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Ciências Exatas e da Terra 99 493 0 0 99 493

Ciências Biológicas 27 87 0 0 27 87

Engenharias 59 326 3 32 62 358

Ciências da Saúde 114 289 0 0 114 289

Ciênciais Sociais Aplicadas 96 316 0 0 96 316

Ciências Humanas 80 189 0 0 80 189

Luinguística, Letras e Artes 77 440 4 18 81 458

Total 552 2140 7 50 559 2190

Área Física:  160m2

Descrição da Biblioteca

Total GeralPeriódicosLivros

Área de Conhecimento

Política de atualização e informatização: As aquisições para a biblioteca ocorrem semestralmente, consoante indicação do corpo docente, diretoria, coordenação dos 

cursos, bibliotecário e alunos. Ao final de cada semestre, os professores indicam os livros básicos e complementares que serão adotados em sala de aula no semestre 

seguinte. Para a administração da biblioteca, essas indicações são consideradas como pré-seleção, ou seja, os professores selecionam previamente os livros que indicam 

para aquisição. No decorrer do semestre, são também adquiridas obras relevantes para os cursos ou aquelas de caráter de interesse geral cuja existência, no acervo, é 

considerada importante. Biblioteca virtual: Mecanismo de busca em diversas bases e áreas específicas que disponibiliza, em um único local, o acesso à consulta de 

arquivos, links e referências bibliográficas da base de dados de material de aula dos docentes; uma gama de conteúdos em formato multimídia para acesso de todos os 

usuários da instituição, uma lista de fontes especializadas por área de conhecimento; indicações de fontes gerais de pesquisa; uma lista de sites das bibliotecas nacionais 

de todo o mundo, entre outras indicações de pesquisa acadêmica. A Faculdade América possui convênio com o Grupo A para a utilização da Biblioteca Virtual. 



Formas de acesso e utilização:  Formas de acesso e utilização: A biblioteca pode ser acessada das 8:00 às 22:40hs de segunda a sexta-feira. Todos os serviços da 

Biblioteca podem ser acessados online pelo sistema AIX. Cada pessoa pode contrair empréstimo de três livros de uma só vez. A devolução fora do prazo acarreta em 

multa diária, por cada exemplar em atraso. Os periódicos não são emprestados.


