FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC FLORIANOPOLIS
BIBLIOTECA
Atualmente a Biblioteca está instalada em uma área de 215 m² totalmente climatizada, sendo
que o espaço interno dos funcionários é de 15 m² e para os alunos é disponibilizada uma área de 200
m², compreendendo os espaços onde estão as seis mesas coletivas, três salas de estudos para grupos e
cinco cabines para estudo individual. Atualmente existem dez microcomputadores com acesso à
Internet, para pesquisa e digitação de trabalhos e a biblioteca oferece acesso a wireless.
O acervo da Biblioteca da Faculdade Senac Florianópolis é formado por cerca de 20 mil
exemplares de material bibliográfico, publicações monográficas (livros, dissertações, relatórios de
estágio, folhetos), obras de referência (dicionários, enciclopédias, catálogos), publicações periódicas
(revistas e jornais), publicações da Editora SENAC/DN, normas técnicas, material didático produzido
pelo SENAC, fotografias, CDs-ROM, vídeo-disco (DVD’s) e material especial (mapas, bandeiras de
tecido).
O sistema utilizado pela Faculdade é o PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas) que é
um sistema informatizado de gerenciamento de Bibliotecas que contempla as principais funções de
uma Biblioteca, 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 terá por base:
•

A indicação bibliográfica contida nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos.

•

O atendimento às solicitações de títulos encaminhados pelos docentes e discentes (avaliadas
na sua importância pelos Coordenadores de Cursos e pela Bibliotecária).

•

As indicações do Núcleo Docente Estruturante (NDE), por ocasião da revisão dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
O aluno precisa estar matriculado em um curso no Senac para cadastrar-se como usuário na

biblioteca.
O horário de atendimento na biblioteca será o seguinte: Segunda a Sexta das 07h30min às
21h45min e aos Sábados 08h00mim às 13h00min e das 14h00min às 17h00mim.
A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia Senac Florianópolis é aberta à comunidade para
pesquisas, estudos e consulta ao acervo.

