A Biblioteca FIA informa que, devido a Protocolos Sanitários estabelecidos pelo Governo do
Estado de São Paulo sobre o cenário epidemiológico do Coronavírus (COVID-19) no País, a
biblioteca permanecerá fechada para o atendimento presencial, pois os espaços para o acesso
ao acervo, com o afastamento mínimo entre as pessoas, não respeitam os protocolos sanitários
de segurança estabelecidos para a abertura do plano de retorno às atividades.
Em conformidade às orientações das autoridades sanitárias, a Biblioteca FIA funcionará com o
plano de contingência a seguir.

EMPRÉSTIMOS
DE LIVROS
Todas as solicitações deverão ser feitas por e-mail para a biblioteca@ﬁa.com.br,
mediante consulta em nosso software da biblioteca:
https://ﬁa.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82.xis&cipar=phl82.cip&
lang=por , com todas as informações sobre o material, aluno, curso, turma, CPF e
Unidade a que pertence, conforme as orientações abaixo.
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O aluno deverá ingressar na página da Biblioteca FIA:
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Clicar no botão Consulta on-line. Será, então, remetido ao software de pesquisa do acervo
da Biblioteca FIA:

https://ﬁa.phlnet.com.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82.xis&cipar=phl82.cip&lang=por;

MODELO PARA PESQUISA

MODELO PARA PESQUISA
A biblioteca FIA aconselha a utilização do campo
Preferências. Ele fornece ferramentas para
pesquisa por Autor, Título, Assunto entre outros
e busca tipo de documento como Livros,
Periódicos, Monograﬁas, Teses entre outros.
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EMPRÉSTIMOS
DE LIVROS
Nome completo do solicitante: aluno/ aluna;
Nome do curso e turma em que está matriculado/ matriculada;
Unidade a que o material deve ser encaminhado;
Nome do/ da assistente do curso;
Todos os dados do material solicitado (título, autor, número de classiﬁcação).
Observação: a pesquisa inicia-se pela consulta on-line; as informações acima são localizadas
no software da Biblioteca FIA e estão disponíveis na Web.
Ex.: Solicito este material, que está disponível na Biblioteca FIA

A equipe da biblioteca receberá os e-mails e,
por ordem de solicitação, serão deﬁnidos pela Biblioteca
FIA a data e os horários por períodos para a retirada
dos livros que estarão disponíveis em
nossos armários inteligentes.
Após esse processo, o aluno receberá um e-mail com
data e horários para a retirada dos livros e a senha
de 4 dígitos que habilitará a abertura da porta.

DEVOLUÇÃO
DE LIVROS
As devoluções das obras devem ser feitas nas caixas de devolução de livros, de Segunda
à sexta-feira das 09 h às 20 h e aos sábados das 09 h às 13 h, próximas da entrada
da biblioteca. Lembramos que as datas de devolução podem sofrer alterações, devido
à quarentena obrigatória de 05 dias a contar do recolhimento dos carrinhos da caixa
de devolução.
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