Biblioteca está disponível:
- balcão de atendimento para pesquisa e empréstimo de material;
- pessoal para atendimento.
Não sendo permitido acesso ao acervo com:
- alimentos e bebidas;
- bolsas, mochilas, sacolas.
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Solicitando:
- silêncio em respeito aos demais usuários que compartilham do mesmo espaço.
Do empréstimo de material
A Biblioteca da Fatec Americana disponibiliza para empréstimo domiciliar seu
acervo (exceto itens de consulta local) nos seguintes prazos, conforme
categorização de usuários:
Categoria de usuário
Discente
Docente
Administrativo
Pós-graduação
Iniciação científica
Coordenação acadêmica

Itens por usuário
5
20
5
5
7
30

Prazo de permanência
7 dias
120 dias
7 dias
14 dias
7 dias
120 dias

As obras deverão ser devolvidas no estado em que foram emprestadas e no prazo
estipulado, caso contrário haverá impossibilidade de novos empréstimos por
períodos equivalentes ao do atraso e quantidade de livros emprestados. Caso o
atraso seja referente às obras disponibilizadas apenas para consulta local (TCCs,
obras de referência, bibliografias utilizadas para as aulas e normas técnicas) serão
acrescidos 7 dias para cada dia de atraso.
Das obrigações e das responsabilidades:
A Biblioteca Fatec Americana é responsável pela organização, controle, guarda,
manutenção, conservação e integridade de seus acervos.
O usuário é responsável pelo material bibliográfico colocado à sua disposição, seja
para consulta local ou para empréstimo domiciliar, devendo zelar por sua
integridade e devolução no prazo estabelecido estando sob sua inteira
responsabilidade.
O extravio de material bibliográfico sob a responsabilidade do usuário implicará na
reposição de material igual ou similar conforme determinações.
Horário de funcionamento:
Biblioteca: de 2ª a 6ª feiras das 8h00 às 21h30 e sábados das 8h30 às 13h30
Sala de Leitura: de 2ª a 6ª feiras das 8h00 às 21h30 e sábados das 8h30 às 13h00
Contato:
biblioteca@fatec.edu.br
f004bibli@cps.sp.gov.br
(19) 3406-5776 R. 236
Sítio:
www.fatec.edu.br/biblioteca
Banco de dados: www.hypnos/biblioteca/opac

