Fundação Faculdade de
Direito de Sorocaba

A Faculdade de Direito de Sorocaba através da sua Biblioteca Carlos Alberto de
Moura Pereira da Silva, visando facilitar o acesso rápido à informação, tem a
satisfação de comunicar a aquisição e disponibilização da Plataforma “Minha
Biblioteca”
A Minha Biblioteca é uma plataforma prática e inovadora que oferece às
Instituições de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, científicos
e profissionais de qualidade.
Através da Plataforma Minha Biblioteca, os usuários terão acesso rápido e fácil
a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas
áreas de especialização: direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras.
Seu acesso é via internet, o acervo com mais de 5 mil títulos das principais
editoras acadêmicas do país.
Diversas áreas de especialização:
• Ciências Jurídicas;
• Ciências Biológicas;
• Ciências Exatas;
• Ciências Humanas;
• Ciências Sociais Aplicadas;
• Entre outras.

Como funciona?
A Minha Biblioteca é uma plataforma, que poderá ser acessada em qualquer
lugar pela internet, através de computadores, smartphones e tablets.
Quais são as vantagens?
Permite acesso ao catálogo de publicações das principais editoras acadêmicas
do pais, parceiras do projeto.

Editoras Associadas

Responsável pela publicação de livros científicos, técnicos e profissionais nas áreas de
biociências, ciências humanas, exatas, sociais e aplicadas, com mais de 2.000 títulos em
catálogo.

Seu catálogo reúne cerca de 3.000 títulos para o público universitário. É também uma das
primeiras no ranking de livros didáticos e paradidáticos para ensino fundamental e médio.

Reúne as consagradas editoras Guanabara Koogan, Roca, Santos, AC Farmacêutica, LTC,
Forense, Método, Forense Universitária e E.P.U, possui um acervo com cerca de 6.000 títulos de
referência em administração, direito, enfermagem, engenharias, fisioterapia, medicina, nutrição,
odontologia, contabilidade, economia, administração de empresas, direito, ciências humanas,
métodos quantitativos, informática entre outros.

Contemplam as áreas de interesse geral, literatura infantil, educação a distância, autopublicação
e novas plataformas digitais.

COMO ACESSAR:

Site da FADI (http://www.fadi.br)
Clicar no ícone da Biblioteca
Clicar no ícone da Minha Biblioteca
Login:
Senha:

