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CASCAVEL, FEVEREIRO DE 2017.

BIBLIOTECA SANTA INÊS

A Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel
disponibiliza um acervo que inclui diversas obras referentes a assuntos que
integram os programas acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação,
pesquisa e extensão. Dessa forma, se propõe a desempenhar o papel de
facilitadora e difusora do conhecimento.


Espaço Físico
A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura

adequada para atender aos seus usuários.
A Biblioteca localiza-se no Bloco D, com 1010 m2 de área total, com as
seguintes acomodações aos seus usuários:
* 06 Salas de estudo em grupo equipadas com 01 mesa e 06 cadeiras
em cada sala;
* espaço amplo com 44 mesas, 12 cabines para estudo individual, 44
cabines com computadores, totalizando 232 assentos;
* ambiente para leitura com 05 estofados e 35 poltronas;
* 05 terminais para consulta ao acervo.
A

biblioteca

ainda

comporta

ambientes

destinados

a

serviços

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos
diversificados, atividades administrativas, e guarda-volumes com espaço para
140 usuários.
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Acervo Geral

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com
mais de 55.000 (cinquenta e cinco mil) exemplares entre livros, periódicos,
monografias, CDs e Dvds.
O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS,
podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de
consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por
área de conhecimento de acordo com a tabela CDD, em ordem alfanumérica
crescente.
A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas
aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades
dos cursos.
A Biblioteca da Faculdade possui o seguinte acervo por Área do
Conhecimento:
Área

Títulos

Exemplares

Ciências Agrárias

93

270

Ciências Biológicas

51

394

Ciências da Saúde

43

105

Ciências Exatas e da Terra

979

4944

Ciências Humanas

1248

4365

Ciências Sociais Aplicadas

8448

43214

Engenharias

129

1080

Linguística, Letras e Artes

784

3169

Total

11775

57541
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Funcionamento e serviços oferecidos

O objetivo da Biblioteca Santa Inês é de reunir, organizar e disseminar
informações contidas em seu acervo, visando atender as pesquisas, consultas
e estudos dos usuários nas áreas de atuação da Univel.
A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e
outros, facultados a alunos, professores e funcionários. Para orientação da
utilização dos serviços oferecidos, bem como a localização de material
bibliográfico, os usuários encontrarão à disposição funcionários para atender a
cada necessidade.
A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de
livre acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas
estantes, tendo contato direto com o livro.
A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da
Saraiva e a Biblioteca Digital da Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os
usuários deverão utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM
(Sistema TOTVS).
O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira,
das 07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30.
No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu
horário alterado.
Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no
regulamento próprio da Biblioteca.

