
Bem-vindo à Rede de Bibliotecas Senac-DF

GUIA DO USUÁRIO

CADASTRO
Alunos: devem apresentar documento de identifica-
ção com foto ou declaração de aluno regular;

Funcionários e professores: devem apresentar 
crachá funcional ou documento que comprove o vín-
culo contendo matrícula.

Validade: está ligada ao vínculo do usuário com a 
instituição.

SERVIÇOS
- Acesso à internet;
- Bibliotecas Digitais;
- Catálogo Coletivo on-line;
- Consulta ao acervo;
- Empréstimo domiciliar;
- Empréstimo de sala de estudo;
- Levantamento bibliográfico;
- Orientação à pesquisa;
- Reserva e renovação on-line;
- Treinamento de usuários.

EMPRÉSTIMO
Mediante apresentação de documento com foto.

Prazos e quantidades:

- Alunos e funcionários: até 08 itens/10dias;
- Alunos-pós e professores: até 10 itens/20 dias.

RENOVAÇÃO
O usuário poderá renovar por até 05 (cinco) vezes 
consecutivas, presencialmente, on-line ou por telefo-
ne, desde que não tenha pendências na biblioteca e 
o material não possua reserva.

RESERVA
Se todos os exemplares de determinado título estive-
rem emprestados e o usuário estiver regular na biblio-
teca, o mesmo poderá fazer reserva do respectivo 
material presencialmente ou online, exceto dos 
exemplares da Reserva Técnica. A obra reservada 
ficará à disposição do interessado por 48h após a 
devolução.

DEVOLUÇÃO
A devolução dos itens emprestados deverá ser feita 
no Balcão de Atendimento da Biblioteca ou nos ter-
minais de auto devolução (quando houver) dentro 
do prazo estipulado. É responsabilidade do usuário 
o acompanhamento dos prazos.

COMPUTADORES e WI-FI
Os computadores devem ser utilizados apenas para 
realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos.
Primeiro acesso: o aluno deverá utilizar como login 
e senha o seu CPF.

WI-FI: acesso livre para alunos após efetuarem o 1º 
acesso na rede acadêmica.

INFORMAÇÕES GERAIS
- Não fale em tom de voz alto;

- Proibido o consumo de alimentos e bebidas na bi-
blioteca;

- Proibido atender ligações telefônicas;

- Proibido fumar no interior da biblioteca;

- Silencie o seu celular;

- Não é permitido ouvir áudios sem o fone de ouvido;

- Após a consulta, deixe as obras sob as mesas;

- Após utilizar o computador, desligue-o;

- Ao se desligar da instituição, solicite nada consta da 
biblioteca;

- Em caso de atraso na devolução, o usuário pagará 
multa de R$ 10,00 (dez reais) por dia;

- Em caso de material danificado ou extraviado, o 
usuário deverá entrar em contato com o bibliotecário.

- Para uso dos serviços on-line de renovação e 
reserva de material, o usuário deverá acessar o site 
do catálogo coletivo da rede (biblioteca.df.senac.br), 
inserir seu CPF na matrícula e digitar a senha de em-
préstimo (6 dígitos).

É dever e responsabilidade de todos o zelo, a preser-
vação e a conservação do acervo, dos equipamentos 
e das dependências da biblioteca.

FUNCIONAMENTO
Das 08 às 22h. De segunda a sexta-feira.

Exceto em Ceilândia cujo horário de funcionamento 
é de 08 às 21h.

A biblioteca da Faculdade Senac funciona aos sá-
bados, de 09h às 12h.

CONTATOS 
Email: biblioteca@df.senac.br

Site: www.df.senac.br/faculdade/biblioteca

Catálogo Coletivo Online: biblioteca.df.senac.br

AO REALIZAR O CADASTRO EM QUALQUER BIBLIOTECA DA REDE O 
USUÁRIO ACEITA AS NORMAS DE UTILIZAÇÃO E SE COMPROMETE A 

SEGUIR O REGULAMENTO.


