aprenda, construa,
compartilhe e adquira
conhecimento na fam
A Faculdade das Américas – FAM – oferece mais de 77 cursos nas áreas
de Ciências da Terra, Comunicação Social, Design, Direito, Educação,
Engenharias, Gestão e Negócios, Saúde e Turismo e Hospitalidade.
Nossa proposta de ensino é inovadora e promove a integração entre os
cursos em espaços de aprendizagem diversificados. Essa convivência
entre os alunos de diferentes cursos constrói um ambiente acadêmico rico
e interessante, que simula e antecipa a realidade do mercado de trabalho.
Aqui a teoria e a prática são abordadas conjuntamente, desde o
início dos cursos, conferindo sentido ao conhecimento. As atividades
práticas são realizadas em laboratórios atualizados e espaços
preparados com equipamentos e materiais de primeira qualidade.
Aqui o aluno é protagonista no processo de aprendizagem e participa
ativamente da construção do conhecimento, o que proporciona
solidez à sua formação.
Nossos professores são qualificados e experientes e participam de
momentos coletivos de debate nos cursos para aprimorar a qualidade
do ensino que a FAM oferece.
Nossos currículos são organizados em unidades curriculares que mantêm
a conexão entre os assuntos abordados pelos professores, propiciando
uma compreensão mais abrangente e significativa dos conteúdos.
Vem pra FAM!

unidade augusta
Rua Augusta, nº 973 – Consolação – São Paulo/SP – (11) 3003-6644.

unidade paulista
Rua Augusta, nº 1.508 – Consolação – São Paulo/SP – (11) 3003-6644.

biblioteca

unidade augusta
Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h45 e aos sábados: das 8h às 12h.

As bibliotecas da Faculdade das Américas proporcionam ambientes
para estudos individuais ou em grupos.

As Bibliotecas da Faculdade das Américas disponibilizam um
acervo físico atualizado com milhares de títulos em diversas áreas
do conhecimento.
Oferecem as Bibliotecas virtuais Minha Biblioteca e Pearson com
um acervo eletrônico acessível a toda comunidade acadêmica.
Facilita acesso a milhares de periódicos por meio da plataforma
EBSCO, uma das bases de dados mais conceituadas do mundo.
Dessa forma, contribui para a qualidade e sucesso dos profissionais
formados pela Faculdade das Américas, ao disponibilizar recursos
que dão suporte às atividades de estudo, pesquisa e extensão.

unidade paulista
BIBLIOTECA DELORME BAPTISTA PEREIRA
Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h45 e aos sábados: das 8h às 12h.

biblioteca
virtual

bibliotecas virtuais

biblioteca virtual
pearson

minha biblioteca

A Biblioteca Virtual Pearson nasceu
por meio da união das editoras
Pearson, Manole, Contexto, IBPEX,
Papirus, Casa do Psicólogo, Ática,
Scipione, Companhia das Letras,
Educs, Rideel, Jaypee Brothers,
Aleph e Lexikon. O objetivo é
disponibilizar acesso ao rico
acervo digital composto por mais
de 4.100 títulos em todas as áreas
do conhecimento.

A Minha Biblioteca é um consórcio
formado pelas Editoras Atlas,
Grupo A, Grupo Gen e Saraiva.
O acervo é composto por mais
de 7.000 títulos, que podem ser
consultados diariamente em
qualquer horário e local.

Como acessar as
bibliotecas virtuais?
Para navegar pelas bibliotecas virtuais, acesse vemprafam.com.br
(1), visualize na parte superior do site o campo área do aluno (2),
clique e vá em Biblioteca (3).

“Bibliotecas sem paredes para livros sem páginas”.
Conheça as bibliotecas virtuais! No portal da FAM você
pode ter acesso a mais de 11.000 títulos em diversas áreas
do conhecimento. O acesso a todo o acervo é garantido e é
realizado pelo site da FAM.

Na página da biblioteca, do lado direito você encontrará o menu
onde constarão os links para a Biblioteca Virtual da Pearson e
Minha Biblioteca. Os procedimentos para acessar cada biblioteca
estão descritos em suas respectivas páginas (Biblioteca Virtual
Pearson e Minha Biblioteca).
Acesse a página da biblioteca em:
vemprafam.com.br/aluno/biblioteca

base de
dados

O Education Abstracts™ fornece indexação e resumos de 680 periódicos
e anuários, que remontam a 1983. Livros sobre educação publicados
após 1995 também são indexados. A cobertura por assunto inclui a
educação de adultos, multicultural/étnica, métodos de ensino e muito
mais.

O Educational Administration Abstracts inclui registros bibliográficos
cobrindo as áreas relacionadas à administração educacional, liderança,
gerenciamento e pesquisa de ensino, entre outras áreas. O índice contém
mais de 190 mil registros.

A fonte acadêmica é uma coleção em rápida expansão com mais de 130
periódicos acadêmicos do Brasil e de Portugal. Todas as principais
áreas de assuntos são abordadas, com ênfase em agricultura, ciências
biológicas, economia, história, direito, literatura, medicina, filosofia,
psicologia, administração pública, religião e sociologia. É uma ferramenta
indispensável de escopo excepcional, desenvolvida para tornar a pesquisa
acadêmica prontamente acessível em formato PDF.

ebsco e rt online

Além das bibliotecas
virtuais, a Faculdade das
Américas disponibiliza
para os alunos as bases de
dados EBSCO e RT Online.

As instituições acadêmicas no mundo todo contam com essa base de dados
como recurso principal de informações acadêmicas. O Academic Search
Elite contém texto completo com mais de 2.100 revistas especializadas, e
praticamente 150 periódicos têm imagens PDF que remontam a 1985.

O MEDLINE Complete oferece informações médicas reconhecidas
sobre medicina, enfermagem, odontologia, veterinária, sistema de
saúde, ciências pré-clínicas e muito mais. A indexação dessa base é
MeSH (títulos de assuntos médicos) com árvore, hierarquia em árvore,
subtítulos e recursos de expansão para pesquisar citações em mais de
5.400 revistas biomédicas especializadas e atualizadas. O MEDLINE
Complete é a fonte mais abrangente do mundo de texto completo para
periódicos médicos, que fornece conteúdo para mais de 1.800 periódicos
indexados no MEDLINE. Desses, mais de 1.700 têm indexação de capa
a capa no MEDLINE, e, desses, mais de 900 não são encontrados com
texto completo em qualquer versão do Academic Search, Health Source
ou Biomedical Reference Collection. Esse arquivo de grande abrangência
contém texto completo para muitos dos periódicos mais usados no índice
MEDLINE - sem dúvida.

banco de dados

rt online

paSSO 2
escolha a base de dados (ebSCO ou rt Online)

Escolha a base de dados
(EBSCO ou RTOnline)

A plataforma jurídica RT Online oferece acesso à informação de natureza
doutrinária e jurisprudencial, que integra todos os títulos de periódicos
editados pela editora Revista dos Tribunais, o que totaliza mais de 1.000
títulos em diversas áreas do conhecimento das ciências jurídicas.
Você pode acessar periódicos desde 1976 e efetuar pesquisas em
doutrinas, legislação e jurisprudência. A plataforma RT Online disponibiliza
acesso aos códigos comentados e às coleções de doutrinas essenciais e
soluções práticas e pareceres.
Para acessar as bases de dados, o aluno deverá entrar no Portal Educacional
e digitar seu RA e senha. Confira abaixo o passo a passo para acessar as
bases de dados.

paSSO 1
acesse o portal educacional

paSSO 3
faça a sua pesquisa nas bases de dados

250234

Inserir o número de RA

••••••

Inserir senha pessoal

(registro acadêmico)

Digite a palavra para pesquisa

COMO UTILIZAR
AS BIBLIOTECAS?
regras e procedimentos

guarda-volumes
Oferecem comodidade e segurança.
São de uso exclusivo aos usuários que
estiverem utilizando a biblioteca.
Os valores da multa para atraso na
entrega da chave é de R$2,50 por dias
corridos;
Em caso de perda da chave, o usuário terá
que repor o cadeado.

empréstimo
Os usuários poderão retirar até 3 (três)
obras de títulos diferentes, por 7 (sete) dias
corridos.
O material de consulta com bolinha vermelha na
lombada ou a partir do 4º empréstimo deverá
ser devolvido no mesmo dia até ás 21h45.
Alunos do último ano podem retirar material
de consulta como empréstimo domiciliar,
porém duas semanas que antecedem as
provas deverão devolvê-los.

reservas
pesquisa dO acervo
Para consulta ao acervo, os alunos
poderão utilizar os terminais de consulta
disponíveis na biblioteca, sala de leitura
ou qualquer computador com acesso à
internet por meio do Portal Educacional.
As consultas são feitas por nome do autor,
título ou por assunto das obras, que já se
encontram pré-definidos na tela.

Os usuários poderão solicitar a reserva
de materiais quando estes já estiverem
emprestados, bloqueando uma possível
renovação. O material reservado ao
chegar à biblioteca ficará à disposição
do usuário solicitante por 1 (um) dia.
A biblioteca notificará o usuário via
e-mail no momento da disponibilização
da reserva.

regras e procedimentos

renovações

fique atento

As renovações serão realizadas apenas na data prevista da devolução pelo
Portal Educacional ou no balcão de atendimento. A renovação é de inteira
responsabilidade do usuário.
Após ingressar no Portal Educacional, o aluno deverá checar se a aba
“Biblioteca” que está localizada dentro do menu do lado esquerdo do Portal
Educacional está disponível. Caso a aba da Biblioteca não esteja disponível
ou alguma função dentro da aba Biblioteca, você deve dirigir-se ao balcão
de atendimento da sua unidade e abrir um requerimento com a descrição
do problema.

Não é possível renovar quando:

Em caso de atraso na devolução das obras emprestadas, é cobrada uma
taxa diária de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por exemplar e
por dia de atraso, computados em dias corridos. Para ter acesso a novos
empréstimos, o usuário em atraso deverá regularizar sua pendência junto
ao balcão de atendimento.

O material tiver reservas.

Em caso de perda, extravio e danos de materiais, o usuário obriga-se a
subistituir a obra por outra igual e em perfeito estado de conservação.

O usuário tiver um material em atraso ou débito na biblioteca.

O valor da multa para material de consulta e de reserva é de R$ 10,00 por dia.

Quando tiver atingindo a 5ª renovação consecutiva.

Para mais informações, consulte o regulamento no site portalamericas.edu.br,
nos murais da biblioteca e nas salas de leitura.

