FACULDADE ALFAMÉRICA
Biblioteca
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
2ª a 6ª das 07h00 às 12h00 e das 18h00 às 22h00
Aos sábados, das 13h00 às 17h30 (quando há aula de 2ª.
Graduação).
Em período de férias, das 9h00 às 18h00 (meses de julho, dezembro
e janeiro).
SERVIÇOS
A Biblioteca da Faculdade ALFAMÉRICA oferece:
- Serviços de atendimento aos usuários (alunos, professores e
funcionários) e comunidade externa (consulta local);
- Empréstimos (local e domiciliar);
- Levantamento bibliográfico;
- Orientação bibliográfica (normas para apresentação de trabalho);
- Cópias e impressões (máximo: 10% do material bibliográfico);
- Cópias de textos e materiais que os professores colocam a
disposição dos alunos.
Devem ser depositados no GUARDA-VOLUMES:
- Mochilas;
- Bolsas;
- Pastas
- Fichários;
- Sacolas;
- Caixas;
- Capacetes e objetos similares.

EMPRÉSTIMOS
- O empréstimo de material bibliográfico somente será realizado
mediante a apresentação de identificação do aluno;
- Limites de empréstimos: para a graduação cada usuário poderá
emprestar até 5 exemplares pelo prazo de 7 dias (de títulos
diferentes), e para a 2ª graduação, cada usuário poderá emprestar
até 8 exemplares pelo prazo de 15 dias (também de títulos
diferentes);
- O usuário é responsável por qualquer dano causado ao material em
seu poder.
DEVOLUÇÃO
- Os materiais devolvidos após o prazo fixado implicam no
pagamento de multa de R$2,00 por dia corrido e por livro. Atenção:
Livros com reserva a multa será de R$3,00 por dia corrido e por livro.
- O usuário que entregar o material com atraso não poderá fazer a
renovação, salvo mediante pagamento da multa.
RENOVAÇÃO
- a renovação de uma obra só poderá ocorrer caso não haja reserva
destinada para a mesma;
- a renovação de empréstimo deve ser efetuada pelo próprio usuário,
apresentando a carteira de identificação.

USANDO OS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA
- Todos os usuários podem usar os espaços da biblioteca para:
pesquisa do acervo local, acessar os terminais de consulta, estudo
individual ou em grupo. Porém, por ser um lugar de uso
compartilhado por todos, pede-se SILÊNCIO no local.
- Não é permitido comer ou beber nas dependências da Biblioteca.
Permite-se apenas garrafa de água pequena.

- Não falar ao CELULAR dentro da biblioteca e deixar em modo
silencioso.

BIBLIOTECA VIRTUAL
- Todos os alunos matriculados têm acesso à Biblioteca Virtual (livros
digitais), a qual dispõe de vasto acervo para acesso em qualquer
lugar, a qualquer hora. Acesse o site: https://www.alfamerica.edu.br
e clique em BIBLIOTECA
Em caso de dúvidas e/ou informações entre em contato conosco:
e-mail: biblioteca@alfamerica.edu.br
fone: (13) 3329-6352

