
Dúvidas? Entre em contato
conosco.

(27)3373-7908

biblioteca@faceli.edu.br

www.faceli.edu.br

Lave as mão, frequentemente,
com água e sabão ou use álcool

em gel 70% .

Use sempre a máscara de
proteção, inclusive na

Biblioteca.

Se apresentar sintomas,
procure o serviço de saúde

mais próximo.

Mantenha o
distanciamento social.

Acompanhe o nosso site
para ficar por dentro das

novidades.
 

www.faceli.edu.br

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
SEGUNDA À SEXTA - 08 ÀS 18H

(Durante a pandemia)

BIBLIOTECA "ESTHER

AUGUSTA CALMON"

SEJAM TODOS
BEM-VINDOS!

Estamos prontos para te receber com
aferição de temperatura e álcool em gel

70% disponível por toda Faceli.

Fique de olho no

Coronavírus



Olá! Sejam muito bem-vindos à
Biblioteca "Esther Augusta Calmon".
Ela foi criada a mais de 20 anos e
levou esse nome em homenagem a
primeira professora normalista de
Linhares. 

Aqui você tem um amplo espaço para
estudo, computadores disponíveis
para pesquisa, rede sem fio e um
acervo variado para consulta e
empréstimo.

Que Biblioteca é essa?

Sim, você pode levar para casa!

Fica a dica!

Nem tudo são flores...

Livros com tarja vermelha podem ser
retirados da Biblioteca apenas nas
sextas-feiras com devolução na
segunda-feira imediatamente posterior.

Confira a quantidade e o prazo de
empréstimo:

ALUNOS - 3 PUBLICAÇÕES POR 7 DIAS
SERVIDORES - 5 PUBLICAÇÕES POR 10
DIAS

Se você é aluno regularmente
matriculado ou servidor da Faceli, seu
empréstimo é garantido. É só ter em
mãos a carteirinha de estudante em
versão impressa ou digital ou
qualquer documento com foto.

"Os livros não
mudam o mundo,

quem muda o mundo
são as pessoas. Os
livros mudam as

pessoas."
Mário Quintana

Não conseguiu terminar de ler
os livros?

Não se preocupe! Você pode renovar
seu empréstimo por até 3 (três) vezes,
desde que não esteja atrasado ou
reservado.
Basta levar os livros na Biblioteca ou
renovar pelo nosso site.

Fique atento ao prazo de devolução,
pois se você esquecer de devolver ou
renovar os livros em dia seu direito de
empréstimo será suspendido e você
evitará demais penalidades previstas no
nosso Regulamento.

falar alto;
consumir alimentos;
entrar com mochila, bolsa, mala e
similares;
falar ao telefone;
sair da Biblioteca com material sem
empréstimo formalizado; e
repor os livros na estante.

A Biblioteca está de portas abertas
para você, porém atente-se para
algumas regrinhas básicas. Aqui não é
permitido:

Procurou, achou!

Sabia que você pode consultar o acervo
da Biblioteca sem sair de casa? Bastar
ir na aba consulta ao acervo na página
da Biblioteca no site da Faceli. Se o
livro não estiver disponível para
empréstimo, você pode reservá-lo.

Leia nosso Regulamento que se encontra disponível
na Biblioteca e no site da Faceli.


