UNIDADE VINCULADA SENAC JOINVILLE

BIBLIOTECA

A Biblioteca possui 379,61 de área total, que compreende cinco salas de estudo em grupo, com
capacidade para 6 pessoas em cada sala, uma sala de processamento técnico, uma sala de exposições, uma
sala com 20 computadores com acesso à internet, mesas para estudo com capacidade para 40 pessoas
sentadas, espaços individuais de leitura com sofá confortáveis e mesas de apoio, balcão de empréstimo,
área de circulação. A área de acervo, está distribuída em 29 estantes, com aproximadamente 3.000 títulos
e 6.900 exemplares.
Apresenta acessibilidade em todos os espaços, proporcionando a interação entre os usuários e a
interligação com os recursos informacionais, sociais e tecnológicos, que possibilitam o serviço de busca e
descoberta de todos os recursos em meio digital ou físico de forma integrada, assim como o empréstimo, a
guarda e a gestão do acervo.
O acervo é constituído por recursos informacionais e sociais, sendo que todos os recursos
disponibilizados são de acesso aberto à comunidade acadêmica e passíveis de circulação.
O desenvolvimento do acervo das bibliotecas é norteado pelo Projeto Pedagógico do Curso – PPC,
considerando os recursos informacionais indicados nas ementas dos planos de ensino dos cursos, sendo
adquiridos, através de compra.
São recursos informacionais disponibilizados:
Livros;
E-books
Periódicos;
Teses e Dissertações;
DVDs e CDs;
Jogos;
Normas Técnicas;

Folhetos;
Artigos;
Óleos Essenciais;
Aromas.
São recursos sociais disponibilizados:
Carregador de celular;
Guarda-chuva;
Fone de ouvido.
A seguir estão listados os serviços oferecidos:
• Consulta ao acervo
• Levantamento bibliográfico
• Catalogação na fonte
• Visitas orientadas
• Auxílio em pesquisas
• Oficinas de normalização e fontes de pesquisa
• Empréstimo domiciliar (para alunos, professores e técnico-administrativos)
• Reserva e renovação (no local e on-line)
• Boletim de Novas Aquisições
• Acesso às bases de dados EBSCO e Portal da Capes
• Biblioteca Virtual
• Computadores com internet para pesquisas
• Site da Biblioteca com fontes de pesquisa on-line: www.sc.senac.br/biblioteca

O horário de atendimento na biblioteca é de segunda a sexta das 8h às 21h30 e aos sábados 8h às
12h. A Biblioteca da Unidade Vinculada Senac Joinville é aberta à comunidade em geral para pesquisas,
estudos e consulta ao acervo.

