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A biblioteca atende colaboradores, alunos e a comunidade em geral.

Horário de funcionamento:
Segunda: 13h50 às 16h15/16h45 às 19h50.
Terça e Quinta: 9h30 às 13h30/13h50 às 19h50.
Quarta: 7h30 às 13h30/13h50 às 19h50.
Sexta: 7h30 às 13h30/15h às 17h.
Sábado: 7h30 às 16h30.

Inscrição
Os alunos dos Cursos de Aprendizagem Industrial – CAI, Curso Técnico – CT, Formação Inicial
Continuada – FIC e os colaboradores interessados em retirar títulos do acervo devem fazer sua
inscrição diretamente na Biblioteca apresentando o crachá e documento de identificação.
Qualquer alteração nos dados cadastrais deve ser comunicada ao encarregado pelo
atendimento na Biblioteca.
Clientes externos terão acesso somente à consulta local.

Acesso
Ao entrar na Biblioteca é necessário preencher a lista de frequência localizada sobre o balcão
de empréstimo.
Bolsas, sacolas e similares devem ser deixados no guarda-volumes instalado na
Biblioteca.

Empréstimos
Para fazer empréstimo de material é necessária a apresentação do crachá no ato da retirada.
Não são emprestadas as obras de referência como: enciclopédias, dicionários, atlas, periódicos
correntes, TCCs, publicações reservadas para uso em disciplinas e obras raras.
 Prazo e número de obras:
Material

Aluno

Colaborador

Livros

7 (dias)

15 (dias)

CD-ROM/DVD

7 (dias)

15 (dias)

Revistas

7 (dias)

7 (dias)

3

4

Quantidade total
de materiais que
podem ser
emprestados
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 Renovação/Reserva de material
O cliente pode fazer reserva de obras que estão emprestadas. Nesse caso, a obra fica à
disposição por um dia após a data prevista para a devolução. Não é possível pedir a reserva de
uma obra que esteja em seu próprio poder.
É permitida a renovação do empréstimo de uma obra desde que ela não tenha sido reservada.
 Atrasos e Multas
A devolução fora do prazo implica em multa em espécie, no valor de R$ 1,00, cobrada por dia e
por material.
Ficará impedido de usufruir do serviço de empréstimo domiciliar o cliente em débito com a
Biblioteca.

Responsabilidade
O Cliente é responsável pelas obras em seu poder e deve devolvê-las no prazo fixado.
Títulos danificados ou extraviados devem ser substituídos, mediante aprovação dos
Bibliotecários.
Não é permitida a retirada de material no nome de outro cliente.
Para oferecer um ambiente adequado a todos, NÃO é permitido fumar, consumir alimentos e
bebidas, utilizar telefones celulares e aparelhos sonoros sem fone de ouvido dentro das
instalações da Biblioteca.
As sugestões, críticas e elogios relativos ao funcionamento dos serviços da Biblioteca poderão
ser depositadas na Caixa de Sugestões disponível na escola.

Serviços
Além do acervo e das instalações, a Biblioteca da Escola SENAI “Prof. Vicente Amato” oferece
aos alunos e colaboradores:
 Acesso à Internet; nos horários de maior movimento o tempo de uso é limitado em 20
minutos;
 Orientação sobre o uso da Biblioteca e dos recursos de acesso à informação;
 Empréstimo de publicações a clientes inscritos;
 Assessoria técnica em pesquisas bibliográficas;
 Disseminação seletiva da informação.
 Orientação para a utilização das normas ABNT referentes a trabalhos acadêmicos.
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Equipe
Bibliotecária: Cintia Cristina Devolio
Estagiária: Allanis F. de Mello

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Escola SENAI “Prof. Vicente
Amato” CFP 1.27

Rua Elton Silva, 905 - Centro
06600-025 - Jandira - SP
Telefone (0xx11) 4772-4700
e-mail: biblioteca127@sp.senai.br
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