Biblioteca: Espaço físico e acervo
O espaço físico das bibliotecas FORTIUM é projetado com o objetivo de proporcionar
conforto e funcionalidade durante os estudos e as pesquisas do corpo docente e discente
da Faculdade. Neste espaço estão definidas as áreas para:









Estudo em grupo e individual;
Computadores com acesso a Internet ( para pesquisas nas bases de dados
nacionais e internacionais), e pesquisa nos acervos das bibliotecas de todos os
campi da Faculdade;
Espaço informatizado para a recepção e atendimento ao usuário;
Acervo de livros, periódicos e multimeios;
Guarda-volumes com chaves individuais;
Sala de vídeo;
Processamento técnico e administração.

Atualmente as bibliotecas FORTIUM contam com área compatível com seu proposto,
distribuídas em 02 unidades (Uma na SGAS Quadra 616 e outra na Área Especial No 34
, Setor Central –Leste Gama), em constante ampliação para manter os recursos
qualitativamente e quantitativamente bem dimensionados.

Acervo
O acervo das bibliotecas FORTIUM é aberto aos seus usuários e acondicionado em
estantes adequadas à conservação e arquivamento de todos os materiais bibliográficos.
Atualmente contamos com 34180 exemplares dos mais variados títulos, que podem ser
consultados através de terminais nas bibliotecas ou pela Internet, e em uma biblioteca
específica ou nas duas bibliotecas conjuntamente.

Informatização
As Bibliotecas estão totalmente informatizadas. Existe representação de todo o acervo
no sistema informatizado utilizado pela Instituição, inclusive com possibilidade de
acesso remoto. O sistema utilizado é o Sistema Unibook de Automação de Bibliotecas.
Esse sistema permite desenvolver todo o trabalho bibliotecário de forma integrada desde
o processamento técnico dos materiais, a circulação (empréstimos, devoluções e
reservas), além da consulta local ou web pelos usuários através de título, autor ou
assunto

Processamento Técnico
Os materiais bibliográficos adquiridos (livros, CD-ROMs, DVDs, obras de referência,
trabalhos acadêmicos e outros) são devidamente identificados com carimbos e etiquetas.
Após esse processo o material é classificado pelos bibliotecários utilizando como
instrumento orientador a Classificação Decimal Universal (CDU). Para catalogação
utilizamos o formato Machine Readable Cataloguing ( MARC) e as normas Anglo
American Cataloguing Rules (AACR2).

Referência
O Sistema de Controle de Acervo Bibliográfico proporciona ao Serviço de Referência
das Bibliotecas da FORTIUM o gerenciamento do empréstimo domiciliar, consulta e
renovação do corpo discente e docente da Faculdade, observando as definições do
Regulamento da Biblioteca, que é padrão para as bibliotecas das duas Unidades.

Serviços e recursos
As Bibliotecas além de oferecer a Comunidade Acadêmica os serviços tradicionais de
orientação para a localização da informação, empréstimo de material bibliográfico
oferece ainda uma série de outros serviços especializados, como suporte às atividades
de ensino, pesquisa e extensão como:
Consulta no recinto



Os acervos são abertos para a comunidade acadêmica, com acesso livre as estantes,
para consulta local e empréstimo domiciliar.

Pesquisa ao catálogo on-line
Empréstimo domiciliar
.

A comunidade acadêmica da Fortium e as Instituições conveniadas podem retirar
o material bibliográfico para uso fora do ambiente da Biblioteca. O limite de exemplares
para empréstimo e o prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário e
tipo de material.
Empréstimo entre bibliotecas
Empréstimo que se realiza por meio de convênios com outras bibliotecas. A
solicitação de livros será feita no formulário devidamente preenchido, carimbado e
assinado pelo (a) bibliotecário (a) responsável.
Comutação bibliográfica
O usuário pode obter cópias de documentos técnico-científicos (artigos de
periódicos, dissertações e teses, capítulos de livros), disponíveis nos acervos das
principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.
Levantamento bibliográfico para professores
Atendendo pedido de professores, as Bibliotecas elaboram levantamento
bibliográfico de determinada área ou assunto.
Orientação aos usuários

As Bibliotecas contam com um programa permanente de treinamento de
usuários, com o objetivo de orientá-los quanto ao uso da biblioteca e seus serviços.
Acesso à rede wireless
Este serviço permite que você acesse a Internet através do seu notebook
utilizando a rede wireless da Fortium em vários Espaços das Bibliotecas. É só ligar o
notebook, conectar e navegar com toda privacidade.
Intercâmbio
O serviço de intercâmbio permite receber e/ ou doar publicações de outras
Instituições.
Reprografia
A Instituição disponibiliza para atendimento dos alunos, um serviço de cópias
fora da área da biblioteca, respeitando a Lei do Direito Autoral. Cabe aos usuários tirar
quantas cópias forem necessárias, arcando com os custos das mesmas.

