
Autor do Mês - Tem como objetivo sugerir leituras além das bibliografias 
dos cursos. Sugerimos materiais/assuntos que existem na biblioteca ou que 
estão em evidência.  

Repositório de Trabalhos Acadêmicos “RETA” - O objetivo do espaço é 
estimular a produção intelectual da nossa e de todas as comunidades 
acadêmicas disponibilizando parte do que é produzido em nossas IES. 
Designamos ainda a este espaço o desenvolvimento das competências e 
estimulo à inovação.

Revistas Eletrônicas / Revistas “Pensar” - A Biblioteca participa da 
Organização/Edição das publicações. Cada curso possui o seu periódico: 
Pensar Direito, Pensar Gestão e Administração, Pensar Comunicação, Pensar 
Tecnologia, Pensar Engenharia e Pensar Gastronomia. A publicação é 
semestral. Está também disponível no site da Biblioteca, por área de

 

conhecimento, diversas Revistas Técnico Científicas de acesso livre e
 

gratuito. Ficam disponíveis/impressas no acervo para consulta. 

Divulgação/Comunicação com a sociedade: A Semana -  Jornal Semanal 
Eletrônico encaminhado para toda a comunidade acadêmica, traz 
informações sobre os cursos, eventos, biblioteca, alunos e professores, 
calendário acadêmico, IES, etc. A Publicação é editada pela Assessoria de 
Comunicação. 

Reservas/Sala Multiuso - A Biblioteca pode ser usada para “atividades de 
sala de aula”. A reserva antecipada é feita na própria Biblioteca. 
Devolução - Esteja atento à data de devolução do material. Em caso de 
extravio, a reposição fica por conta do aluno. Não são aceitos atestados para 
abater a multa, pois, qualquer um pode efetuar a devolução e a renovação 
pode ser feita, via on-line. 

Circulação de materiais - Possibilitar o acesso à informação tratada e 
armazenada na Biblioteca e às existentes em outras Bibliotecas.

Comutação Bibliográfica (Base de Dados COMUT) - Intercâmbio com 
outras Bibliotecas, disponibilizando ao usuário o acesso a documentos 
técnicos e científicos não existentes no acervo. 
Assistência e treinamento ao usuário - Prestar assistência direta e pessoal 
ao usuário, oferecendo treinamento e programas de instrução, para 
capacitá-lo na utilização dos recursos da Biblioteca e dos laboratórios de 
informática, nos métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica e em suas 
normas técnicas de documentação. 
Normalização bibliográfica - Orientação e execução de normalização 
bibliográfica de documentos. 

Manual de Normalização - A Biblioteca juntamente com o NPP - Núcleo de 
Pós graduação e Pesquisa disponibilizam o Manual de Normalização para a 
Comunidade Acadêmica. O mesmo encontra-se disponível para download no 
site e é atualizado sempre que uma nova norma é lançada ou revisada.

Referência - Assistência direta e pessoal ao usuário, na busca de informações 
existentes tanto no acervo da biblioteca como nas bibliotecas de outras  
instituições, possibilitando o acesso a várias fontes de informações 
enormalização da documentação.  

Conservação e preservação - Preservar o acervo e conservá-lo por meio de 
limpeza, desinfecção, encadernação e outros cuidados.                         

 

Salão de Leitura - Sala de leitura com várias mesas disponíveis para 
consultas/estudos. Neste espaço disponibilizamos computadores com acesso a 
Internet.   
Cabine de estudo individual - A Cabine de estudo individual fica disponível 
para os alunos que preferem estudarem sozinhos. O aluno não pode entrar com 
bolsas, fichários, pastas, sacolas, etc.  

Salas de estudos - Estão disponíveis salas para estudo em grupo estruturada 
com mesas que comportam até quatro pessoas. O aluno não pode entrar
com bolsas, fichários, pastas, sacolas, etc.

Computadores com acesso à internet - Disponíveis para a digitação de 
trabalhos e pesquisas acadêmicas durante o uso da Biblioteca. Para outras 
atividades, estão disponíveis os computadores dos Laboratórios de Informática.

Cadastro - O cadastro do usuário é feito diretamente na Biblioteca. Para 
utilizar o serviço, basta apresentar a carteira de identificação das Faculdades.
Assim que o aluno finalizar o cadastro é imprescindível a ativação do email no 
site da biblioteca: www.bibliotecaintegrada.com.br

Consulta ao acervo - Pode ser realizada na própria Biblioteca e também pela 
internet. O sistema de gerenciamento do acervo da Biblioteca permite buscas 
por autor, título ou assunto. Durante o acesso à base de dados, o sistema 
apresenta ao usuário todos os assuntos tratados em cada material acessado. 
Feita a consulta, o usuário anotará os dados necessários para a localização do 
material na estante. Após a consulta, todo material deverá ser deixado em 
cima das mesas, para que seja feita a estatística de consultas ao acervo. 
Sempre que necessário, o aluno pode solicitar a ajuda dos auxiliares de 
Biblioteca.

Empréstimo - É imprescindível a apresentação da Carteira de 
Identificação de aluno para o empréstimo, renovação e reserva de 
materiais. Não serão permitidas operações com carteirinhas de colegas. O 
empréstimo será de até três materiais por aluno. Livros serão emprestados por 
sete dias. Há uma lista de espera para empréstimo de livros. A renovação do 
empréstimo poderá ser feita, desde que não haja nomes nessa lista. As obras 
de referência (códigos e dicionários), os periódicos (revistas e jornais) e 
coleção de reserva não saem para empréstimo. Poderão sair, para serem 
xerocados(sendo para uso pessoal) em um prazo de 2 hrs. Após esse prazo é 
cobrada multa de R$ 2,00 por hora de atraso. Tal medida é adotada para que 
os materiais estejam sempre à disposição para consulta. O aluno que estiver 
em débito com a Biblioteca não terá permissão para novo empréstimo, nem 
poderá renovar a matrícula, até o acerto da pendência. A multa poderá ser 
saldada com doação de livros, que serão avaliados pela Biblioteca sendo estes 
de interesse acadêmico e dos últimos três anos. Em caso de perda (inclusive 
furto ou roubo) ou danificação de qualquer material da Biblioteca implica em 
sua reposição ou indenização, para garantia do direito a novos empréstimos. 
Será cobrada taxa de R$ 1,00 (livro) por dia de atraso. Se o material estiver em 
lista de espera, a multa sobe para R$ 2,00 (livro) por dia de atraso. Sábados, 
domingos e feriados também são considerados. Tais medidas visam 
disponibilizar os materiais para todos os alunos das Faculdades.
O pagamento da multa será feito na Central de Relacionamento 
no cartão de débito.

Empréstimo entre Bibliotecas - O aluno que tiver interesse em algum 
material de outra biblioteca poderá solicitar o “empréstimo entre Bibliotecas”. 
Para tanto, é necessário o preenchimento de um formulário-padrão 
disponível na Biblioteca das IES. O próprio aluno é responsável pela busca e 
devolução do material.

Unificação das Bibliotecas - Facilita o acesso e a circulação do acervo de 
forma integrada entre as Bibliotecas das IES, além de possibilitar também a 
interação com outras bases de dados. A integração das Bibliotecas é feita 
através da circulação de malotes, via telefone e pela internet, sendo possível  
a realização de empréstimo nas bibliotecas.   

Acervo - Espaço destinado ao acervo bibliográfico das Faculdades. A 
atualização e ampliação do acervo são realizadas por indicações dos 
professores, alunos, coordenadores e dirigentes das Faculdades.  

Guarda Volumes - Para ter acesso à Biblioteca, o aluno precisa deixar seu 
material nos guarda volumes na entrada da Biblioteca. Nas unidades onde 
possuem guarda volumes, deverão ser utilizados somente enquanto o aluno 
identidade, original, para a entrega da chave onde constará também o 
guarda-volumes após horário de funcionamento da Biblioteca será 
recolhido, entregue no setor de perdidos e achados da Faculdade e entregue 
ao usuário somente após o pagamentos da multa (o valor da multa é o de 
material em lista de espera).          

• Atender às funções de pesquisa e extensão para os cursos de graduação e 
pós-graduação. 
• Disponibilizar à comunidade acadêmica a base de dados do acervo 
bibliográfico das Faculdades.
• Permitir o empréstimo e a circulação do acervo, conforme a norma de 
funcionamento da Biblioteca e do Centro de Informação.
 • Interagir com outras bases de dados.
• Agilizar e disponibilizar a recuperação da informação. 
• Disponibilizar salas de estudos, ambiente agradável e silencioso. Neste 
aspecto, a colaboração dos usuários é primordial. 
• Interagir com o corpo docente, para definição das bibliografias a serem 
utilizadas pelos cursos das Faculdades.
• Adquirir material bibliográfico adequado e necessário, organizá-lo e torná-lo 
acessível.
• Garantir a acessibilidade para a Comunidade Acadêmica  de forma 
diferenciada e em toda a sua amplitude. 

O Sistema Integrado de Bibliotecas - SIB  estabelece padrões e normas para o 
funcionamento das Bibliotecas das IES. Visa especialmente otimizar e disponibilizar 
o maior acervo possível aos alunos de todas as Instituições de Ensino integradas, a 
gestão dos recursos, a inovação, a tecnologia, bem como o aperfeiçoamento dos 
produtos e serviços por elas oferecidos.
 
As Bibliotecas estão estruturadas de forma a atender às funções de ensino, pesquisa 
e extensão em quantidade e qualidade para os cursos de graduação, 
pós-graduação e mestrado. Interagem de forma informatizada e, para isto, 
oferecem treinamentos que contribuem para a homogeneização de atendimento e 
uso do sistema. Espaços diversificados para atendimento, periódicos, biblioteca 
virtual, biblioteca comunitária, sala de estudos individuais e em grupos, 
processamento técnico, computadores compõem estas áreas multifuncionais e 
ainda, com uma equipe treinada, à disposição dos alunos, a fim de orientá-los.

Unidade Divinópolis/MG  Seg a sex/BH: 7h30 às 22h.  Sáb: 8h30 às 12h30
Unidade João Pinheiro/Prado  Seg a sex/BH: 7h30 às 22h.  Sáb: 8h30 às 12h30
Unidade Venda Nova/BH  Seg a sex: 7h às 22h.  Sáb: 7h às 12h
Unidade Santa Maria / RS  Seg a sex/BH: 7h30 às 22h. Sáb: 8h30 às 12h30
Unidade Santa Ursula/RJ  Seg a sex: 8h às 21h30.  Sáb: 8h às 12h
Unidade Santanna/SP  Seg a sex: 8h às 22h.  Sáb: 9h às 13h
Unidade Venda Nova/BH  Seg a sex: 7h às 22h.  Sáb: 7h às 12h
Unidade Vila Velha/ES  Seg a sex: 7h30 às 21h.  Sáb: 8h às 12h

Acesso on-line: www.bibliotecaintegrada.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

OBJETIVOS

Regulamentos e Normas

ESTRUTURA

SERVIÇOS DA BIBLIOTECA

Mídias Digitais -  Todo e qualquer tipo de divulgação de qualquer tipo de 
material divulgado pela internet, como os vídeos, banners de blogs, anúncios 
no Google e no Facebook.  

Biblioteca Virtual de Livre Acesso - Localizado no site da biblioteca, onde é 
possível encontrar endereços virtuais de “Livre Acesso” das instituições nacio-
nais e internacionais que prestam suporte para a informação, o ensino e a 
pesquisa, de periódicos, de links, de bases de dados, de livros eletrônicos, filmes 
de arquivos em PDF, e outros, relacionados aos cursos oferecidos pela IES.

Biblioteca Digital SAGAH - Possui um acervo completo de livros digitais: 
títulos técnicos, acadêmicos e científicos nas diversas áreas do conhecimento.

Empréstimo Drive Thru - Durante o período da pandemia, para aumentar a 
comodidade dos alunos e minimizar os prejuízos causados, os estudantes 
que precisarem de um livro físico têm a opção de solicitar pela internet e 
fazer a retirada na unidade da Biblioteca selecionada, em uma espécie de 
empréstimo por Drive Thru.

Portal de Periódicos CAPES - Criado para possibilitar o acesso à produção 
científica mundial, atualizada e de qualidade, o
Portal de Periódicos CAPES disponibiliza bases de dados textuais e referenciais 
em todas as áreas do conhecimento.



Atendimento à pessoa com necessidades especiais - Atender/Orientar  a 
todos os alunos, professores e funcionários da IES de forma diferenciada e em 
toda sua amplitude auxiliando no desempenho de sua vida acadêmica.  

Acesso a Rede Wireless - Permitir o acesso à Internet através do 
notebook/telefone pessoal utilizando a rede wireless da IES.

Biblioteca Cultural, Biblioteca Comunitária e Biblioteca em Movimento
Apresentam atividades culturais e sociais visando uma maior integração e 
incentivo para a melhoria das relações entre a instituição e a comunidade em 
seu sentido mais amplo e particularmente em seu entorno tendo em vista a 
sua privilegiada localização geográfica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 – A Biblioteca responsabiliza o usuário pela devolução da obra dentro do 
prazo previsto e nas condições em que ela foi emprestada.

2 - No recinto da Biblioteca é expressamente proibido o uso de telefones 
celulares ou aparelhos eletrônicos. Também não é permitido entrar com 
alimentos e bebidas.

3 - Não são permitidos sinais, marcas, anotações nem dobras e vincos nas 
páginas dos livros e periódicos.

4 - O usuário não deve entrar na sala do acervo com pastas, bolsas, sacolas, 
mochilas, envelopes e objetos afins. Esses materiais devem ser guardados nos 
guarda volumes. 

5 - Ao manusear os materiais, evite: Usar clips, grampos, elásticos e fitas 
adesivas; Inserir objetos como flores, folhas e papéis dentro dos livros; 
Alimentar-se próximo aos livros; Dobrar páginas; Utilizar saliva para virar as 
páginas; Expor os livros a excesso de luz, calor ou umidade. 

6 - Recomenda-se- manter as mãos limpas ao manusear os materiais;- Retirar 
o livro da estante pelo meio da lombada.

7 - Ao requerer diploma, transferência, cancelamento ou trancamento de 
matrícula, o aluno deverá solicitar na Biblioteca uma declaração de NADA 
CONSTA e entregá-la na Secretaria Acadêmica. 

8 - No recinto da Biblioteca está disponível o acesso à Internet sem fio 
(wireless).

9 – Todo o acervo da Biblioteca é propriedade das IES.

10 -  No período de férias a biblioteca não faz empréstimo domiciliar, 
somente consulta local. O material que se encontra em poder do usuário 
deverá ser devolvido até o último dia letivo do semestre.

11 - É necessário que o usuário mantenha seu cadastro atualizado na 
biblioteca, pois toda correspondência é feita via e-mail e telefone.

12 - As reservas poderão ser feitas, desde que a(s) obra(s) desejada(s) não 
estejam disponíveis no acervo; a reserva é nominal, obedecendo à ordem 
cronológica de solicitações; a obra em reserva, quando do retorno à 
biblioteca, estará disponível para o primeiro usuário da lista pelo prazo de 24 
horas, a partir da data e hora da liberação, observando o horário de 
funcionamento da Biblioteca; após este período a obra será liberada 
automaticamente para o usuário seguinte ou ficará disponível no acervo.

Importante:  o uso da Carteira de Identificação é pessoal e intransferível!

Os casos omissos e particularidades não contempladas nesse 
Regulamento serão resolvidos pela Chefia da Biblioteca.
Os Regulamentos e Normas das Bibliotecas encontram-se disponíveis 
nas mesmas, para consulta.

 

> Entre no site www.bibliotecaintegrada.com.br.

. > Para renovar entre na Área do Usuário, digite o login (número de matrícula) 
e a senha que foi cadastrada na Biblioteca. 

> Na área do usuário, você terá acesso ao seu histórico de operações, de 
multas e de reservas, acompanhamento das suas reservas e renovação dos 
livros que estiverem com você. 

> Para reservar, basta pesquisar o livro desejado na área de Consultas, 
escolherem a unidade na base de dados, verem a disponibilidade do livro. Se 
o mesmo estiver emprestado, você poderá fazer a reserva digitando seu login 
e senha, conforme tutorial no link treinamento.

Na Biblioteca, cadastre uma senha que será utilizada para os empréstimos, 
renovações e reservas na Biblioteca e para os serviços de renovação e a reserva 
online. Cadastrada a sua senha, siga o passo-a-passo abaixo:  

RENOVAÇÃO E RESERVA ONLINE

Sistema Integrado de Bibliotecas
Belo Horizonte/MG
Unidade João Pinheiro
Biblioteca Prof. Milton Cabral Moreira
Av. João Pinheiro, 164 - Centro
CEP 30130 - 183 – Belo Horizonte - MG
Tel. (31)2103-2120
E-mail: bibliotecas@somospromove.com.br
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas
Unidade Venda Nova
Biblioteca Prof. Isaías Ferreira Leite
R. José Dias Vieira, 46 - Rio Branco
CEP 31535-040 – Belo Horizonte - MG
Tel. (31)3408-2371
E-mail: biblioteca@somoskennedy.com.br
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas
Unidade Prado
Biblioteca Prof. João Evangelista Alves de Paula
R. Sarzedo, 31 – Prado
CEP30411-034 – Belo Horizonte - MG
Tel. (31) 3236-8000
E-mail: bibliotecas@somospromove.com.br
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

Unidade São Lucas
Rua Juiz da Costa Val - 161 Bairro São Lucas
Cep: 30240-350 – Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 3225-8942
E-mail: bibliotecas@somospromove.com.br
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

Divinópolis/MG
Rua Monte Santo 319 Bairro Santo Antônio
Cep: 35502-028 – Divinópolis – MG
Tel.: (37) 3221-9564 
E-mail: bibliotecas@somospromove.com.br
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

DF/GO
Distrito Federal
Unidade Águas Claras,
Qs 5, R. 300, Lt. 1
Brasília-DF, CEP: 71961540
Telefone: (61) 3035-9500
E-mail: luis.sergio@icesp.edu.br
Acesso: http://icesp.br/biblioteca/ 
 
Unidade Guará,
QE 11, Área Especial C/D
Brasília-DF, CEP: 71020-631
Telefone: (61) 3035-9500
E-mail: luis.sergio@icesp.edu.br
Acesso: http://icesp.br/biblioteca/

Unidade Aeroporto:
Área Especial, S/N, Lote L 4.25, Parte B
Lago Sul, CEP: 71.961-540
Telefone: (61) 3035-9500
E-mail: luis.sergio@icesp.edu.br
Acesso: http://icesp.br/biblioteca/
 
Unidade Luziânia,
BR 040, KM 16, 01, Bairro Flamboyant
CEP: 38600-000
Telefone: (61) 3878-3100
E-mail: ana.carolina@unidesc.edu.br
Acesso: www.unidesc.edu.br/biblioteca/ 

Espirito Santo / ES
Unidade Vila Velha
Av. Santa Leopoldina, 840 – Coqueiral de Itaparica
CEP: 29102-040 Tel: (27) 3399-5554 / (27) 3399-5561
E-mail: biblioteca@novomilenio.br
Acesso: www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

Ipatinga/MG
Unidade Ipatinga
Av. Japão, 601 - Cariru
Ipatinga - MG, 35160-118
Tel. (31) 3825-1634 / (61) 309500
(61) 3035-9500
Acesso: www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

Montes Claros/MG
Unidade Montes Claros
Av. Osmani Barbosa, 11.111
Conj. Residencial JK - Montes Claros – MG
CEP 39404-549
Tel. (38) 21019283. (38) 2101-9292
E-mail: mayze.liduario@funorte.edu.br

Paracatu/MG
Unidade FINOM e Tecsoma
Rod. MG188, KM 167 s/n - Fazendinha,
Paracatu - MG, 38600-000
Tel: (38)3311-2023
E-mail: biblioteca@finom.edu.br
Acesso:
http://189.112.242.179:8082/archeslib/
archeslib.dll/res/index.html

Unidade FINOM Patos
Rua Ana de Oliveira, 645-Lote D, Quadra 98
Centro - Patos de Minas-MG
Tel: (34)3823-3933
E-mail: biblioteca@finom.edu.br
Acesso:
http://189.112.242.179:8082/archeslib/
archeslib.dll/res/index.html

Sete Lagoas/MG
Unidade Sete Lagoas
R. Dr Pena, 35 – Centro
Sete Lagoas - MG CEP01151-000
Tel. (31)3779-2700
E-mail: biblioteca7lagoas@faculadepromove.
Acesso:
http://200.251.23.37:81/promovesl/
consultaavancada.html 

Rio de Janeiro/RJ
Unidade Santa Ursula
Rua Fernando Ferrari, 75 – Botafogo
Rio de janeiro – RJ CEP 22231-040
Tel: (21) 2553.9681
Email: josiane.santos@usu.edu.br
Acesso: www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

São Paulo/SP
Unidade Unisantanna
Rua Voluntários da Pátria, 257
Santana- SP - Térreo - CEP 02011-000
Tel. (11) 2175-8000 ramal: 8058
E-mail: biblioteca.sp@santanna.br
Acesso: 
www.bibliotecaintegrada.com.br/consultas

Unidade Santa Maria
Av.Pedro César Saccol, Eixo Secundário oito, 555 
Agroindustrial - Santa Maria - RS CEP 97030-440
Tel: (31)2103-2120  
E-mail: biblioteca@somospromove.com.br
Acesso:http://www.bibliotecaintegrada.com.br/con-
sultas

Ajude a mantê-la sempre
limpa e organizada.

Cuide do acervo!

A BIBLIOTECA É UM
AMBIENTE DE ESTUDOS 

E SILÊNCIO!


