
 

 

 

Faculdade SENAI Rio 
 

Biblioteca 

Com a criação da Faculdade SENAI Rio, constituída por três campi: Tijuca – 

sede; Benfica e Maracanã, as bibliotecas, já existentes nessas unidades, se 

readequarem para o atendimento a um novo perfil de usuário, os alunos e 

professores da Educação Superior. 

Essa readequação resultou na criação/remodelagem de espaços, aquisição de 

equipamentos e de novas publicações, mídia impressa, digital, assinatura em 

bases de dados e, principalmente, dos serviços oferecidos, por se tratar de 

um público mais exigente.  

O objetivo das Bibliotecas da Faculdade SENAI Rio é criar condições para o 

estudo independente e a autoaprendizagem de seus usuários, oferecendo 

suporte ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, por meio 

de seus produtos e serviços. 

As bibliotecas que atendem a Faculdade SENAI Rio fazem parte da Rede de 

Bibliotecas do Sistema FIRJAN, e possuem catálogo de publicações 

informatizado, que funcionam simultaneamente de forma presencial e online, 

através do sistema de gerenciamento de bibliotecas PERGAMUM. 

Como acessar: 

Pelo Pergamum Mobile é possível renovar suas publicações emprestadas, 

consultar ao acervo através de diversos filtros (assunto, autor, título, ISBN...), 

realizar reservas e muitas outras funções. 



 

Para acessar a pesquisa não é preciso estar logado no Sistema, porém para 

renovar ou consultar sua reserva é preciso acessar o sistema com seu login e 

senha. Para isso, procure a biblioteca do campus da Faculdade mais próxima 

para realizar seu cadastro. 

Suas estruturas físicas atendem aos alunos, professores e colaboradores para 

serviços de empréstimos de livros e conta com ambiente aconchegante, 

composto de salas de estudos coletivas e terminais com acesso a Internet. 

Inclui área para o acervo especializado, de acordo com a área de atuação de 

cada campus, balcão de atendimento e Rede Wireless (sem fio). 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Campus Tijuca Campus Maracanã Campus Benfica 

Automação Industrial Meio Ambiente Automação Industrial 

Petróleo e Gás Metalurgia Eletricidade e 

eletrônica 

Processos Metalúrgicos Segurança do Trabalho Engenharia 

Soldagem Soldagem Refrigeração 

 

QUANTITATIVO DO ACERVO 

 Campus 
Tijuca 

Campus 
Maracanã 

Campus 
Benfica 

Títulos 1707 5370 7756 

Exemplares 7668 12250 15053 

Periódicos 25 88 97 

  
Essas e outras informações você pode obter pelos contatos ou fazendo-nos 

uma visita. 

 

 

 



 

Campus Tijuca:  

facsenairio.tij.bib@firjan.org.br / 2587-1205 

Horário de funcionamento: 2ª – 5ª feira: 12h – 21h / Sexta: 11h – 20h / 

Sábado: 8h – 17h (em dias de aulas da pós-graduação) 

 

 

 

Campus Maracanã:  

facsenairio.mar.bib@firjan.org.br / 3978-8719 

Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira: 16h –20h 

 

mailto:facsenairio.tij.bib@firjan.org.br
mailto:facsenairio.mar.bib@firjan.org.br


 

 

Campus Benfica:  

facsenairio.ben.bib@firjan.org.br / 2587-4850 

Horário de funcionamento: 2ª – 6ª feira: 8h – 21h 

 

 

Links úteis: 

 ABNT Coleção 

 BDTD do IBICT 

 BIBLIOTECA NACIONAL 

 CAPES 

 INPI 

 SCIELO 

 

 

mailto:facsenairio.ben.bib@firjan.org.br
http://www.abntcolecao.com.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.scielo.org/php/index.php

