Biblioteca da Faculdade de Tecnologia Senac-RS Pelotas

A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia Senac-RS Pelotas tem por objetivo
propiciar ao corpo docente e discente o material informacional necessário para o
desenvolvimento das atividades relacionadas ao Ensino, pesquisa e Extensão dos
cursos ministrados na Faculdade, além de prestar atendimento a alunos,colaboradores
e comunidade externa.
Possui uma infraestrutura moderna, com área física total de 179,53 m²,
distribuídos nos seguintes ambientes:
• Área de acervo: 42,40 m²
• Espaço para estudos em grupo: 75,95 m²
• Espaço para estudo individual: 9,84 m²
• Atendimento, circulação: 41,39 m²
• Acesso à Internet: 9,95 m²
A capacidade total é de 65 assentos, com três salas de estudo em grupo, que
acomodam até 12 usuários, três baias para estudo individual e cinco terminais de
acesso à internet.
A higienização do espaço é realizada periodicamente por mão de obra
terceirizada, de acordo com os procedimentos adotados para a melhor conservação
do material.
A biblioteca disponibiliza ainda três splits, persianas em todo o espaço e
ventiladores nas salas de estudo.
O acervo é de livre acesso para todos os usuários e é composto por diversos
tipos de documentos: livros, trabalhos acadêmicos, obras de referência (dicionários e
enciclopédias), periódicos (científicos e informativos) e materiais de multimeios (fitas
de vídeo, CD-ROM, DVD, etc.).
São diversas as áreas do conhecimento abrangidas, sendo que a maior
concentração do acervo se dá nas áreas das Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Sociais e Aplicadas, de modo a atender às demandas dos cursos ministrados pela
Faculdade de Tecnologia Senac-RS: Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior em Tecnologia em Redes de

Computadores, Curso Superior em Tecnologia em Marketing, Curso Superior em
Tecnologia em Processos Gerenciais, além dos cursos de pós-graduação.

A Rede de Bibliotecas do Senac-RS utiliza para o processamento técnico de
seus documentos a segunda edição do Código de Catalogação Anglo-Americano
(AACR2). Os dados bibliográficos e de autoridades são registrados no Formato Marc
21. O sistema de classificação utilizado é a Classificação Decimal Universal (CDU),
segunda edição média em língua portuguesa.
Para a informatização de seus processos, as bibliotecas utilizam o Sistema
Pergamum, que contempla as principais funções de uma biblioteca, funcionando de
forma integrada da aquisição ao empréstimo. Além disso, o Pergamum permite,
através do formato MARC ISO-2709 e Protocolo Z39.50, intercâmbio de registros
bibliográficos e disponibilização de catálogo on-line para pesquisa e recuperação de
informações.
O catálogo on-line da biblioteca pode ser acessado através do endereço
http://biblioteca.senacrs.com.br onde também é possível efetivar renovação e reserva
de materiais.
Política de Aquisição
Atualização e Expansão do Acervo
A política de atualização e expansão do acervo consta no Regimento Interno
da Rede de Bibliotecas do Senac-RS e, além de priorizar a aquisição das bibliografias
recomendadas no Projeto Pedagógico dos cursos oferecidos, visa atender ao critérios
de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.
Também são adquiridos títulos através de sugestões do corpo docente e discente. A
aquisição do material bibliográfico é realizada de acordo com as necessidades
acadêmicas, efetivando-se de forma contínua, com base nas solicitações de compra.
Essas solicitações são encaminhadas à Direção, com o objetivo de serem avaliadas
de acordo com os recursos financeiros de cada unidade educacional.

Horário de atendimento:
Segunda a quinta: das 9h às 12h e 13h30 às 22h30
Sexta: 9h às 12h e 13h30 às 21h45

Sábado: das 9h às 12h

Contato:
Av. Gonçalves Chaves, 602 – Centro
Pelotas – RS - CEP: 96015-560
Telefone: (53) 3225-6918
e-mail: bibliotecafatecpel@senacrs.com.br
Bibliotecária Responsável:
Roberta da Silva Freitas CRB10/1730

