
 
 

 

RESOLUÇÃO N°33/2018 – CONSUP, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Aprova o Regulamento da Biblioteca Virtual  

da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL FATEB 

 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

Este regulamento visa normatizar a disponibilização do acesso à Biblioteca Virtual 

Fateb. 

II. DA BASE DE DADOS 

A base de dados da Biblioteca Virtual Fateb é uma assinatura da plataforma Minha 

Biblioteca, que é um consórcio das quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: 

Grupo Gen - Atlas, Grupo A, Saraiva e Manole, mais algumas obras de editoras convidadas: 

Cengage, Cortez, Grupo Autêntica e Zahar. Ao todo ela oferece mais de sete mil títulos. 

III. DO ACESSO 

O acesso à Biblioteca Virtual Fateb está disponível a todos os acadêmicos da Instituição, 

matriculados em regime de Ensino a Distância – EAD, e esporadicamente à algum curso 

presencial que a instituição disponibilize o acervo. 

IV. DA SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

A solicitação de acesso deve ser realizada da seguinte forma: 

a) O acadêmico deverá enviar e-mail para o seguinte endereço eletrônico: 

eliane.young@fatebtb.edu.br com as seguintes informações: 

Solicito cadastro para a Biblioteca Virtual Fateb. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

b) Após o cadastro ser realizado, o acadêmico receberá via mensagem eletrônica 

(WhatsApp), seu login e senha. 

c) Com as informações de login e senha, o acadêmico poderá acessar, na página da 

Biblioteca - no site da Fateb, a Biblioteca Virtual Fateb. 

Site Fateb – Página Biblioteca – Recursos de Pesquisa – Biblioteca Virtual 

 

V. DA UTILIZAÇÃO 

O usuário tem acesso rápido e fácil aos livros utilizando qualquer dispositivo móvel com 

internet (PC, notebook, tablet, celular), sendo possível buscar os livros pelo título (ou parte 

dele), e pelo autor. 

VI. DO CANCELAMENTO DO ACESSO 

Caso o usuário não utilize a plataforma por um período de quatro meses corridos (dois 

bimestres), seu cadastro será automaticamente cancelado. 

VII. DO RECADASTRAMENTO 

Para que o acadêmico seja recadastrado para utilização da plataforma, será necessário 

enviar novamente e-mail para o seguinte endereço eletrônico: 

eliane.young@fatebtb.edu.br com as seguintes informações: 

Solicito meu recadastramento para a Biblioteca Virtual Fateb. 

 

 

 

Nome completo: 

Nº RA: 

Curso: 

Fone: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A solicitação será analisada pelas Coordenadoras da Biblioteca e da EAD, que emitirão 

parecer para o solicitante. 

Solicito meu recadastramento para a Biblioteca Virtual Fateb. 

 

Nome completo: 

Nº RA: 

Curso: 

Fone: 

Justificativa: 


