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A equipe técnica da Biblioteca Paulo Freire oferece à comunidade acadêmica os seguintes
serviços que estão regulamentados no documento "Regulamento da Biblioteca:
Empréstimo domiciliar: Disponibilizado aos alunos, professores e funcionários da Feduc. Os
membros da comunidade externa têm acesso à Biblioteca somente para pesquisa local, não
sendo permitido o empréstimo;
Renovação de empréstimos: O usuário é responsável pelo empréstimo, renovação e devolução
dos materiais emprestados em seu nome, atendendo aos prazos estabelecidos, bem como aos
horários e dias de funcionamento da Biblioteca estabelecidos em calendário;
Reserva de materiais: O usuário pode fazer pedido de reserva de materiais diretamente na
biblioteca ou através do sistema online;
Assistência e treinamento do usuário: refere-se à disponibilização de pessoal habilitado para
fornecer orientação aos usuários sobre a utilização dos recursos informacionais e serviços
existentes na Biblioteca, bem como a realização de treinamentos formais e informais para os
usuários nas questões de normalização e elaboração de trabalhos científicos;
Levantamento Bibliográfico: A biblioteca orienta e realiza, mediante demanda, pesquisas
bibliográficas em bases de dados disponíveis;
Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos: Embora a Instituição possua Biblioteca conta
com um treinamento programado de seus usuários, no que se refere à normalização de
trabalhos conforme as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica.
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Comutação bibliográfica
Comutação bibliográfica nacional e internacional aos usuários internos, mediante taxas
preestabelecidas pelo IBICT – coordenador do programa COMUT -e/ou pelas bibliotecas da
FEDUC. Trata-se de serviço de solicitação de fotocópias e/ou empréstimo de artigos de
periódicos, capítulos de monografias, partes de anais de eventos, teses e dissertações
disponíveis em bibliotecas nacionais e/ou no exterior.
Empréstimo entre bibliotecas
Este serviço possibilita, aos nossos usuários o acesso a publicações de outras Instituições, sendo
que o solicitante retira e devolve o material emprestado à biblioteca onde solicitou.
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