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Consulta Local:: 
A consulta é de livre acesso ao Acervo Geral e à Seção de Referência. Na 
Seção de Periódicos e vídeos o usuário deve solicitar atendimento aos 
funcionários da biblioteca.  
 
Empréstimo Domiciliar : 
A quantidade de materiais emprestados e os respectivos prazos para a 
devolução variam de acordo com a categoria do usuário e o tipo de material 
emprestado, conforme consta no guia do usuário.  
 
Serviço de Referência : 
A Biblioteca Aphonsiano dispõe de bibliotecários e funcionários treinados para 
orientar os usuários em caso de eventuais dúvidas. 
 
Treinamento de Usuários : 
 Ao iniciar cada semestre, a biblioteca oferece um treinamento aos calouros 
informando sobre os recursos e serviços oferecidos pela mesma, com o 
objetivo de interagir a comunidade de calouros das Faculdades Aphonsiano, 
com a Biblioteca Aphonsiano, despertando assim, desde o início da carreira 



acadêmica, o interesse pela leitura e a pesquisa. O treinamento poderá 
também ser oferecido para outras turmas, mediante agendamento prévio. 
 
Visitas Orientadas : 
Acompanhamento de visitas por uma equipe de funcionários da biblioteca que 
primeiramente faz uma palestra sobre Biblioteca Aphonsiano e logo após uma 
visita as instalações físicas da mesma. 
 
Videoteca: 
 
A videoteca da Biblioteca Aphonsiano é constituída por fitas VHS e DVDS, 
didáticos, informativos e grandes clássicos. Os usuários interessados poderão 
assistir aos filmes no auditório da biblioteca, mediante agendamento prévio. 
 
Sala  de multimídia e informática: 
 
São colocados à disposição de alunos, funcionários e professores da 
instituição, computadores, exclusivos para pesquisas, com acesso á Internet e 
bases de dados em CD-ROMS e ON LINE. 
 
Normalização Bibliográfica  
Auxílio quanto à normalização de trabalhos científicos e uso das normas da 
ABNT. A orientação é feita mediante agendamento prévio na seção de 
referência. 
 
Levantamento de Acervo : 
Recupera informações existentes sobre um determinado assunto, em qualquer 
tipo de documento existente na Biblioteca Aphonsiano, mediante a solicitação 
do usuário. Fornecendo ainda o relatório com referências bibliográficas. 
 
Pesquisa Bibliográfica: 
Acesso à base de dados bibliográficas nacionais e estrangeiras, feita pelo 
próprio usuário com orientação de bibliotecário. Apresenta ainda relatórios com 
referências bibliográficas e/ou resumos de assuntos específicos, cobrindo de 
forma atualizada todas as áreas de conhecimento. 
 
possibilita conseguir, de outras bibliotecas, cópias de artigos de periódicos, 
dissertações, teses e anais de congressos não existentes na Biblioteca 
Aphonsiano, o pedido é feito on line. 
 
Catalogação na Fonte  
 

A catalogação na fonte gera uma ficha catalográfica, a qual é impressa no 
verso da página de rosto de um livro, monografia, dissertação ou tese. Sendo 
que a ficha deve ser feita quando a obra está em fase de impressão e ela é 
obrigatória para efeito de depósito legal.   



A confecção da ficha catalográfica é um serviço prestado aos alunos, 
funcionários  e professores do Aphonsiano e a comunidade em geral. 

O recebimento e a entrega de material é das 15h as 22h , na Seção de 
Processamento Técnico da  Biblioteca Aphonsiano.  

O material necessário para a confecção da ficha catalográfica é: 
 Uma cópia impressa ou digitada da obra (livro, monografia, dissertação 

ou tese); 
 Um CD ROM ou pen-drive. 

  

 Prazo de entrega da ficha: de (03) três a (05) cinco dias, conforme a demanda.  

Mais informações pelo telefone (62) 35051913 Ramal 310 ou pelo email: 
bibliotecaaphonsiano@gmail.com 

 
 Reserva de Espaço Cultural 
Na Biblioteca Aphonsiano existe um espaço disponível para a realização de 
exposições e mostras diversas. Os interessados em utilizar o espaço referido 
devem entrar em contato com a coordenação da Biblioteca Aphonsiano, 
pessoalmente ou pelo telefone 62 35051913, ramal 210, ou ainda pelo email: 
bibliotecaaphonsiano@gmail.com para reservá-lo. 


