
��������������������������������

�������
����������

FAFIPE
�������������������������������

���������������������



������
Fica estabelecido o valor de R$ 3,00 por 
dia de atraso e por quantidade de 
material emprestado, para todas as 
categorias de usuários, conforme 
portaria nº16/2019 de 07 de agosto de 
2019. Todo material perdido, dani�cado 
ou extraviado, deverá ser reposto no 
prazo máximo de um mês de sua 
noti�cação conforme regulamento 
interno da biblioteca.

O material bibliográ�co poderá ser 
renovado apenas 1 (uma) vez se não 
estiver em atraso e a reserva será 
efetuada apenas de materiais 
emprestados. A solicitação pode ser feita 
pessoalmente ou através do e-mail: 
biblioteca@funepe.edu.br

• Auxílio em levantamento bibliográ�co;
• Orientação aos usuários; 
• Consulta in loco ou virtual (no site);
• Empréstimo domiciliar; 
• Auxílio na elaboração de �cha 
catalográ�ca de Trabalhos Técnicos 
Cientí�cos;
• Eventos e exposições culturais; 
• Espaço para de estudos individuais e em 
grupo;
• Acesso ao Acervo Digital no site, pela 
plataforma Minha Biblioteca.
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Para a conservação do acervo e redução 
do risco de contaminação, é proibido o 
consumo de alimentos ou bebidas nas 
dependências da biblioteca.
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Acesse a Plataforma Minha Biblioteca pelo site 
www.funepe.edu.br, na aba Instituição > Biblioteca.

A Biblioteca da Funepe - Fundação Educacional de Penápolis - foi registrada pelo MEC 
em 1973 e em 2013 recebeu o nome de Biblioteca Prof. Dr. José Fulaneti de Nadai.

Localizada no Campus I, a biblioteca disponibiliza recursos bibliográ�cos, 
informacionais, tecnológicos e acesso à informação para o corpo discente, docente e 
técnico-administrativo, atuando de forma integrada, compartilhando políticas e 
colaborando com o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

O acervo, em processo de informatização, conta com aproximadamente 20 mil 
exemplares, é tombado e classi�cado pela Tabela CDD - Classi�cação Decimal de 
Dewey; Tabela Cutter - códigos que indicam a autoria de uma obra literária; 
catalogado pelo AACR2r em MARC21 com as adaptações necessárias para atender a 
automação do processamento técnico dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A divisão do acervo se dá por: 

Coleção de Referência: dicionários, enciclopédias, guias, anuários e mapas, que são 
obras de consulta rápida, ou seja, não são emprestadas.

Obras Pedagógicas: especí�cas de cada área do conhecimento humano: Ciências 
Exatas e da Terra; Ciências da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas 
Linguísticas, Letras e Artes; Ciências Biológicas; Engenharia e Tecnologia e Ciências 
Agrárias. 

Trabalhos Técnico-Cientí�cos: TCCs de graduação, Pós, Especialização, Dissertações 
de Mestrado e Teses de Doutorado.

Coleção de Multimídia: publicações em suportes especiais como CDs e DVDs. 

Coleção de Periódicos: jornais e revistas informativas, cientí�cas e técnicas.  
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ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO, 
FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS 

DA FAFIPE | FUNEPE:
• 02 MATERIAIS POR ATÉ 07 DIAS

• 03 MATERIAIS POR ATÉ 15 DIAS
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO:

• 04 MATERIAIS POR ATÉ 15 DIAS
CORPO DOCENTE: Campus I Av. São José, 400 • Vila São Vicente • Penápolis - SP

Suely Maria Pereira
Bibliotecária CRB5 5704
suely@funepe.edu.br

Luan Fillipe Suniga de Carvalho 
Assistente Administrativo
luan.carvalho@funepe.edu.br

Carolina Clemente Dias
Auxiliar Administrativo
carolina.dias@funepe.edu.br

Leonardo Martinis Anhezini
Auxiliar Administrativo
leonardo.anhezini@funepe.edu.br

18 99101-870318 3654-7690 biblioteca@funepe.edu.br

Aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code para ser direcionado 

ao Tutorial da Auto Consulta.

Aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code para ser direcionado  ao 
Sistema de Auto Consulta da Biblioteca.


