FATEO
Biblioteca Dom João Brás de Aviz
A Biblioteca Dom João Brás de Aviz da Faculdade de Teologia da
Arquidiocese de Brasília tem como objetivo principal promover uma infraestrutura
bibliográfica adequada às atividades da Instituição e atender a Comunidade
Acadêmica composta por professores, alunos e funcionários, nas suas
necessidades de ensino e pesquisa, contribuindo assim para a formação técnica,
científica e pessoal.
Está instalada numa área total de 120, 20m2 com instalações amplas,
sistemas de iluminação adequados e ambientes para estudo em grupo e individual.
O acervo da Biblioteca é especializado nas áreas de Teologia, Bíblia e
Filosofia, constituindose também de obras de outras áreas do conhecimento. As
coleções somamse em aproximadamente 11.000 itens sendo compostos por livros,
periódicos, mapas, CDs, DVDs, fitas de vídeo entre outros.
Coleção de Livros:
disponíveis para consulta interna e para empréstimo domiciliar.
Coleção de Obras de Referência: dicionários, enciclopédias, bíblias, compêndios
entre outros, estão disponíveis para consulta interna.
Coleção de Mapas:
disponíveis para consulta interna e uso em sala de aula.
Coleção de Periódicos
: revistas e jornais especializados, disponíveis para consulta
interna.
Coleção de Multimeios: 
fitas de vídeo, DVDs e CDROM estão disponíveis para
uso em sala de aula.
Coleção de Monografias (TCC): elaborados pelos alunos e colocados à disposição
para consulta interna.

Política de aquisição, expansão e atualização do acervo
A Política de aquisição, expansão e atualização do acervo consiste em
garantir o crescimento planificado do acervo em termos de relevância, qualidade e
excelência, baseados no projeto pedagógico de cada curso e nas respectivas
bibliografias recomendadas. Faz parte do procedimento, as solitações dos
professores do semestre letivo, as bibliografias sugeridas pelos alunos e as obras
adquiridas por meio de doações e parcerias com as editoras.

Organização, utilização e atendimento
A Biblioteca está organizada por assunto, de acordo com o sistema de
Classificação Decimal Universal (CDU), e o tipo de catalogação está de acordo com
a AACR2 (Anglo American Cataloguing Rules).
O acervo encontrase informatizado através do software para gerenciamento
de bibliotecas denominado Arches Lib, sistema que opera todas as atividades de
pesquisas, empréstimos, devoluções, renovações e reservas. E permite o cadastro

de todo e qualquer tipo de documento, sendo identificados através da etiqueta de
código de barras, que são produzidas pelo próprio sistema.
Para fins de controle, os usuários serão cadastrados diretamente no balcão de
atendimento e seus dados ficarão registrados no sistema da Biblioteca. Será permitido
o empréstimo de até 03 (três) livros por um período de 07 (sete) dias, tendo direito a
renovação por igual período, desde que não haja reserva da obra por outro usuário.
Aos usuários é facultado o acesso direto ao acervo e possui amplo espaço para
a locomoção dos cadeirantes.
A pesquisa e o serviço de empréstimo das obras são exclusivos para a comunidade
acadêmica da FATEO.
O horário de atendimento é de segunda a sextafeira, das 08h00 às 12h00, e das
16h00 às 2200.

