
APRESENTAÇÃO DA BIBLIOTECA/FIO 

 

 

A Biblioteca/FIO é um departamento das Faculdades Integradas de Ourinhos 

(FIO) que possui no seu acervo obras de várias áreas do conhecimento, com a finalidade 

de dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão.  

 

A Biblioteca dispõe de aproximadamente 72.903 exemplares de livros, 3741 

periódicos entre impressos e online, além de 4.107 monografias e 1.914 multimídias. O 

total geral do acervo é de aproximadamente 82.665 volumes. 

A Biblioteca/FIO possui convênio com o IBICT – Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, que permite a obtenção de cópias de documentos 

técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em 

serviços de informação internacionais. Entre os documentos acessíveis, encontram–se 

periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e partes de documentos; 

possui convênio com a BIREME – Biblioteca Regional de Medicina, que através do 

SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) fornece documentos 

especializados em ciências da saúde e atuante na América Latina e Caribe, tendo por 

objetivo prover acesso a documentos exclusivamente para fins acadêmicos e de 

pesquisa, respeitando rigorosamente os direitos de autor.  

A Biblioteca/FIO é cooperante do BVS-Vet – Biblioteca Virtual em Medicina 

Veterinária e Zootecnia, fruto da parceria entre Biblioteca Virginie Buff D’Apice da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo 

(USP), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-

SP) e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME).  

O setor também disponibiliza treinamentos e acesso as bases de dados como 

SCIELO, BIREME, PERIODICOS CAPES, PUBMED, MEDLINE, DOAJ, entre 

outras; comutação bibliográfica, pesquisa bibliográfica, normalização documentária, 

capacitação de usuários e visitas orientadas.  

A Biblioteca das FIO tem consciência de seu importante papel como centro 

disseminador da informação e por esta razão atende não só à comunidade acadêmica, 

mas a todos os segmentos da sociedade que necessitam da informação para seu 

desenvolvimento. 

 


