A Biblioteca Prof. José Carlos é aberta à comunidade e oferece um ambiente propício à
reflexão e às práticas investigativas. Possui em seu acervo com de 19 mil volumes, além
de disponibilizar acesso virtual a mais de 7000 obras, através de uma parceria com a
Pearson Education do Brasil.
Conta também com um espaço amplo destinado a comunidade acadêmica interna e
externa, microcomputadores para consulta às bases de dados locais, acesso à Internet e
para digitação de trabalhos acadêmicos, espaço para leitura, e salas para estudo.
Acesse o Portal da Biblioteca para realizar buscas, reservas e renovações: O catálogo
encontra-se disponível no link
http://centralweb.cnec.br/BibliotecaCNEC/forms/AcervoConsulta.aspx
Serviços
a) Acesso ao catálogo: a Biblioteca possui 6 terminais para pesquisa que permitem acesso
ao acervo existente, possibilitando uma busca através de autor, título, assunto, editora.

b) Empréstimo domiciliar: só poderão retirar materiais para empréstimo domiciliar os
alunos devidamente matriculados nos cursos de graduação, pós-graduação, professores e
funcionários da instituição. O prazo de empréstimo dependerá do tipo de material e da
categoria do usuário, conforme as normas de utilização da Biblioteca. Consulte o
Regulamento da Biblioteca.
c) Empréstimo de consulta local: qualquer pessoa, desde que identificada, poderá
realizar o empréstimo local, para estudo na Biblioteca, sala de aula, sendo que o material
deve ser devolvido no prazo de 4 horas do mesmo dia do empréstimo. A taxa por atraso
na devolução é de R$1,00.
d) Normatização de trabalhos acadêmicos: a Biblioteca disponibiliza todas as normas
ABNT para auxiliar na normatização dos trabalhos acadêmicos. Consulte-as no balcão de
atendimento ou faça o download dos Manuais de Orientação:
Manual de elaboração de trabalhos acadêmicos 2019

e) Catalogação na fonte: Atualmente a Biblioteca estará confeccionando a ficha
catalográfica somente para os trabalhos que serão publicados. A ficha catalográfica é
impressa no verso da página de rosto de livros, periódicos, trabalhos de conclusão de
curso, teses e dissertações. O serviço é gratuito para a comunidade acadêmica da CNEC
Itaborai. Para solicitar ou tirar alguma dúvida sobre o serviço envie um e-mail para
2023.biblioteca@cnec.br.

f) Comutação bibliográfica: a Biblioteca oferece o serviço de comutação bibliográfica
através do COMUT/IBICT. Esse serviço permite ao usuário acesso a cópia de artigos,

teses ou partes de monografias que não constam no seu acervo. Os documentos podem
ser solicitados a outras instituições, mediante pagamento de taxa. Para solicitar o serviço
envie um e-mail para 2023.biblioteca@cnec.br.

g) Educação de usuários: a cada início de semestre a oferece uma exposição de todos
os serviços da Biblioteca. Orientação na pesquisa ao catálogo online, localização física no
acervo, Biblioteca Virtual Pearson, links de repositórios, etc. A atividade é destinada aos
alunos ingressantes, professores, funcionários e demais interessados em saber um pouco
mais sobre a Biblioteca.
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