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Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha – Marília

GUIA DA BIBLIOTECA
A Biblioteca pertence à Etec e à Fatec e sua missão principal é dar suporte
ao ensino, pesquisa e extensão oferecendo acesso às informações através de
serviços e produtos aos alunos, professores e funcionários.
A sala do acervo para consulta e empréstimo contém 9100 livros sendo
3000 livros (Fatec) e 6100 livros (Etec) divididos em livros técnicos, didáticos,
paradidáticos e de literatura. Também há vários títulos de revistas gerais e técnicas,
jornais e CD’s e DVD’s.
A sala de pesquisa climatizada disponibiliza 1 mesa de atendimento, 7
mesas para estudo, 9 computadores com acesso à internet e 1 armário guardavolumes. A equipe da biblioteca é formada por 2 bibliotecários e 1 estagiário.

➢ Horário de atendimento
Segunda, terça e quinta: 08h às 22h
Quarta e sexta: 09h às 22h
➢ Serviços e Produtos
A Biblioteca oferece os seguintes serviços e produtos aos usuários
(professores, alunos e funcionários da unidade):
▪ Orientação aos usuários sobre a utilização das ferramentas e dos recursos da
Biblioteca no acesso à informação;
▪ Consulta com acesso livre ao acervo;
▪ Auxílio à pesquisa bibliográfica;
▪ Divulgação dos livros do acervo;
▪ Empréstimos, renovação e reserva de materiais;

▪ Visita monitorada;
▪ Acesso à computadores para pesquisa, trabalhos e uso do catálogo web da
Biblioteca;
▪ Comut – Programa de Comutação Bibliográfica;
▪ Orientação aos trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT;
▪ Manuais de normalização de trabalhos acadêmicos.
➢ Empréstimo, Renovação e Reserva
Os alunos cadastrados podem fazer empréstimo de até 5 itens (Fatec) e 4
itens (Etec) com prazo de 7 dias para revonação/devolução. Os itens incluem
livros, revistas e CD/DVDs.
Os itens podem ser renovados por até 3 vezes desde que eles estejam
dentro do prazo e desde que ninguém os tenha reservados. A reserva só poderá
ser feita para os materiais que estejam emprestados. Caso o aluno atrase a
devolução do(s) material(is) ele será penalizado com dois dias de suspensão de
empréstimos por cada item em atraso e por cada dia.
A biblioteca utiliza o sistema BiblioCPS para gerenciar o acervo e fazer
os empréstimos, renovações e reservas. Este sistema está no formato web,
portanto, pode ser acessado e utilizado em qualquer equipamento com acesso à
internet pelo aluno.
O login do sistema será o e-mail que o usuário foi cadastrado ou o
número do RA ou matrícula e a senha padrão será o número do CPF. Assim que
conseguir logar no sistema você conseguirá fazer a pesquisa de livros, revistas e
CDs/DVDs, renovar materiais emprestados, fazer reservas e consultar sua
situação e histórico.

Site do Sistema da Biblioteca:
http://www.biblioceeteps.com.br

➢ Equipe
Bibliotecária Etec: Priscila Etsuco Kawabata - CRB 8/5942
Bibliotecário Fatec: Márcio Barrio Nuevo Navas-CRB 8/7998
Estagiário
➢ Contato
Fatec:
E-mail: f130bibli@cps.sp.gov.br
Facebook: Biblioteca Fatec Marilia
Site: http://novosite.fatecmarilia.edu.br/mural/biblioteca.html
Tel.: 3454 7540 – Ramal 39
Etec:
Email: e031bibli@cps.sp.gov.br
Facebook : Biblioteca Etec Antonio Devisate
Site: http://devisate.com.br/biblioteca/
Tel.: 3433 5467/3433 5274 – Ramal 21

BONS ESTUDOS!

