
                               ESTRUTURA 

O acervo da Biblioteca da Unidade de Uberaba - compreendem livros físicos , 
Base de Dados, periódicos eletrônicos,biblioteca digital-(Minha Biblioteca)  e 
outros meios de informação. O diferencial que a Biblioteca oferece, passa pela 
aquisição de habilidades para entender os cenários e o ambiente em que 
acontece a informação, onde os conhecimentos são gerados a fim de adaptar 
novas tecnologias e produtos às necessidades e quantidade de informação que 
o usuário necessita. Seu objetivo é a busca da qualidade nos produtos e serviços      
oferecidos e atende os seguintes cursos: 
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A Biblioteca está totalmente 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 PHL – Personal Home Library, 
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 e renovações de documentos sem se 
deslocarem de suas casas ou ambiente de trabalho. 

 
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, possui uma área subdividida em: balcão de atendimento com dois 
computadores para o auxílio de empréstimos , renovações e reservas, uma 
impressora, espaço com 17 cabines para estudo individual, três salas 
subdivididas com três mesas e cinco cadeiras para estudo em grupo, uma sala 
externa para estudo em grupo com cinco mesas e cinco cadeiras , 9 terminais 
para acesso à Internet, 2 terminais para consulta ao acervo, 1 terminal para uso 
exclusivo do portador de necessidades especiais (auditivo e visual). 


