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Interno especial :

Externo geral

formadores, técnicos
superiores e técnicos, coordenadores e chefias
na área administrativa

Interno geral

Externo especial : formadores, quadros, etc.

Utilizadores Empréstimo
(dias)

Número máximo
de obras

5                   15

5                   15

3                     8

3                     8

Alguns materiais, nomeadamente livros e cassetes de vídeo de elevado valor, só podem ser

consultados ou visualizados no CRC.

Os materiais existentes na Rede de CRC's são registados na base de dados de Formação,

Educação, Emprego e Inovação (FORMEI), disponível no seguinte endereço:

As obras existentes no CRC da DRQP são registadas naquela base de dados, a qual pode ser

consultada através dos seguintes passos:

Escolha o separador e em seguida : escolha

preencha o tema pretendido, p. ex. comunicação e execute a pesquisa. Em

seguida, no campo selecione:

DRQPM - Direção Regional de Qualificação Profissional Madeira, e execute de novo a

pesquisa

Acesso  à informação

FORMEI Pesquisar em Palavra(s) em

assuntos,

Local

http://opac.iefp.pt

Empréstimo domiciliário

Horário de funcionamento:

A duração do empréstimo domiciliário e o número de obras que podem ser disponibilizadas

simultaneamente são os seguintes:

O empréstimo é prorrogável duas vezes se não houver outros utilizadores em lista de

espera para a mesma obra.

09h 00    12h 30

14h 00    17h 30

O Centro de Recursos em Conhecimento (CRC)

Utilizadores

Acervo bibliográfico

,

tc.

situado nas

instalações da Direção Regional de Qualificação Profissional, tem como principal

objectivo a divulgação de informação científica e técnica, numa perspectiva de

contribuir para a melhoria das intervenções dos profissionais de formação, dos

gestores de recursos humanos ou de quaisquer pessoas que pretendam aperfeiçoar

os seus conhecimentos profissionais.

Pretende-se assim promover o desenvolvimento de competências, da capacidade de

adaptação e da empregabilidade nos sectores de actividade económica mais

importantes da Região.

As obras expostas no CRC estão à disposição de quaisquer interessados,

nomeadamente formadores, gestores de recursos humanos, técnicos, formandos,

estudantes, e

Na biblioteca/mediateca do CRC os utilizadores têm à sua disposição meios técnico-

-pedagógicos diversificados:

- obras de referência

- publicações, vídeos e CD’s formativos

- pesquisas na Internet

- acesso electrónico a publicações periódicas organizadas em dossiers

dinâmicos.

- página da Rede de Centros de Recursos em Conhecimento na Internet:

ou

- para aceder directamente à página de pesquisas bibliográficas:

As espécies que compõem o acervo estão disponíveis em regime de livre acesso e o

registo bibliográfico é feito de acordo com as Regras Portuguesas de Catalogação.

http://www.crcvirtual.org

http://opac.iefp.pt

A arrumação das obras nas estantes faz-se segundo a respectiva cota e por ordem

alfabética do autor e do título.

Os materiais consultados não devem ser repostos nos expositores, solicitando-se a

sua colocação no carro de transporte de livros existente no CRC.


