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Hipátia 

 

BIBLIOTECA FEITEP 
Av. Paranavai, 1164 – Zona 06, CEP 87070-130  Maringá/PR  

Bloco B 

feitep.edu.br/biblioteca  TEL: 3029-4500   

 

“Compreender as coisas que nos rodeiam 

é a melhor preparação para compreender 

o que há mais além” 

 

 

FEV/MAI 2018 EDIÇÃO Nº01 VOLUME 01 
 

Seja bem-vindo ao boletim informativo da Biblioteca FEITEP! 

O Boletim informativo da Biblioteca FEITEP tem por objetivo a 

disseminação dos serviços e difusão das novidades 

decorrentes na biblioteca. Destinado aos usuários internos e 

a toda comunidade, sanando dúvidas e  somando novos 

conhecimentos através da informação.  

A história da Biblioteca iniciou-se no ano de 2012 com a 

fundação da Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico 

Profissional – FEITEP.  

Com um acervo especializado nas áreas de engenharias e 

arquitetura, propício ao desenvolvimento intelectual e 

profissional do acadêmico, a Biblioteca reúne assuntos que 

corroboram no aprofundamento do conhecimento e na 

fundamentação de pesquisas.  

Sua missão é auxiliar na formação de profissionais, disseminar 

a informação e contribuir para a melhoria do ensino e 

pesquisa na obtenção do conhecimento, para que cada 

um encontre respostas satisfatórias às suas necessidades 

pessoais e sociais. Além de oferecer serviços e produtos de 

informação que acompanhem as transformações 

tecnológicas voltadas às Engenharias e Arquitetura, 

contribuindo para a excelência do ensino da FEITEP. 

 

 

 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

 

Segunda a Sexta 

07h30min às 22h00 

Sábado 

08h00 às 16h00 

 

 

 

SERVIÇOS E 

PRODUTOS 

 Atendimento e 

orientação aos usuários 

 Acesso à internet sem fio 

na biblioteca 

 Catálogo online 

 Empréstimo 

 Renovação 

 Reserva 

 Programa de 

Capacitação 

 Visitas orientadas 

 

http://www.feitep.edu.br/biblioteca
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ESPECIAL: ACERVO FÍSICO BIBLIOTECA FEITEP 

 

Aquisição: compras/assinaturas 

As compras/assinaturas bibliográficas do acervo da Biblioteca 

podem ser solicitadas por meio das coordenações, direções e 

usuários internos (alunos, colaboradores e professores). Após a 

indicação, faz-se uma análise do real custo-benefício da 

compra/assinatura, as quais seguem itens de seleção para 

aprovação ou não da compra sugerida. Ou as indicações 

podem ser feitas no site:  

biblioteca.feitep.edu.br/pergamum, no qual o usuário deverá 

preencher o formulário de solicitaçõa bibliográfica, identificando-

se. 

Já as bibliografias de cada curso (obrigatórias) são subdivididas 

em duas classes, básica e complementar. Entenda: 

Básica -> é adquirida nas quantidades para atender os padrões 

recomendados pelo Ministério da Educação (MEC) de acordo 

com a quantidade de vagas ofertadas pela instituição. Em média 

são 3 (três) títulos por disciplina de cada curso. 

Complementar -> é adquirida em média 2 exemplares, por título,  

seguindo a recomendação MEC de acordo com a quantidade 

de vagas ofertadas pela instituição. A Biblioteca FEITEP considera 

5 (cinco) títulos por disciplina em média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, o acervo da Biblioteca está contabilizado em um 

total de 12.078 exemplares e 1.292 títulos comprados/ assinados, 

com investimento aproximado em 1 milhão de reais. 

 

 

 

 

E MAIS... 
O acervo da Biblioteca 

estende-se às vertentes 

digitais, que além da 

assinatura da plataforma 

Pearson, contam ainda com 

um pacote de assinaturas das 

Normas Regulamentadoras 

Brasileiras – as NBRs - com 

focos especializados às áreas 

do conhecimento em 

Engenharias e Arquitetura. 

Ambos disponibilizados 

através do nosso site.  
 

PEARSON

  

 

TARGET 
NORMAS 

REGULAMENTADORAS  

 
 

Confira mais sobre esse assunto 

na próxima página 4 do boletim 

informativo Biblioteca FEITEP.  
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Doações 

As doações à Biblioteca, são aceitas durante todo o horário de 

atendimento (segunda a sexta 07h30 às 22h e sábado 08h às 16h) no 

balcão de atendimento da biblioteca. São aceitas todas as obras que 

o doador desejar doar, desde que, em bom estado de conservação. 

Um termo de doação/formulário deverá ser preenchido pelo doador 

para que, o material gratuitamente cedido passe por uma análise pela 

direção da biblioteca, que poderá dispor do(s) exemplar(es) da 

seguinte maneira:  

 Incorporação ao acervo;  

 Doação para outra instituição ou biblioteca de comunidade carente;  

 Descarte. 
 

 

Por fim, o acervo conta com 742 obras cedidas por 48 doadores, entre 

eles empresas e parceiros, que cooperam para a pesquisa. Por isso, seja 

um doador de conhecimento você também!  
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  VOCÊ SABIA? 

Obras raras segundo a descrição da Biblioteca Nacional, são 

exemplares caracterizados por dois requisitos: raridade e 

preciosidade.  

“... Ou seja, não basta que a obra seja antiga, é preciso também que 

seja única, inédita, faça parte de alguma edição especial ou 

apresente algum traço de distinção, como uma encadernação de 

luxo ou o autógrafo de uma celebridade – como D. Pedro II ...” B.N. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL  

PEARSON é a base da dados e-books assinada pela Biblioteca para complementar 

as bibliografias e ampliar o conhecimento dos nossos usuários internos. Para acessar 

a plataforma virtual o usuário deverá logar com o seu registro e senha cadastrados 

na Biblioteca por meio do site biblioteca.feitep.edu.br. Vale ressaltar que o acesso é 

gratuito e dispõe tal plataforma de um acervo digital contendo milhares de títulos de 

livros em língua portuguesa, em diversas áreas de conhecimento, com acesso local 

e remoto (tablets, iPad e sistema Android). 

 
 

NBRs 

TARGET Ged Web é a provedora das Normas Regulamentadoras Brasileiras e com 

atualizações diárias que norteiam, por meio de regras, as características a respeito 

de algum produto, material, serviço ou processo. O acesso às NBRs assinadas pela 

Biblioteca FEITEP estão disponíveis no catálogo online na aba de resultados “target” 

em biblioteca.feitep.edu.br/pergamum. Dispõe tal plataforma de 74 (setenta e 

quatro) assinaturas, voltadas às áreas de Engenharias e Arquitetura. 

  

CONHEÇA O REGULAMENTO 

DA BIBLIOTECA FEITEP, FAÇA O 

DOWNLOAD PELO QR CODE. 

EM EXPOSIÇÃO: RANKING DO ANO 2017 
Conheça os 10 (dez) títulos mais emprestados no ano de 2017 na exposição que esta 

disponível na biblioteca FEITEP de 07/FEV a 07/MAR de 2018. 

 
 

RANKING DO ANO 2017 
Jhonatan Shiguenaga Da Silva, cursa Engenharia de Computação, no período 

noturno. Ganhou o ranking do ano de 2017 como o aluno que mais emprestou livros, 

em um total de 100 exemplares. Parabéns Jhonatan! 

 

 


