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1 CONHEÇA SUA BIBLIOTECA  

  

Nas páginas deste guia, são encontradas todas as informações sobre como 

acessar (o acervo das bibliotecas e todos os seus serviços). O Sistema de bibliotecas se 

constitui em órgão central de suporte aos planos e programas acadêmicos da Faculdade 

Metropolitana de Fortaleza - FAMETRO, estimulando o ensino, a pesquisa e extensão. 

Com uma infraestrutura bibliográfica compatível as suas atividades, voltadas à satisfação 

dos usuários, dispõem de ambientes acolhedores, e computadores que permitem acesso 

imediato, as informações desejadas através de catálogos online de autor, título e assunto. 

Oferece a todos os interessados serviços de comutação, orientação bibliográfica e 

catalogação na fonte. Possuindo um acervo distribuído de acordo com os interesses dos 

cursos. É organizado por ordem decimal, obedecendo a CDD (Classificação Decimal 

Dewey), a ordenação inicia-se na prateleira superior da estante, da esquerda para direita, 

em módulos descendentes.   

  

2 DISTRIBUIÇÃO DAS BIBLIOTECA  

Considerando os setores e a área física, as Bibliotecas estão assim distribuídas.  

Área de Acervo de Livros  

Área da Hemeroteca  

Área de Multimídia 

Área de Leitura Individual  

Área de Leitura em Grupo  

Área da Pesquisa Virtual  

  

3 CONSULTA LOCAL  

A consulta ao material bibliográfico é facultada a todos os alunos, professores, 

funcionários, bem como a comunidade local.  
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3.1 Consulta local a multimídia  

A consulta com utilização de equipamentos e materiais audiovisuais está 

disponível na sala de multimídia e, é aberta a todos os usuários, mediante agendamento 

pela direção do Sistema de Bibliotecas.  

  

3.2 Empréstimo domiciliar  

Alunos de graduação, pós-graduação, professores e funcionários, podem usufruir 

do empréstimo domiciliar do acervo por períodos determinados, conforme a categoria do 

usuário e do material. Excetuando-se as obras de referência.  

  

3.3 Comutação Bibliográfica (Comut)  

Serviço prestado ao usuário que necessita cópia de artigos de periódicos, teses e 

ou partes de monografias etc., que, por não constar no acervo da Biblioteca, possam ser 

solicitadas a outras Instituições mediante pagamento.   

  

3.4 Visitas dirigidas  

Pequenos grupos de usuários, conduzidos por um funcionário, fornecendo 

informações sobre distribuição, organização e acesso ao acervo e serviços das 

bibliotecas. Estas visitas devem ser previamente agendadas por telefone, e-mail ou 

pessoalmente.  

  

3.5 Normas da ABNT  

As normas da ABNT estão disponíveis na biblioteca onde o usuário poderá obter 

orientação do bibliotecário (a) de como aplicá-las em seus trabalhos.  

  

3.6 Pesquisa ao acervo  

A pesquisa bibliográfica poderá ser feita de forma presencial ou on-line, no site 

www.fametro.com.br.  
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3.7 Reservas e renovação  

As renovações de empréstimo devem ser realizadas no balcão das Bibliotecas, 

pelos computadores de consulta, ou de qualquer computador ligado à internet. Entretanto, 

as reservas só devem ser realizadas presencialmente. 

  

3.8 Reprografia  

A Faculdade oferece em seu prédio, máquinas copiadoras para reprodução de 

documentos, levando em conta as restrições estabelecidas pela Lei de Direitos Autorais.   

  

3.9 Catalogação na fonte  

Serviço disponibilizado aos alunos da FAMETRO, mediante contato com o serviço 

de Processamento Técnico da Biblioteca. Segue a AACR2 para catalogação, utiliza a 

tabela CDD na classificação e o Cutter para código de autor. O material abaixo 

discriminado deverá ser entregue na biblioteca com 48 horas de antecedência.  

  

• 01 cópia da folha de rosto do trabalho;  

• 01 cópia do resumo em português;  

• Nº total de páginas do trabalho;  

   

Lembramos que a biblioteca é depósito obrigatório dos trabalhos de conclusão de 

curso defendidos na FAMETRO.  

    

3.10 Expositores  

A bibliotecas dispõem de expositores com as novidades de cada área do 

conhecimento, tentando com isso chamar atenção dos usuários para pontos que 

consideramos importantes como: obras danificadas, novas aquisições, etc.  

  

3.11 Hemeroteca  

Possuem um acervo constituído de revistas e jornais, que são disponibilizados aos 

usuários para cópia, consulta local.  
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3.12 Videoteca  

A videotecas das bibliotecas (Conselheiro Estelita e Guilherme Rocha), possuem 

CDs, DVDs e vídeos dos mais variados assuntos como: documentários, filmes 

comerciais, vídeos produzidos internamente, vídeos de pesquisa, reportagens, vídeos 

educativos, obras de direito, etc. Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao acervo. 

Para tanto, é necessária comprovação do vínculo com a Faculdade.   

  

4 RECURSOS  

• Computadores para pesquisa virtual;  

• Computadores para serviços internos administrativos e de atendimento;  

• Assentos para estudo e leitura;  

• Ambientes climatizados;  

• Guarda-volumes na entrada da biblioteca;  

• Acervo em todas as áreas do conhecimento.  

  

5 NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO  

  

5.1 Guarda-volumes  

• As bibliotecas adotam o sistema de livre acesso aos acervos, não sendo, portanto, 

permitida a entrada de pessoas portando bolsas, pastas, alimentos etc.;  

• Os pertences pessoais devem ser depositados no guarda-volumes, enquanto da 

permanência do usuário nas bibliotecas. Estas, não se responsabilizarão, pelo 

extravio dos bens pessoais dos usuários tendo em vista a não conferência dos 

mesmos no ato de entrega na portaria das mesmas;  

• São de inteira responsabilidade do usuário a conservação da chave do guarda-

volumes e sua placa de identificação, uma vez que o seu extravio, a danificação 

ou a utilização indevida acarretam o pagamento da multa de R$10,00 (dez reais) 

acrescido de taxa referente a substituição das chaves, conforme valores definidos 

pela Coordenação das Bibliotecas;  

• A não devolução da chave, no momento da saída do usuário da Biblioteca, 

acarretará na cobrança de R$ 5,00 (cinco reais) por dia;  
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• O uso inadequado do guarda-volumes acarretará medidas administrativas por 

parte da Biblioteca.  

5.2 Empréstimo  

 O empréstimo domiciliar destina-se a professores, alunos de graduação / pós-graduação 

e funcionários* da FAMETRO. O prazo de devolução e a quantidade de itens obedecem 

à seguinte tabela.  

  

Usuário  Tipo de Material Prazo de Empréstimo Quantidade de Itens 

Aluno (Graduação) 

Livros 7 dias 3 títulos  

Multimídia 3 dias 2 itens 

Periódicos 3 dias 2 itens 

Aluno (Pós-
Graduação) 

Livros 15 dias 3 títulos  

Multimídia 15 dias 2 itens 

Periódicos 15 dias 2 itens 

Professor 

Livros 15 dias 4 títulos  

Multimídia 3 dias 2 itens 

Periódicos 3 dias 2 itens 
*Funcionários têm a mesma quantidade de itens e prazos que os alunos de graduação. 

 

  

O usuário em débito com a biblioteca perde o direito a novos empréstimos, 

renovação e reservas até que seja regularizada a situação. Ao final de cada semestre, 

estará sujeito a sanções administrativas, caso permaneça inadimplente.   

O sábado é considerado dia útil para efetuar empréstimo. O uso do código e da 

senha do usuário da biblioteca é obrigatório e intransferível. O repasse para outra pessoa 

que não o titular, deixará os envolvidos sujeitos à suspensão da biblioteca por até 30 dias.  

  

5.3 Devolução  

A devolução de itens emprestados far-se-á dentro do prazo estabelecido. A não 

observância dessa norma implicará em cobrança de comissão de permanência por dia e 

por item, conforme especificação abaixo:  

  



  7  

a) Empréstimo normal: suspensão do empréstimo, mais comissão de permanência 

determinada pelo Serviço de Empréstimo da Biblioteca;  

b) A comissão de permanência diária será de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) 

por item e dia de atraso;  

c) Os alunos em débito com a biblioteca (multa/ obra) até o final do período letivo, 

não poderão efetuar suas matrículas, tendo em vista não possuírem situação positiva 

junto a biblioteca;  

d) Só será permitida a transferência, trancamento de matrícula ou colação de grau, 

aos alunos que estiverem com situação positiva junto a biblioteca.  

  

5.4 Renovação  

A renovação é concedida pelo mesmo período do empréstimo inicial, a contar da 

data da renovação. O usuário não poderá renovar o empréstimo se estiver em débito, ou 

se a obra estiver reservada por terceiros.  

  

A renovação do empréstimo deverá ser feita pelos computadores da biblioteca e 

pela Internet, mediante código e senha do usuário previamente cadastrados no 

atendimento. Em caso de falha na conexão, site não disponível ou outro problema que 

não possibilite a utilização desse recurso, o usuário deverá comparecer para renovar o 

material bibliográfico no balcão de empréstimo não ficando isento da multa.  

  

O usuário em atraso que desejar continuar com a obra deverá trazê-la à biblioteca, 

efetuar a devolução, pagar a comissão de permanência e se não houver reserva, fazer 

novo empréstimo.  

  

5.5 Reserva  

• O usuário poderá reservar somente materiais que estejam emprestados;  

• A reserva é normal e obedecerá a ordem cronológica de pedidos;  

• O item estará disponível para o primeiro usuário da lista de reservas, por até um 

dia (24 horas) após a data de sua devolução. Depois é liberada para o próximo da 
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lista e retorna para a estante, caso não haja outras reservas. O usuário é 

responsável pelo controle de sua reserva;  

• Itens que estejam sob reserva, não poderão ser usados para consulta local ou 

cópia.  

  

5.6 Catálogo online  

As Bibliotecas Fametro oferecem aos seus usuários, catálogos online de autor, 

título e assunto disponível a todos os usuários que estejam com computadores ligados à 

rede dentro da Instituição e para aqueles que não estiverem ligados à rede, basta acessar 

pela Internet através do endereço:  

http://www.fametro.com.br/biblioteca/biblioteca-online 

 

5.6.1 Instrução básica para localização de livros  

A pesquisa pode ser feita por tipo de Mídia, Título, Autor, Assunto, Editora, Data, 

Edição e Idioma. Você pode preencher somente um desses campos ou combiná-los 

trazendo uma pesquisa mais objetiva (pesquisa cruzada). Lembrando que a busca não 

diferencia maiúsculas de minúsculas nem acentos. A letra cedilha (ç) deverá ser digitada 

corretamente.   

  

Exemplos:   

1 - Pesquisar no campo Título a expressão: 'Teoria geral'.   

2 - Pesquisar no campo Título a expressão: 'Teoria geral' e no campo Autor a expressão: 

'Chiavenato'.   

 Para cada campo de pesquisa temos três opções de busca: Pesquisa inteligente, 

Pesquisa booleana e Pesquisa Normal.   

  

1 - Na Pesquisa inteligente a busca selecionará cada palavra digitada tentando 

localizá-la no campo correspondente em qualquer posição.   

Exemplo: ao se pesquisar no campo Título a expressão: 'Teoria geral' alguns resultados 

seriam: 'Teoria Geral do Direito', 'A Teoria do Estado Geral', 'Teoria geral'.   

   

http://www.fametro.com.br/biblioteca/biblioteca-online
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2 - Na Pesquisa booleana a busca selecionará cada expressão digitada separadas 

pelos operadores 'E', 'OU' ou 'NÃO'. Essa forma de busca tentará localizar cada 

expressão no campo correspondente em qualquer posição, obedecendo as condições 

desejadas.   

Exemplo: ao se pesquisar no campo Autor a expressão: 'Luciano e David' alguns 

resultados seriam: 'ZAMBERLAN, Luciano; HAMPTON, David R.' (item com dois autores) 

ou 'Silva, David Luciano' (as duas expressões no mesmo autor).   

   

3 - Na Pesquisa normal a busca selecionará somente os itens que correspondam 

exatamente igual à expressão digitada.   

Exemplo: ao se pesquisar no campo Editora a expressão: 'Abril' o resultado seria 

somente: 'Abril' (não retornaria Abril Cultural ou Abril Educação, por exemplo).  

  

5.7 Requisitos para reservas  

O usuário deve ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação ou 

pós-graduação na Faculdade ou ser professor ou funcionário, em exercício, na  

Instituição.  

  

A reserva só poderá ser feita pessoalmente no balcão de atendimento de 

qualquer uma das bibliotecas. 

 

Passos para renovação:  

1. Efetue login com o código de usuário da biblioteca e senha.  

2. Aparecerão os livros que estão emprestados. Clique em renovar este item.  

3. Aparecerá uma mensagem mostrando se foi realizada com sucesso a renovação.  

4. Uma nova data será exibida.  

   

5.8 Conservação do patrimônio  

O usuário da biblioteca é responsável pela conservação do material sob sua 

guarda. O extravio ou dano implicará na reposição da publicação por exemplar idêntico, 

ou obra de edição mais atual se existir, e/ou em caso de obras esgotadas, substituição 
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do título na mesma área, indicado pelo bibliotecário (a). O usuário estará sujeito ao 

pagamento de multa, desde a data de vencimento até a reposição do material.  

  

As obras danificadas (molhadas, riscadas, rasgadas, com folhas soltas etc.) 

deverão ser repostas sendo considerados como perda total. O usuário que não zelar 

pelos bens da Biblioteca estará sujeito a penalidades e ao ressarcimento dos danos.  

  

No caso de estragos produzidos no livro, serão aplicadas multas de acordo com o 

tipo de restauro:  

a) Restauro externo–encadernação;  

b) Lombada/costura;  

c) Restauro por página/ rasgos/ cortes;  

d) Interferência com lápis;  

e) Interferência com caneta;  

f) Líquidos e outras sujidades.  

  

5.9 Multimeios  

• O usuário pode utilizar a sala de multimídia pelo tempo que desejar desde que 

haja disponibilidade de equipamentos;  

• Não se permite alteração de configuração do sistema e de padrões dos aplicativos 

ou a utilização de CDs não pertencentes ao setor de multimeios;  

• Os CDs de referências e documentação não serão emprestados;  

• O usuário poderá fazer uso da videoteca para fins acadêmicos em grupo a partir 

de 02 pessoas simultaneamente, desde que a sala esteja disponível;  

• O treinamento destinado ao uso correto das bases de dados obedece a datas e 

horários previamente agendados pelo setor, de acordo com a disponibilidade do 

funcionário da sala de Multimídia;  

• É obrigatório o uso de antivírus nos CD´s e pendrives utilizados nos 

microcomputadores da sala para impressão de trabalhos;  

• É expressamente proibida a utilização dos equipamentos para execução de 

atividades com fins lucrativos ou alheios às atividades acadêmicas;  
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• É proibida a entrada de usuário portando alimentos e bebidas na sala;  

• É proibido instalar cópia de qualquer programa ou copiar programas instalados;  

• Os alunos concluintes ficam autorizados mediante comprovação, a imprimir 

trabalhos de conclusão de curso/monografias desde que paguem o valor 

correspondente.  

  

A consulta aos serviços da sala de multimídia poderá ser agendada pessoalmente 

obedecendo aos turnos (manhã/ tarde/ noite). O uso do equipamento ou da sala dar-se-

á através de agendamento prévio, especificando data, período de utilização e nome de 

usuário que responderá pela utilização e uso.  

  

O usuário se comprometerá junto à biblioteca, a utilizar adequadamente 

equipamentos e cumprir horário pré-estabelecido. Quando da ocorrência de qualquer 

problema técnico, o usuário deverá comunicar, de imediato, ao encarregado da sala que 

tomará as providências cabíveis.  

  

O usuário deverá manter uma cópia particular dos arquivos por ele utilizados no 

laboratório, pois estes poderão ser apagados a qualquer momento, sem aviso prévio, a 

critério da biblioteca.  

  

O serviço de comutação bibliográfica (COMUT) oferecido pela biblioteca é regido 

por normas do Instituto de Informação em Ciências e Tecnologia (IBICT), inclusive as 

taxas.  

  

Os serviços de orientação das referências nos trabalhos científicos seguem as 

normas da ABNT.  

  

5.10 Salas de estudo  

O espaço de estudo da biblioteca, destina-se a trabalhos acadêmicos. Não pode 

ser requisitada para aulas particulares ou reuniões de caráter não curricular.  
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5.11 Murais  

Mural de serviços: localizado na parte interna das bibliotecas, é um painel utilitário 

onde são afixadas determinações, regulamentações e informações atualizadas 

referentes aos cursos da instituição.  

  

5.12 Normas Gerais  

• O material utilizado pelo usuário não deve ser reposto nas estantes, mas deixado 

no balcão de atendimento;  

• Não se permite nas dependências internas da biblioteca, fumar ou consumir 

alimentos e bebidas (somente água);  

• Não se permite a introdução de animais no recinto da biblioteca;  

• O tom da voz, na biblioteca, deve ser baixo e discreto;  

• Não se permite o uso de telefones celulares, nas áreas do acervo da biblioteca;  

• Cabe aos funcionários e seguranças o direito de examinar os materiais que os 

usuários introduzirem na biblioteca ou retirarem da biblioteca, e permitir-lhes ou 

vetar a entrada ou saída;  

• O serviço de segurança da Instituição pode solicitar a identificação de qualquer 

pessoa que estiver transitando nas dependências da biblioteca;  

• Os computadores de consulta ao sistema AUTOBIB não podem ser usados para 

outros fins;  

• O descumprimento das normas citadas implica em penalidade que vão desde a 

advertência até o bloqueio para empréstimo e renovação;  

• Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Biblioteca.  
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6 OUVIDORIA  

A Ouvidoria pode ser acessada através do aplicativo Fametro Mobile, com o leitor 

de QR code diretamente do seu Smartphone ou pelo e-mail (ouvidoria@fametro.com.br). 

Neles, nossos usuários manifestam suas críticas e sugestões, fazem suas reivindicações 

e estabelecem um elo responsável pela melhoria dos serviços. Desta forma, expande-se 

a capacidade popular de participação, avaliação e fiscalização.  

  


