Biblioteca da Faculdade Senac Porto Alegre
A Biblioteca da Faculdade Senac Porto Alegre 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
Senac Porto Alegre, além de prestar atendimento a alunos,
colaboradores e comunidade externa. Possui uma infraestrutura
moderna, com área física total de 660 m2, distribuídos nos seguintes
ambientes:






Área de acervo: 230,00 m2
Espaço para estudos em grupo e individual: 210,00 m²
Área de acesso à Internet: 24,56 m²
Atendimento e circulação: 158,90 m²
Área de multimeios: 8,5 m²

A capacidade total é de 170 assentos, com 05 salas de estudo em
grupo, 04 cabines para estudo individual e 01 área específica para
leitura de jornais e revistas.
Oferece 21 computadores com acesso à internet, 04 computadores
exclusivos para acessar o catálogo on-line, 03 computadores para
circulação de materiais e 05 computadores para o processamento
técnico, bem como acesso à Internet via wireless para os alunos.
Para maior conforto de seus usuários e colaboradores a biblioteca
possui seus ambiente totalmente climatizados.
O usuário é orientado a elaborar seus trabalhos acadêmicos
segundo as Normas de Informação e Documentação da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além de capacitações em
grupo nas salas de aula, a biblioteca disponibiliza, em seu catálogo,
manuais para auxiliar o usuário;
A Faculdade, preocupada com a inclusão e o bem-estar de
pessoas com deficiência, proporciona ambientes amplos que facilitam
a circulação. Quanto à biblioteca, a porta de entrada segue
parâmetros de acessibilidade: medida de vão livre mínimo de 0,80 m
e altura mínima de 2,10 m com abertura de dois vãos.

Os colaboradores são capacitados a receber e atender
prioritariamente quaisquer pessoas portadoras de necessidades
especiais, pois essas não podem nem devem ser excluídas desse
processo de atendimento neste ambiente de estudo.
Tanto as áreas de recepção, balcões, passagens pelos portais
eletromagnéticos, guarda-livros, mesas, acessos aos computadores,
circulação entre as estantes do acervo são pensados para a
acessibilidade, segundo o Art. 6º do Decreto 5.296 e permitem a
mobilidade de todas as pessoas, de acessórios (bastões, muletas,
andadores, etc.), e de cadeiras de rodas.
O acervo é composto por diversos tipos de documentos: livros,
folhetos, 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 Sociais e Aplicadas e
Linguística, Letras e Artes, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Humanas, de modo a atender às demandas dos cursos ministrados
pela Faculdade Senac Porto Alegre: Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Marketing, Tecnologia
em Hotelaria, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos,
Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Redes de
Computadores, Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em
Produção Multimídia, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia
em Logística, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em
Processos Gerenciais, Tecnologia em Sistemas para Internet,
Bacharelado em Administração e Bacharelado em Ciências Contábeis,
bem como cursos de pós-graduação. São também atendidos os
cursos FIC (Formação inicial e continuada) - profissionalizantes na
área da Gastronomia e Trânsito, dentre outros.
A Rede de Bibliotecas do Senac–RS utiliza para o processamento
técnico de seus documentos a segunda edição, revisão de 2002, 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).

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,
mediante senha cadastrada previamente no balcão de atendimento
da biblioteca, caso da Faculdade Senac Porto Alegre.
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira: das 8h30min às 22h00min
Sábado: das 8h às 14h
Contato:
Rua Coronel Genuíno, 130, 2º andar – Centro Histórico
Porto Alegre – RS / CEP: 90010-350
Telefones: (51) 3022-9444 / 3022-9435
E-mail: fspoabiblioteca@senacrs.com.br
Bibliotecária Responsável pela Coordenação da Biblioteca
da Faculdade Senac Porto Alegre:
Tatiana Dihl Perin CRB 10/1836
Bibliotecária Responsável pela Rede:
Giuliano Karpinski Moreira - CRB10/2379

