O Sistema de Bibliotecas da Fundação Cultural do Estado
do Pará – SBFCP integra a Biblioteca Pública Arthur Vianna
(Coordenação Geral), Biblioteca Carmen Sousa (Curro
Velho), Biblioteca Vicente Salles (Casa das Artes) e a
Biblioteca Francisco Paulo Mendes (Casa da Linguagem),
oferecendo serviços de leitura e informação a
comunidade.
As Bibliotecas possuem disponível para pesquisa a base de
dados Pergamun para consulta do acervo in loco e pela
internetnosite: www.fcp.pa.gov.br.

pesquisa.
Microfilme: consulta de microfilmes de jornais e
periódicos do século IX e XX.

EMPRÉSTIMO DE LIVROS

Obras do Pará: acervo de livros e periódicos de assuntos
referentes ao Pará e a Amazônia.

CATEGORIA DE
SÓCIO

PRAZO

Obras Raras: acervo de livros e periódicos raro ou antigo e
pesquisa do acervo digitalizado por meio do site
www.fcp.pa.gov.br

Público emgeral

02 livros /10 dias

Professores

03 livros/10 dias

Idosos e pessoas
com dificuldade em
locomoção

02 livros /14 dias

Referência: acervo de livros das diversas áreas do
ESPAÇOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA
ARTHUR VIANNA
Audiovisual: acervo demapas, fotografias, slides,
gravuras, cartazes, DVDs e selos.
Braille: acervo de livros e periódicos na escrita braille
eserviços específicos à pessoas com deficiência visual
como transcrição,escaneamento,leitura oral entre outros.

conhecimento.

ACESSO A INFORMAÇÃO ONLINE
Está disponível para pesquisa do acervo bibliográfico a base
de dados Pergamun que poderá ser feita inloco ou pela
internet no site www.fcp.pa.gov.br

Brinquedoteca: acervo de jogos e brinquedos.
Circulante/empréstimos: serviço de cadastro de usuários
e empréstimos de livros.
Fonoteca: pesquisa e audição de acervo sonoro como CDs
e vinis.
Gibiteca:coleção de gibis para leitura e pesquisa.
Infocentro :serviço de acesso a internet por meio
do wifi (navega Pará) para pesquisa e estudo.
Hemeroteca: acervo de revistas, jornais, diários
oficiais, anuários e recortes jornais.
Infantil: acervo de livros de literatura infantil para leitura e

CARTEIRA DO SÓCIO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
➢ Documento oficial de identificação (RG ou
Carteira de (Habilitação ou Carteira de
Trabalho ou Passaporte) – original ou xerox
autenticada;
➢ Comprovante de residência atualizado (água, luz,
telefone, correspondências somente no
nome do solicitante ou parente próximo).
➢ Número de telefone pessoal e umpara
contato

RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE LIVROS
Os livros podem ser renovados apenas uma vez, desde que
esteja dentro do prazo de devolução;
A renovação é presencial mediante apresentação da carteira
de sócio.
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CONTATOS
Devolva o livro sempre no prazo previsto,
para evitar o pagamento de multa de
R$1,00 (um real) por dia em atraso e por
volume.
Todos os serviços da Biblioteca só serão
disponibilizados com a apresentação da carteira
de sócio.
A renovação do cadastro será realizada
anualmente com a atualização de endereço e
apresentação da cédula de identidade.
Em caso de perda, roubo, extravio ou
danificação da Carteira de Sócio o usuário deverá
solicitar a 2ª via, mediante pagamento de taxa no
valor de R$ 10,00 (dez reais), podendo ser
reajustado anualmente pelo percentual de
inflação .
Os livros podem ser devolvidos em qualquer
Biblioteca Setorial.
No caso de perda ou dano ao livro(s), será
solicitada a reposição do exemplar
idêntico, exemplar em edição atualizada
ou ressarcimento pelo valor atual do
mesmo.
Para sua melhor comodidade, deixe seus
pertences (bolsas, mochilas, pochetes e
outros materiais) no guarda volumes.
Solicite autorização na recepção para
entrar com materiais particulares como:
livros, jornais, revistas, pastas e etc.
Ao entrar na Biblioteca coloque seu celular
no silencioso.

GUIA DO USUÁRIO
Sistema de Bibliotecas da Fundação Cultural do Pará

Biblioteca Pública Arthur Vianna
Av. Gentil Bittencourt,
650—Nazaré.
Fone: (091) 32024332
E-mail:
cbpav@fcp.pa.gov.br
Biblioteca Carmen Sousa - Oficinas Curro Velho
Rua prof. Nelson Ribeiro, 287—
Telégrafo.
Fone: (91) 3323-0042
E-mail:bibliotecacarmensousa@fcp.pa.gov.br
Biblioteca Vicente Salles - Casa das Artes
Praça Justo Chermont, 236—
Nazaré
Fone: (91) 3323-0391
E-mail:bibliotecavicentesalles@fcp.pa.gov.br
Biblioteca Francisco P. Mendes-Casa da Linguagem
Av. Nazaré, 31 - Nazaré
Fone: (91) 3323-0303
E-mail:bibliotecafranciscopaulomendes@fcp.pa.gov

PESQUISA .CONSULTA . EMPRÉSTIMO .INTERNET

