
Faculdades EST 

Biblioteca 



Bem-vindos e bem-vindas à Biblioteca da 
Faculdades EST 



Na entrada da Biblioteca encontram-se  armários para guardar seu material com 
segurança.  



Não se deve entrar na Biblioteca com bolsa,  mochila, pastas ou estojo de computador. 



A Entrada da Biblioteca 



 

Neste andar encontra-se o balcão da recepção, a ilha de catálogos, os laboratórios de 
informática, ... 



Continuando dir. a esq.: área de referência, trabalhos, 
teses, dissertações e periódicos. 



Vamos procurar o livro, Da liberdade cristã de Martim Lutero. 



Coloque algumas palavras significantes da obra (3 é bom) na caixa de texto e clique no botão 
“Pesquisar”. Sugestão: sobrenome do autor e 2 palavras do título, como consta no exemplo 

acima. 



Os resultados. Os primeiros 2 registros indicam o livro procurado. Clique em cima do título 
sublinhado para ver mais informações. 



Aqui tem mais informações sobre o primeiro título.  Você pode também ver os exemplos que a 
biblioteca possui  e  sua disponibilidade, bem como reservar uma obra emprestada usando o menu 
no final da janela.  Para fechar esta janela clique no botão “Fechar(X)” no canto superior direito. 



Aqui consta a situação de cada exemplar. Note que temos 6 exemplares, 5 no acervo 
disponíveis para empréstimo e um já emprestado. 
Para encontrar o livro anote o número de chamada. Este número indica a localização do livro 
na estante.  



O acervo da biblioteca fica no térreo e no 2º andar. Na coluna ao lado das escadas há uma 
placa que indica em qual andar se encontra o livro que você quer. O número de chamada 
do nosso livro começa com “HE”, então conforme a placa, devemos subir. 



No 2º andar (como no térreo)  na mesma coluna há uma outra placa com um mapa da 
localização das áreas de classificação. 



Uma etiqueta na lombada de cada livro identifica sua localização no acervo. 
 Aqui está uma prateleira de livros conforme a antiga classificação (usada até 2007). 



E aqui estão as etiquetas conforme o atual sistema de classificação. 



Para emprestar o livro, apresente-o com seu crachá no balcão da biblioteca. Pode-se 
emprestar o livro (ou livros) por um prazo de 14 dias com direito a renovações. Para mais 

informações consulte os folderes da biblioteca. 



Procura por assunto 
Para encontrar material bibliográfico sobre um assunto você pode simples-
mente inserir uma ou mais palavras (palavras-chaves) que identificam o 
assunto no campo de pesquisa do catálogo. Isso apresentará todas as obras do 
catálogo que contêm estas palavras. Nota: As obras apresentadas precisam ter 
todas as palavras colocadas. Cada palavra adicionada restringe mais a 
pesquisa. 

Um exemplo: Queremos material sobe AIDs e a igreja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neste pesquisa 417 referências 
bibliográficas foram 
encontradas, mas várias sem 
relações com a igreja. Como 
filtrar a pesquisa para eliminar 
as obras não ligadas à igreja? 
Adicionando a palavra “igreja” 
a busca apresenta 109 itens. 
Você também pode usar filtros 
sugeridos na coluna à esquerda 
das referências. Uma boa 
opção é clicar em “Assuntos”. 
Aqui o sistema apresentará 
todos os assuntos usados na 
classificação nos itens 
apresentados. É bom usar as 
duas maneiras para incluir o 
número máximo de 
referências. Somente usando 
“Assuntos” deixará muitos 
artigos de periódicos fora 
porque muitos foram 
classificados sem “Assuntos”. 
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Tipos de material 

• Livros  Periódicos  Fitas  áudio 
 

• Trabalhos Teses  Documentos 
 

• Partituras Mapas  Diapositivos 
 

• Vídeos  DVDs  Discos 
 

• Microfichas CD-ROM  etc.. 

O catálogo contém vários tipos de materiais, não somente livros e periódicos. 
Devemos também lembrar que a Biblioteca vai além das suas paredes. Via internet 
temos acesso a muitos outros materiais. 
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Distribuição do acervo - Livros 

• Acervo geral  Livros que podem ser 

    retirados pelos usuários 
 

• Referência  Livros para consulta interna. 

    Somente podem ser retirados 

    em horas limitadas. 
 

• Aparato   Literatura básica para aulas e 

    seminários. Somente pode ser 

    retirado por 2 horas 
 

Podemos encontrar livros em três áreas da Biblioteca. A grande maioria se encontram no 

acervo geral no térreo e no segundo andar da Biblioteca. A área de Referência fica no 

primeiro andar perto dos terminais de consulta ao catálogo, e os Aparatos são localizados 

atrás do balcão. 
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Sistemas de Classificação 

Em quase todas as Bibliotecas do mundo que oferecem acesso livre aos 

materiais dos acervos, os livros são ordenados por assunto usando um 

sistema de classificação.  

Nos anos 70, um sistema de classificação foi criado na EST pelos 

docentes da faculdade. Este sistema tem afinidades com sistemas usados 

na Europa e nos Estados Unidos (Library of Congress). As grandes áreas 

de conhecimento sempre são indicadas por letras e depois as subáreas por 

números. 

Em 2007 a Biblioteca mudou seu sistema para um sistema padrão, o 

sistema Classificação Dewey Decimal (CDD). Este sistema é usado em 

um grande número de bibliotecas brasileiras. 

Com isso, temos os dois sistemas funcionando na Biblioteca. Todos os 

livros que foram adquiridos desde 2007 são classificados no sistema 

CDD, bem como os livros antigos que foram reclassificados no sistema 

novo. 
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• AR Artes 

• AT Antigo Testamento 

• BI Bíblia 

• CO Confissões 

• DIV Diversos 

• EC Educação 

• FIL Filosofia 

• GER Conhecim. Gerais 

• HE História eclesiástica 

• HIST História 

• JUD Judaísmo 

• LIN Lingüística 

• LIT Literatura 

• NT Novo Testamento 

• PS Psicologia 

• REL Religiões 

• SO Ciências Sociais 

• TA Teologia Aplicada 

• TEOL Teologia Geral 

• TS Teologia Sistemática 

Áreas do Conhecimento no sistema 

antiga da Biblioteca (até 2007) 

Áreas em verde localizam-se no 2º andar e as em laranja no térreo. 
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CDD 
Classificação Dewey Decimal 

O sistema é composto de dez categorias: 

• 000 Computadores, informação e referência geral  

• 100 Filosofia e psicologia  

• 200 Religião  

• 300 Ciências sociais  

• 400 Línguas  

• 500 Ciência e matemática  

• 600 Tecnologia  - Ciências aplicadas  

• 700 Arte e lazer  

• 800 Literatura  

• 900 História e geografia  

 
Cada área representa uma gama de números (000 = 000 até 099) e cada número pode 

ser dividido como número decimal (exemplo: 261.8321969792). 
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Coleção especial 
COMIN / CPQI 

• No. Chamada: duas letras + 3 dígitos 

• Termina com “CPQI” 

– EI 026 CPQI 

Também existe no acervo da EST, no 2º andar da Biblioteca, o acervo do Centro de 

Pesquisa sobre a Questão Indígena do Conselho de Missão entre Povos Indígenas 

da IECLB com sua classificação própria. Aqui se encontram materiais sobre povos 

indígenas do Brasil e da América Latina. 
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Acervo – outras áreas 

• 170.3, G828p REF   Dicionário de Ética 

  [Área de Referência no 1º andar] 

• EC 20-1/1/53 Per  Periódico 
[Área de Periódicos no 1º andar] 

• TEOL 2-11 CD-ROM [CDA, DVD, etc.] 
[Pergunta na recepção da Biblioteca] 

      

 Algumas obras são guardadas fora do acervo geral e isso é indicado normalmente no 

final do número de classificação (Ref, Per, DVD, etc.). Às vezes será necessário 

olhar na lista de exemplares na referência do catálogo. (Veja slide 12 acima) 
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Trabalhos da EST 
1º andar da Biblioteca 

Exemplos de números de chamada 

• Monografia da Graduação    T 556 

• Lato Sensu               LS 97 

• Dissertação Mestrado Prof.      TMP 103  

• Dissertação Mestrado       TM 215 

• Tese Doutorado            TD 86 
   ----- 

• Polígrafos         P 143 
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Regras da Biblioteca 

• TODO material que sai da Biblioteca deve 

ser retirado no balcão da Biblioteca 

• Deixe pastas e bolsas no guarda-volumes 

• Não risque ou escreva nos livros 

• Não pode entrar com comida, nem bebida 

• Não repor obras usadas nas estantes  

• Perguntas são bem vindas! 
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Folders sobre a Biblioteca 

Para baixar um folder (PDF), 
clique no item 

 

• Catálogo Pergamum – Ajuda e dicas 

 

• Normas e prazos 

 

http://www3.est.edu.br/biblioteca/bib_ajudas/Ajuda_pergamum_EST_folder.pdf
http://www3.est.edu.br/biblioteca/bib_ajudas/Ajuda_pergamum_EST_folder.pdf
http://www3.est.edu.br/biblioteca/bib_ajudas/folheto_biblioteca.pdf
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Horário 

• Segundas a Sextas-feiras 

8h00 – 22h20 (semestres normais) 

 8h00 – 21h (janeiro e julho) 

• Sábados  

9h30 – 12h30 (semestres normais) 

   9h30 –14h (janeiro e julho) 
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Agradecemos! 
 

Boas pesquisas! 


