MANUAL PARA LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO ACERVO

Segue abaixo o tutorial para a localização das obras no acervo:
Entre no site da faculdade http://www.iescamp.com.br/ clique na aba
Aluno/Biblioteca/Acessar Biblioteca Online.
Ao acessar a biblioteca online selecione a aba busca rápida ou busca combinada e
identifique os termos de busca para a realização da pesquisa:

Nesse exemplo a
busca foi realizada
por assunto: gestão
empresarial.
Para realizar a busca
rápida selecione o tipo
de pesquisa do
material: por título,
autor, ou assunto.

Aqui estão os livros
que chegaram
recentemente na
biblioteca.

Para saber se o material
está disponível e mais
informações sobre a
obra clique em detalhes.

Nesse espaço
aparecerão todos os
registros das obras de
acordo com o
assunto, título ou
autor pesquisado.
Anote esse código

Para filtrar a busca por tipo de
material basta apenas
selecionar : livro, analítica de
periódico (artigos de revistas),
Dvds etc. e clicar novamente
em buscar.
Após localizar o livro desejado anote o
número de chamada que identifica a
localização do livro na estante da
biblioteca.

Após obter o número de chamada
direcione-se até o acervo e localize o
material para que o empréstimo seja
realizado no balcão de atendimento.

O Sistema de organização do acervo da biblioteca é a CDD – Classificação Decimal de
Dewey, que organiza todo o conhecimento em dez classes principais.


Para indicar a posição de cada livro no acervo de uma biblioteca é utilizado o
número de chamada que é composto pela classificação e notação de autor:

330.12
A34c

Número de classificação

Notação de autor



A inteligência da CDD está na escolha de números decimais para suas
categorias, permitindo que o sistema seja ao mesmo tempo numérico e
hierárquico.



A CDD divide o conhecimento humano em 10 grandes classes principais:

000 – Generalidades
100 – Filosofia
200 – Religião
300 – Ciências Sociais
400 – Linguística
500 – Ciências Exatas
600 – Ciências Aplicadas
700 – Artes
800 – Literatura
900 – Biografia, História, Geografia


Os livros são organizados na estante segundo a abrangência do assunto,
partindo do geral para o mais específico, em ordem crescente:
658.3

Recursos Humanos

Geral

658.301

658.311

Terceirização

Recrutamento

658.31124
Entrevista

Específico

Iniciais do sobrenome
da autora Arendt, H.

482.9
Ar12c
5.ed

Número de classificação
que representa o assunto
Numeração atribuída
pela tabela Cutter.

Nº de edição
Inicial do título da obra: A
condição humana (o artigo
é descartado)

