FACULDADE SENAC CRICIÚMA

BIBLIOTECA

A

biblioteca

da

Faculdade

possui

305,43m2

e

atualmente

oferece

aproximadamente 9.000 exemplares e 2.600 títulos cadastrados, contemplando
diversos tipos de documentos como livros, folhetos, 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: Informática,
Administração, Moda, Comunicação, Marketing, Literatura entre outras.

O PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas - é um recurso informatizado
de gerenciamento de Bibliotecas que contempla as suas principais funções, desde o
processo de aquisição ao empréstimo, utilizando o formato MARC 21 como padrão para
intercâmbio de informações bibliográficas.
O sistema permite a participação em uma rede compartilhada, que hoje
conta

com 220 Instituições (Universidades, Faculdades, Centros de Ensino

Fundamental,

Médio,

empresas,

órgãos

públicos

e

governamentais).

O

compartilhamento abrange atualmente 2500 bibliotecas em todo o Brasil e uma unidade
em Angola.
EBSCO – Base de Dados
É uma base de dados internacional que permite o acesso a fontes de
informações acadêmicas. Seu conteúdo diverso é um valioso recurso para o
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, respondendo a exigências de níveis
curriculares e classes eletivas. A coleção do Senac provê cobertura de textos na íntegra
de periódicos para quase todas as áreas acadêmicas de estudo.
Esta base totaliza mais de seis mil periódicos atualizados diariamente em
tempo real. Seus artigos estão parcialmente em texto integral e incluem imagens de
PDF para a grande maioria dos periódicos; muitos destes PDFs são nativos ou
escaneados em cores.
Biblioteca: plano de atualização do acervo.

Formas de atualização e expansão do acervo

A política adotada para a atualização do acervo terá por base:


a indicação bibliográfica contida nos programas das disciplinas de
todos os cursos,



o atendimento às solicitações de títulos encaminhados pelos
docentes e discentes (avaliadas na sua importância pelos
Coordenadores de Cursos e pelo Bibliotecário),



as indicações do Núcleo Docente Estruturante (NDE), por ocasião da
revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

Serviços:


Consulta ao acervo



Levantamento bibliográfico



Catalogação na fonte



Visita orientada



Normalização



Empréstimo domiciliar



Reserva



Renovação



Disseminação seletiva da informação (dsi)



Serviço de alerta



Boletim de novas aquisições



Acesso às bases de dados EBSCO.

Biblioteca virtual
Computadores com internet para pesquisas
Site da Biblioteca com outras fontes de informação importantes como periódicos online: www.sc.senac.br/biblioteca
O horário de atendimento na biblioteca é de Segunda a Quinta das 12h30min às 22h,
sexta-feira das 12h30min às 21h e aos Sábados 8h às 12h.

A Biblioteca da Faculdade Senac Criciúma é aberta à sociedade em geral para
pesquisas, estudos e consulta ao acervo.

