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Biblio o quê???
Afinal por que vamos à biblioteca?
Só tem livro na biblioteca?
O que farei lá?



Conhecendo 
a Biblioteca 
Fipecafi



Sobreloja da 
Faculdade 
Fipecafi ao 
lado do 
auditório
VENHA NOS CONHECER!



O que 
temos na 
Biblioteca 
?

Onde é possível trazer 
seu material e estudar 
no espaço.

ESPAÇO PARA ESTUDO INDIVIDUAL 

Temos computadores com conexão e 
programas Office para uso em trabalhos, 
Também contamos com 1 computador 
adaptado para pessoas com necessidade 
de leitura em libras ou leitura falafa.

COMPUTADORES PARA FINS DE 
PESQUISA E ESTUDO

JORNAL VALOR ECONÔMICO

A versão impressa do jornal Valor 
Econômico ajuda na atualização diária 
sobre as principais notícias de negócios e 
economia. Temos também a versão digital 
(consulte a biblioteca



Biblioteca Física

Temos mais 5400 exemplares de livros, em 
sua maior parte direcionados para a área 
de contabilidade e finanças, e mais de 1100 
títulos disponíveis para consulta local e 
empréstimo domiciliar.

Acesso a base da dados financeira da 
Economatica apenas via conexão de wi-fi 
do prédio ou computadores da biblioteca, 
em ambos os casos não é necessário nem 
login e senha.



Conhecendo a 
Biblioteca virtual 
da Fipecafi 
(Minha 
Biblioteca)
Dados de acesso:

https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=FIPECAFI
 
Usuário: seu CPF (somente números e sem os primeiros zeros)
Senha: seu CPF (somente números e sem os primeiros zeros) 

https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=FIPECAFI


Página inicial 
da Biblioteca 
virtual
São mais de 12 mil títulos a sua 
disposição 24h por dia e 7 dias por 
semana. Sem limite de leitura.



Catálogo 
de livros 
físicos
Uma pesquisa muito 
importante porque alguns dos 
nossos livros são referenciais 
na área contábil e financeira.

http://sophia.fipecafi.org:8010/s 
ophia_bib_web/index.html



Venha nos
visitar ou entre 
em contato 
que teremos a 
maior alegria 
em atendê-los 

(11) 2184-2087

TELEFONE 

biblioteca@fipecafi.org

E-MAIL 

Estamos na sobreloja do 
prédio;

BIBLIOTECA FÍSICA1.

2.

3.



Leia um livro, pode ser físico ou 
digital e venha nos conhecer na 
Sobreloja do prédio.

Um ótimo semestre!


