
 

APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca da Faculdade Famart 

disponibiliza ao seu corpo discente, 

docente e demais colaboradores, o 

acesso a recursos bibliográficos, 

informacionais e tecnológicos 

oferecendo suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

Seu acervo é composto por livros e 

periódicos físicos totalizando mais de 

1000 exemplares. Além de disponibilizar 

salas de estudo e computadores 

destinados a pesquisas acadêmicas. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Segunda à sexta-feira de 14h às 20h50.  

 

CONSULTA AO ACERVO 

 

Todo o acervo da biblioteca está 

indexado no sistema PHL e disponível no 

endereço: 

https://famart.edu.br/biblioteca/. Para 

acessar o sistema, o usuário deverá 

realizar seu cadastro presencialmente 

na biblioteca, aonde será fornecido os 

dados para login.  

 

 

EMPRÉSTIMOS, RENOVAÇÕES, 

DEVOLUÇÕES 

 

Os usuários poderão realizar 

empréstimos domiciliares de 3 (três) 

exemplares no prazo de 7 (sete) dias 

corridos.  

 

Será autorizada a renovação dos 

materiais desde que os mesmos não 

estejam em pedido de reserva.  

 

A renovação poderá ser efetuada na 

própria biblioteca com o livro em mãos, 

ou ainda de forma online, acessando o 

sistema PHL no endereço eletrônico da 

faculdade. 

 

A devolução deverá ser efetuada até o 

último dia do prazo estipulado. O atraso 

na devolução implicará na cobrança 

de R$2,00 por dia e por exemplar.  

 

Durante o período de empréstimo, o 

usuário é inteiramente responsável pelo 

material, cabendo a ele a reposição do 

mesmo em casos de danos, perdas e 

extravios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DO USUÁRIO 

BIBLIOTECA 
FACULDADE FAMART 

 

https://famart.edu.br/biblioteca/


COMO ENCONTRAR UM 

LIVRO NA ESTANTE 

 

Os livros encontram-se organizados por 

áreas temáticas, de acordo com a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) 

e Tabela de Cutter.  
 

 
 

Para localizar o livro desejado, é 

recomendado realizar a consulta ao 

acervo no sistema PHL e anotar o 

número de chamada referente ao 

material para facilitar a busca nas 

estantes.  

 

CONTATO 

 

Bruna Giarola Souza 

Bibliotecária CRB-6/3464 

bruna.souza@faculdadefamart.edu.br 

biblioteca@famart.edu.br 

 

 

 

Rua Osório Santos, 207 

Nogueira Machado – 35680-229 

Itaúna – MG 

0800 942 5006 | (37) 3202-2000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


