FACULDADE CAMBURY

BIBLIOTECA
JORNALISTA BATISTA CUSTÓDIO

“Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais
importantes que os bancos?”
- Mafalda

FONTE DE
CONHECIMENTO
A Cambury tem uma das melhores
bibliotecas de instituições do ensino superior, em
Goiás. O acervo é atualizado, moderno, diversificado
e é nota 5 na avaliação do MEC. O objetivo dela é
auxiliar no seu processo de formação acadêmica, por
isso não deixe de frequentá-la, viu!?. Afinal, muito
mais do que um diploma na conclusão do curso
queremos o seu sucesso pessoal e profissional. Anote
aí! São mais de 30 mil exemplares; entre: livros, obras
de referência, CD’s , DVD’s, revistas e jornais.
Além desse acervo físico, o usuário encontra
no site: www.cambury.br/biblioteca links de acesso a
outras bibliotecas, bases de dados e revistas
eletrônicas nacionais e internacionais. Tudo fácil e
rápido!

ACERVOS DISPONÍVEIS
GERAL
Livros destinados a todos os cursos
LITERATURA
Obras literárias de gêneros e nacionalidades
diversas;
REFERÊNCIA
Dicionários, manuais e enciclopédias;
COLEÇÃO ESPECIAL
Obras raras e com importância histórica
(Direito);
PERIÓDICOS
Jornais e revistas especializadas e de assuntos
gerais com foco nos cursos oferecidos pela
faculdade. ( Tome nota: empréstimo por 2 dias; )
MULTIMEIOS
São mais de 300 filmes de vários gêneros:
romance, suspense, terror, comédia, ação,
drama, ficção, animação e também
documentários. Além disso, treinamentos e
palestras para aprimoramento de técnicas.

SERVIÇOS
OFERECIDOS
ATENDIMENTO – O usuário tem livre acesso para
realizar sua pesquisa, bem como recebe orientação
para o uso dos recursos informacionais disponíveis.
EMPRÉSTIMO – É oferecido pela biblioteca aos
alunos, professores e funcionários da instituição.
Limite de volumes emprestados e respectivos prazos
para a devolução:

Alunos:
Livros: 7 dias
DVD’s e CD’s: 2 dias
Limite de Obras: 4

PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS:
Livros: 15 dias
DVD’s e CD’s: 2 dias
Limite de obras: 5

SERVIÇO DE RESERVA – Você pode reservar
qualquer exemplar emprestado e no ato dessa
reserva já será informado do dia que poderá pegar a
obra.
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – É a pesquisa realizada
em bases de dados nacionais e internacionais e que
recupera informações sobre o assunto desejado. Para
conseguir isso, é só preencher o formulário de
solicitação junto aos bibliotecários.

SERVIÇO BIBLIOGRÁFICO (COMUT) – Permite a
aquisição de cópias de artigos de periódicos
especializados, nacionais ou estrangeiros, teses,
dissertações e anais de congresso. O serviço é pago e
tem valor tabelado pela Rede Comut.
NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS –
Orientação quanto à normalização de trabalhos
acadêmicos em geral (TAI, TCC), de acordo com as
normas da instituição e da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL CAMBURY (RIC) –
Disponível no site da instituição ele dá acesso aos
artigos (que obtiveram nota acima de 8,0) escritos
pelos alunos da Cambury. O objetivo é disseminar a
produção científica.
ACESSO À INTERNET – A biblioteca possui 14
computadores conectados à internet e ao pacote
Office. Ela tem um terminal exclusivo de consulta ao
acervo. Além disso, toda a faculdade possui internet
via Wi-Fi, o que irá facilitar muito as pesquisas.
Atenção! Não é permitido navegar em redes sociais,
por meio dos computadores da biblioteca.
PLATAFORMA/ REVISTA DOS TRIBUNAIS – Exclusiva
para os alunos do curso de Direito, essa plataforma
permite pesquisas de artigos, leis, jurisprudência,
súmulas e muito mais.
Tome nota: a senha será disponibilizada na biblioteca.

NORMAS DA
BIBLIOTECA
Coloque bolsas e pertences no
guarda-volumes;
Atrasou? Pague multa no valor de R$ 1,50
por dia e por obra;
O silêncio é imprescindível;

“A leitura traz ao homem
plenitude, o discurso
segurança e a escrita
precisão”.
- Francis Bacon
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AVA
Link:

AMBIENTE VIRTUAL
DE APRENDIZAGEM

cambury.br/aluno/ava

LOGIN: CPF (sem pontos e traço)
SENHA: cambury

Dúvidas?
(62) 3236-3014

Caso não consiga acessar o AVA procure o NAE para
verificar se constam disciplinas virtuais cadastradas em sua matrícula.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEG - SEX
Das 07h30 às 22h30
SÁB
Das 08h00 às 14h00

PERÍODO DE FÉRIAS
SEG - SEX
Das 08h00 às 20h30
SÁB
Das 08h00 às 12h00

Av. T2, nº 3.531, Setor Sol Nascente
CEP.: 74305-080 - Goiânia/GO

biblioteca@cambury.br

(62) 3236-3023
Acervo online

cambury.edu.br/biblioteca

