A Biblioteca Central SÃO TOMAZ DE AQUINO está situada no Bairro Vila
Bretas.
O acervo da Biblioteca compreende livros, periódicos, fitas de vídeo, CD-ROM,
e outros meios de informação. Seu objetivo é atender os projetos de ensino,
pesquisa e extensão, ao corpo docente e discente dos cursos de
pósgraduação,

graduação,

pesquisadores,

funcionários

bem

como

a

comunidade externa. Porém o empréstimo domiciliar é concedido somente à
comunidade acadêmica, cabendo à comunidade externa pesquisas locais.
A Biblioteca está informatizada para fornecer informações rápidas e precisas
aos seus usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação
seletiva da informação, compilação de bibliografias em menor tempo, obtenção
de dados para avaliação quantitativa do acervo, controle de empréstimos etc.
O programa de automação utilizado é o software Personal Home Library (PHL),
que é um sistema desenvolvido para a administração, organização e
disponibilização de acervos e serviços através da internet. O PHL permite, de
forma simples e eficiente, a automação das principais rotinas de uma biblioteca
com bases de dados no padrão CDS/ISIS© Unesco.
Este software permite aos usuários em tempo real, acesso aos serviços e aos
catálogos oferecendo buscas, reservas, renovações de documentos e
sugestões de compra sem se deslocarem de suas casas ou ambiente de
trabalho. Para isso, é necessário acessar o nosso endereço eletrônico
www.unipacgv.com.br e o PHL, então, permitirá que vários usuários executem
tarefas simultâneas de maneira rápida e fácil.
A pesquisa é disponibilizada aos catálogos dos acervos de todas as Bibliotecas
integrantes do sistema por autor, título, local de publicação, editora, data de
publicação, resumo, assunto, ISBN e ISSN.
A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação
utilizando as normas de catalogação AACR2 e a CDD (Classificação Decimal

DEWEY) que classifica assuntos por área do conhecimento e a tabela
CUTTER Sanborn para autor com formato de saída segundo a Norma
NBR/6023 da ABNT.
O acesso ao material bibliográfico é livre. O acervo está disponibilizado nas
estantes em conformidade com o número de chamada das obras.
Fique atento as novas aquisições do mês no site e no expositor da Biblioteca.

