FACULDADE SENAC CONCÓRDIA

BIBLIOTECA
A Biblioteca da Faculdade Senac de Concórdia possui 312,59 m2 e atualmente oferece 10.570
exemplares e 3.750 títulos cadastrados, contemplando diversos tipos de documentos como
livros, folhetos, trabalhos acadêmicos, normas técnicas, obras de referência (dicionários e
enciclopédias), periódicos (científicos e informativos), materiais audiovisuais (CD-ROM e DVDs),
entre outros. Entre as áreas de conhecimento contempladas no acervo estão a Gestão e
Comércio, Informática, Comunicação e Artes, Saúde, Gastronomia, Literatura entre outras.
O sistema de gerenciamento das informações utilizado na Biblioteca é o PERGAMUM (Sistema
Integrado de Bibliotecas) que é informatizado e contempla as principais funções de
gerenciamento do acervo, desde o processo de aquisição de materiais ao empréstimo,
utilizando o formato MARC 21 como padrão para intercâmbio de informações bibliográficas.
A política adotada para a atualização do acervo acontece através:
• Da indicação bibliográfica contida nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos.
• Do atendimento às solicitações de títulos encaminhados pelos docentes e discentes, avaliadas
na sua importância pelos Coordenadores de Cursos e pela Bibliotecária.
• Das indicações do Núcleo Docente Estruturante (NDE), por ocasião da revisão dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC’s).

A seguir estão listados os serviços oferecidos:
• Consulta ao acervo
• Levantamento bibliográfico
• Catalogação na fonte
• Visitas orientadas
• Auxílio em pesquisas

• Workshops de ABNT
• Empréstimo domiciliar (para alunos, professores e técnico-administrativos)
• Reserva e renovação (no local e on-line)
• Confecção de carteirinhas de estudante e cartões de usuário da biblioteca
• Boletim de Novas Aquisições
• Acesso às bases de dados EBSCO do Portal da Capes
• Biblioteca Virtual
• Computadores com internet para pesquisas
• Comutação bibliográfica
• Site da Biblioteca com outras fontes de informação importantes como periódicos on-line:
www.sc.senac.br/biblioteca

O horário de atendimento na biblioteca é de Segunda a Sexta das 12:30 às 22h e aos Sábados
8h às 12h.
A Biblioteca da faculdade Senac Concórdia é aberta à sociedade em geral para pesquisas,
estudos e consulta ao acervo.

