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MISSÃO 

 

Oferecer e desenvolver educação de qualidade, baseada no conhecimento 

científico e técnico assim como na necessidade regional, para formar profissionais 

críticos, com visão empreendedora, conscientes do seu compromisso com a justiça, 

a ética e os valores culturais, capazes de atuar nos diversos segmentos 

profissionais e neles contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da 

sociedade, com responsabilidade. 

 

 

 

VISÃO 

 
“Fortalecer-se como a maior instituição de ensino superior privada da região, 
reconhecida pela qualidade e pertinência da formação propiciada aos seus alunos 
e pela sua importância no desenvolvimento regional.” 

 

 

 

Mantenedora 

Diretor Presidente 

Celso Silveira Mello Filho 

 

Diretora Administrativo-financeira 

Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin 

__________________________________________________________ 

 

Mantida 

Diretora Acadêmica 

Maria Josilene Fontinele Rocha 

 

Coordenadora Pedagógica 

Maria Fernanda Calil Angelini 

 

Secretária Acadêmica 

Viviane Baldo Domingos Silva 

 

Departamento Financeiro 

Nil-Léia Silva Carrion 

 

Coordenadora da Biblioteca 

Margareth Miranda Trindade de Oliveira 

CRB-2/1102 PA/AP/TO 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Biblioteca FESAR é uma Biblioteca universitária, mantida pela Sociedade de 

Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia - SECTA. Seu trabalho está voltado 

à missão da Instituição e ao apoio aos seus programas, no sentido de disseminar 

as informações através de serviço ágil e eficiente, atuando como suporte 

bibliográfico de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. O resultado final é o 

atendimento satisfatório do usuário, no que diz respeito à demanda nos serviços de 

informação. 

 

Ela tem o objetivo de oferecer ao corpo docente e discente o material de pesquisa 

necessário para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de 

graduação e pós-graduação dos cursos oferecidos pela FESAR, e à comunidade 

externa como fonte de pesquisa. 

 

A Biblioteca FESAR atende a comunidade acadêmica, no âmbito do ensino 

pesquisa e extensão. Seu acervo é formado com as áreas do conhecimento de 

acordo com os cursos oferecidos, para apoio às atividades acadêmicas, científicas 

e culturais. 
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1. HISTÓRICO  

 

A Biblioteca da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida-FESAR 

começou a ser implantada em fevereiro de 2004, a partir da contratação de sua 1ª 

e atual Bibliotecária Margareth Trindade a quem coube fazer todo o planejamento 

de funcionamento, organização de seu espaço físico e do acervo inicial, que foi 

adquirido neste mesmo ano pela mantenedora.  

 

Durante o ano de 2004 o acervo foi tratado dentro das normas técnicas e de 

catalogação e preparado para ser oferecido à comunidade acadêmica por 

empréstimo e consulta. Nesta mesma época, foram adquiridos também os 

equipamentos e mobiliários, como estantes, bibliocantos, mesas, cadeiras de 

pesquisa, balcões, armários, arquivos e computadores necessários ao 

funcionamento dos serviços. 

 

A partir do credenciamento da FESAR por meio da Portaria MEC No 3.006, em 

23/09/2004 e publicada no DOU de 27/09/2004 para início de suas atividades, a 

Biblioteca pôde ser inaugurada, o que aconteceu oficialmente no dia 25/10/2004. 

Com sede no município de Redenção, Estado do Pará, localizada no Campus 

Universitário na Rod. PA 287, e com a finalidade de prestar serviços de biblioteca 

e informação, necessários ao desenvolvimento dos programas de ensino da 

FESAR.   

 

A biblioteca Iniciou suas atividades em 2005, com a implantação dos primeiros 

cursos da faculdade, na época Administração, Biomedicina e Zootecnia, a partir do 

ingresso dos alunos através de vestibular, e do início das aulas. 

 

Contou inicialmente com um acervo de 3.500 (Três mil e quinhentos) exemplares 

de documentos entre eles livros, periódicos e recursos bibliográficos de diferentes 

formatos (materiais especiais), oferecendo à comunidade acadêmica recursos 

informacionais, principalmente nas áreas dos cursos oferecidos e tornando-os 

acessíveis à todos.  

 

Em 2006, com a mudança dos cursos de direito e administração para outro prédio, 

localizado também na Rodovia PA 287, o qual foi denominado “anexo” a Biblioteca 

teve seu acervo dividido, indo para o anexo os acervos referentes á área de 

humanas, especificamente os livros de direito e administração e ficando no campus 

o acervo referente às áreas de agrárias, saúde, educação, especificamente dos 

cursos de Biomedicina, Zootecnia e pedagogia, além daqueles comuns á todas as 

áreas. 

 

Ainda em 2006, a mantenedora adquiriu o prédio do antigo Colégio Christo Rei, 

para onde a faculdade seria transferida e onde seriam futuramente construídas as 
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suas novas instalações.  

 

A mudança aconteceu em 2007, com a mudança da faculdade para o novo local, 

todos os departamentos que funcionavam no anexo, foram transferidos, inclusive a 

Biblioteca, que voltou a ser centralizada e a ter o seu acervo unificado.  

 

A Biblioteca foi transferida para o novo prédio em 2007, passando a funcionar, 

neste novo espaço até o ano de 2012. 

 

Durante o intervalo entre 2007 a 2012, foram construídas as novas instalações da 

faculdade, incluindo o Bloco I e o novo prédio da Biblioteca para onde a mesma foi 

transferida em junho de 2013. Permanecendo neste local até junho de 2017. 

 

Em razão do crescimento do acervo e da necessidade de adequação do espaço 

físico da biblioteca para comportá-lo, em julho de 2017 houve uma nova mudança. 

A biblioteca foi transferida para o 1º piso do Bloco I, que foi adaptado para recebê-

la. Além da adaptação foi feito todo um trabalho de paisagismo deixando-a mais 

humanizada, confortável e aconchegante. 

 

A Biblioteca hoje ocupa uma área total de 562,88 m2 divididos em: Circulação; Área 

de pesquisa; Área de referência (Acervo, com livre acesso ao seu acervo formado 

por cerca de 22 mil volumes , sendo livros, periódicos, CD-ROMs, DVDs, trabalhos 

de conclusão de curso, nas áreas de Exatas, Biomédicas, Humanas, Agrárias, 

Sociais e Tecnológicas. 
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2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Todos os cursos oferecidos pela FESAR funcionam no horário noturno, não 

havendo, a necessidade de a Biblioteca funcionar em todos os períodos. Optou-se, 

portanto, pelos horários abaixo discriminados, sendo que a mesma funciona em 

dois períodos, o vespertino e o noturno. 

 

Segunda a Sexta-Feira Sábado Domingo 

Das 08h00 às 22:00h 

Atendimento e salas de 

estudo 

Das 08:0h0 às 16:00h 

Atendimento e salas de 

estudo 

 

Fechada 

   

  Quadro 1: horário de funcionamento 

 

 

3. MISSÃO    

 

Apoiar a FESAR nas funções de ensino e pesquisa, bem como preservar a 

informação, facilitando a sua recuperação e difusão, através dos serviços e 

produtos ofertados à comunidade na qual está inserida, absorvendo para si a 

responsabilidade de proporcionar a disseminação de conhecimentos capazes de 

provocar mudanças individuais, sociais, políticas e econômicas. 

 

 

4. VISÃO 

 

Ser reconhecida como biblioteca de excelência na gestão da informação e na 
prestação de serviços para a comunidade universitária e sociedade em geral, 
tornando-se referência na região Sul, em todo o Estado do Pará e no Brasil. 
 
 

5. OBJETIVO GERAL 

 

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes de 

planejamento para expansão, atualização e manutenção do acervo bibliográfico, 

bem como da estrutura física da Biblioteca FESAR. 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Os objetivos específicos para o estabelecimento desta política são: 
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 Viabilizar o crescimento racional e equilibrado do acervo; 

 Identificar os materiais de informação adequados ao desenvolvimento da 

coleção; 

 Elaborar critérios de seleção dos materiais bibliográficos; 

 Criar uma política de aquisição de materiais bibliográficos e audiovisuais; 

 Propor prioridades de aquisição;  

 Assegurar a manutenção de medidas preventivas de conservação do 

acervo; 

 Estabelecer regras para o recebimento de doações; 

 Sugerir condições para a recuperação do acervo; 

 Estabelecer regras para o descarte de materiais; 

 Possibilitar a aquisição de materiais acessíveis aos usuários portadores de 

necessidades especiais, facilitando a sua inclusão; 

 Traçar diretrizes para avaliação da coleção. 

 

 

7. DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

As atividades relacionadas à localização e escolha do acervo bibliográfico para a 

sua respectiva obtenção, estrutura e categorização, manutenção física, preventiva 

e de conteúdo com qualidade, bem como sua destinação na Biblioteca ou fora dela, 

compõem as funções específicas do desenvolvimento de coleções da Biblioteca 

FESAR. 

 

 

8. RESPONSABILIDADE 

 

A responsabilidade pela aplicação desta política é da Coordenação da Biblioteca 

juntamente da Divisão de Desenvolvimento de coleções com apoio das Diretorias 

Geral e Acadêmica da FESAR. Sua implementação caberá à Bibliotecária, que 

exerce a função de Coordenadora, salvo designação da Diretoria Geral e demais 

diretorias e coordenações. Caberá à Bibliotecária ou ao responsável nortear e 

mediar os interesses da biblioteca, elencados neste plano, bem como manter a 

equipe motivada, inspirada e ciente das suas responsabilidades para que mantenha 

um nível aceitável de atuação, pró-atividade e desempenho correto. 

 

As situações não previstas nesta política serão analisadas e resolvidas pela  
Coordenação da Biblioteca em consonância com a Direção Acadêmica e, quando 
for o caso, encaminhados às instâncias deliberativas.  

 

9. ACERVO 
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A coleção da Biblioteca deve conter diferentes tipos de materiais de informação e 

que atendam às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela  

FESAR. 

 

A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição. Todo 

o acervo encontra-se a disposição de alunos, professores, funcionários e 

comunidade. Seu catálogo pode ser consultado através da Internet pelo site da 

instituição.  

 

A estruturação do acervo busca: 

I. Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação da 

FESAR;  

II.Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da faculdade; incluindo 

publicações da própria Instituição. 

 

O acervo é formado por obras de acordo com a seguinte categorização:  

 

a) Obras Clássicas: compreende obras consideradas clássicas ou 

consagradas dentro da área temática do Curso/Programa.  

 

b) Bibliografia Básica: compreende obras que atendem aos objetivos centrais 

da disciplina e que serão de leitura obrigatória durante o semestre letivo. A 

FESAR recomenda a indicação de no máximo cinco obras para a atualização 

da bibliografia básica, das quais três serão essenciais, para o 

desenvolvimento da disciplina. A bibliografia básica deverá ser indicada, 

considerando, sempre que possível, os títulos disponíveis na Biblioteca.  

 
c) Bibliografia Complementar: compreende obras em áreas temáticas 

relacionadas à área do Curso/Programa ou que oferecem visões alternativas 

para o aprofundamento de aspectos específicos. A FESAR recomenda a 

indicação de máximo, cinco obras.  

 

9.1   ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

 

A organização do acervo contempla os seguintes critérios: para classificação usa-

se a Classificação Decimal de Dewey (CDD); para notação de autor a tabela de 

Cutter Sanborn. Para indexação, vocabulários controlados disponíveis na rede de 

computadores: Rede Pergamum, Biblioteca Nacional (BN) e Library of Congress 



POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO E DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA FESAR 

 

 
BC/FESAR 

 

13 

(LC). A base para a catalogação é o nível 2 do Código de Catalogação Anglo-

Americano (AACR2). Como formato bibliográfico de catalogação legível por 

computador é utilizado MARC 21 – formato este adotado internacionalmente como 

padrão de representação e exportação de dados bibliográficos.  

 

A alimentação dos dados dos materiais em processo de preparo técnico é realizada 

diretamente nas telas do Módulo de Catalogação do Sistema Giz Biblioteca, com o 

uso de fichas catalográficas do acervo, previamente elaboradas.  

 

O acervo da Biblioteca está totalmente tombado, informatizado no Sistema AIX/ 

Módulo Giz Biblioteca e identificado com etiquetas de identificação na lombada das 

obras e códigos de barras na segunda capa. 

 

O catálogo do acervo está disponível para consultas via internet pelo endereço 

eletrônico: https://www.fesar.com.br/webgiz/biblioteca. 

 

Os livros estão dispostos nas estantes por ordem crescente de classificação, de 

acordo com a CDD - Classificação Decimal de Dewey, que classifica as áreas do 

conhecimento em 9 classes, sendo elas: 

 
000 – Generalidades  

100 – Filosofia  

200 – Religião 

300 – Ciências Sociais  

400 – Filologia  

500 – Ciências Naturais  
600 – Tecnologia (Ciências Aplicadas)  

700 – Artes  

800 – Literatura 

900 – Geografia & História 

 

9.2     COMPOSIÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo da Biblioteca compreende títulos de livros; periódicos (revistas) nacionais 

e estrangeiros, impressos e online; obras de referência, multimeios e materiais 

especiais. 

 
Com relação aos jornais e revistas a biblioteca mantém a assinatura dos principais 
títulos de circulação nacional, estadual e regional que possuem entrega na cidade. 
As assinaturas de periódicos específicos são adquiridas e/ou renovadas a cada 
semestre, por indicação das coordenações de curso. É observado na seleção dos 
periódicos a serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
 

https://www.fesar.com.br/webgiz
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As obras clássicas, dicionários e enciclopédias são adquiridas através de 

solicitação das coordenações de curso.  

 

As mídias digitais (E-books, DVD´s CD´s,) são adquiridas obedecendo à proposta 

dos projetos pedagógicos e indicados pelos coordenadores. São adquiridos quando 

comprovada a necessidade de tais recursos para o desenvolvimento do ensino, 

pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: quando os equipamentos 

necessários para sua utilização existirem na Biblioteca ou estiverem em vias de 

serem adquiridos; quando a adequação do formato físico ao conteúdo do material. 

 
Atualmente, as obras existentes na Biblioteca FESAR, relacionadas conforme 
classes de assuntos da tabela CDD (Classificação Decimal de Dewey) equivalem 
a um total de 4.484 títulos e 22.056 exemplares de materiais, sendo: 2.773 títulos 
e 18.535 exemplares de livros; 13 títulos e 54 exemplares de Obras de 
Referência; 179 títulos e 1.762 exemplares de periódicos impressos; 494 títulos 
de periódicos online e 1.025 títulos com 1.211 exemplares de Materiais Especiais 
e Multimeios como TCC’s, CD’s, Fitas de vídeo e DVD’s, conforme relacionados 
nas tabelas abaixo: 
 
Tabela 1 – Total de Livros, Periódicos e Obras de Referência 

Acervo - Estatística Parcial – Atualização: 29/03/2019 

TIPO Títulos Exemplares 

LIVROS 2.773 18.535 

PERIÓDICOS 
IMPRESSOS 

179 1.762 

PERIÓDICOS 

ONLINE 
494 494 

OBRAS DE 

REFERÊNCIA 
13 54 

SUB-TOTAL 3.459 20.845 

Fonte: Divisão de Tratamento da Informação – Biblioteca (Atual. até 29/03/2019) 

 

Tabela 2 – Total de Multimeios e Materiais especiais 

Acervo - Estatística Parcial - Atualização: 29/03/2019 

TIPO Títulos Exemplares 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO - TCC 
925 925 

CD-ROM 39 149 

FITAS DE VIDEO 7 49 

DVD 54 88 

SUB-TOTAL 1.025 1.211 

Fonte: Divisão de Tratamento da Informação – Biblioteca (Atual. até 29/03/2019) 
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Tabela 03 – Total do Acervo 

Acervo - Estatística Geral 

TIPO Títulos Exemplares 

LIVROS 2.773 18.535 

PERIÓDICOS 

IMPRESSOS 
179 1.762 

PERIÓDICOS 

ONLINE 
494 494 

OBRAS DE 

REFERÊNCIA 
13 54 

SUB-TOTAL 3.459 20.845 

TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO - TCC 

925 925 

CD 39 149 

FITAS DE VIDEO 7 49 

DVD 54 88 

SUB-TOTAL 1.025 1.211 

TOTAL DO 
ACERVO 

4.484 22.056 

Fonte: Divisão de Tratamento da Informação – Biblioteca (Atual. até 29/03/2019) 

 

Gráfico 1: – Quantitativo de itens do acervo 

 
Fonte: Divisão de Tratamento da Informação – Biblioteca (Atual. até 29/03/2019) 
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9.3 PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO   
 

Em 2015 a biblioteca contava com um acervo superior a 5.050 exemplares de 

documentos entre eles livros, periódicos multimeios, entre outros.  Nos últimos 

cinco anos, houve um crescimento de volume significativo, conforme mostra o 

quadro abaixo: 

 
Tabela 4 – Expansão projetada para o acervo (2016-2020) 
 

Itens do Acervo 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Quantidade 
(2010-2011) 

Quantidade 
(2011-2012) 

Quantidade 
(2012-2013) 

Quantidade 
(2013-2014) 

Quantidade 
(2014-2015) 

Livros 5.050 6.400 7.650 8.400 10.450 

Periódicos 
Impressos 

02 04 06 08 10 

Periódicos Online 03 04 05 07 08 

Obras de 
Referência 

18 18 19 20 20 

TCCs 09 09 09 09 09 

DVD 06 08 12 16 20 

CD ROM 24 30 45 52 60 

 
 
Fazendo referência ao acervo de livros, tipo de acervo com maior quantitativo na 
biblioteca, evidenciamos que a tabela acima aponta que, entre 2010 a 2015 este 
acervo teve um crescimento equivalente a 106%. 
 
 
Pela projeção de crescimento do acervo mostrada no quadro acima, a Biblioteca 
fecharia o ano de 2014 com um acervo de aproximadamente 10.450 volumes, entre 
títulos e exemplares de livros, porém o quantitativo de acervo foi maior que o 
previsto, fechou-se o ano em questão com mais de 12.000 volumes. 
 
 

Tabela 5 - Expansão projetada para o acervo (2015-2020) 

Material 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Quantidade 
(2015-2016) 

Quantidade 
(2016-2017) 

Quantidade 
(2017-2018) 

Quantidade 
(2018-2019) 

Quantidade 
(2019-2020) 

Livros 12.426 15.240 16.764 18.440 20.284 

Periódicos 
Impressos 

1.076 1.546 1700 1.870 2.057 

Periódicos Online 120 146 160 176 193 

Obras de 
Referência 

54 54 60 66 72 

TCCs 280 457 502 552 604 

DVD 88 88 88 88 88 

CD ROM 149 149 149 149 149 

Fonte: PDI  2015-2020 

 

 

Para o PDI em vigência, que engloba o período de 2015 - 2020 planejou-se um 

aumento menos significativo que o previsto no PDI passado. A justificativa baseia-
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se no fato de que, os cursos em funcionamento encontram-se com seus acervos 

completos tanto nas bibliografias básicas quanto nas complementares. Além disso, 

não há previsão para inclusão de novos cursos na FESAR, o que justificaria uma 

demanda por novas aquisições. As futuras compras serão, portanto, para o caso 

de necessidade de atualização de acervo, reposição por extravio ou no caso de 

mudança extraordinária nas bibliografias dos cursos. Para tanto, a projeção será 

de, no máximo, 10% ao ano, conforme mostra o quadro acima: 

 

 

9.4 INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO 

Objetiva-se com a informatização a disponibilização de informações digitais e a 

universalização do acesso ao acervo da Biblioteca, estendendo possibilidades de 

pesquisa à comunidade acadêmica. Pretende-se com esta prática facilitar o acesso 

online principalmente como forma de incentivo a pesquisa dentro e fora da 

Faculdade. 

Para a informatização da Biblioteca a FESAR utiliza o sistema denominado GIZ 

BIBLIOTECA, da AIX SISTEMAS. Para registro da coleção são utilizados: o formato 

bibliográfico MARC, visando intercâmbio de dados (exportação e importação de 

registros catalográficos); padrão de conteúdo AACR2; e sistema de classificação 

CDD.  

O acervo está totalmente cadastrado no sistema e identificado com etiquetas de 

códigos de barras e de lombada.  

O Giz Biblioteca oferece as vantagens de disseminação seletiva da informação, 

obtenção de relatórios e dados estatísticos para avaliação quantitativa do acervo e 

do seu uso, controle de empréstimos etc. Desta forma, evidencia-se a importância 

da automação na melhoria e eficiência dos serviços prestados. 

 

A FESAR utiliza o sistema de informatização da AIX Sistemas, uma empresa 

especializada no desenvolvimento de softwares para instituições de ensino, o qual 

é dividido em módulos, cada um sendo desenvolvido para atender a um 

determinado departamento da IES. A Biblioteca FESAR utiliza o módulo Giz 

Biblioteca. Trata-se de um software que oferece vários recursos para a gestão da 

biblioteca. Suas principais funcionalidades são: 

 

 Cadastro de acervos, autores, assuntos, idiomas, coleções, localização, 

editores; 

 Cadastro de motivos de indisponibilidade do acervo; 

 Consulta de empréstimos por usuário ou exemplar; 
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 Devolução por exemplar e por usuário; 

 Emissão de carteiras de usuário, etiquetas de lombada e códigos de barras; 

 Emissão de penalização por devoluções em atraso com multas ou com dias de 

impedimento de realização de empréstimo; 

 Bloqueio de empréstimo para usuários com devoluções em atraso; 

 Emissão de relatórios de empréstimos, devolução, reservas, atrasos, 

quantitativos, estatísticas etc. 

 

O módulo GIZ Biblioteca é especialmente desenvolvido para administração de 

coleções e serviços de bibliotecas, com um formato moderno, de baixo custo de 

implementação, de comprovada eficiência e adotado como padrão nos organismos 

internacionais e nas grandes redes mundiais de informações bibliográficas.  

  

11.     POLITICA DE SELEÇÃO 

 

A seleção dos itens do acervo visa à adequação do material aos objetivos 

educacionais da FESAR, avaliando: 

I. A existência da obra na biblioteca da Faculdade;  

II. A relevância da obra; 

III. Atualidade da publicação; 

IV. Qualidade técnica; 

V. Número de usuários reais;  

VI. Condições físicas do material;  

VII. Trabalhos acadêmicos em desenvolvimento;  

VIII. Relevância histórica;  

IX. Conveniência do formato e compatibilização com equipamentos 

existentes. 

 

11.1 CRITÉRIOS PARA  A SELEÇÃO 
 

Quando da formação do acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve ser 

rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: 

 

✓ Autoridade do autor e/ou editor; 

✓ Atualidade técnica; 

✓ Escassez de material sobre o assunto na coleção da  Biblioteca; 
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✓ Aparecimento do título em bibliografias e índices; 

✓ Preço acessível; 

✓ Linguagem acessíve l ; 

✓ Número de usuários reais que poderão utilizar o material; 

✓ Reputação do editor; 

✓ Condições físicas dos materiais; 

✓ Em decorrência de alteração da grade curricular ou do conteúdo programático 

de disciplinas; 

✓ Periódicos impressos e online a pedido do solicitante, devidamente 

fundamentado; 
✓ Conteúdo adequado aos interesses informacionais dos usuários. 

 

11.2    FONTES PARA A SELEÇÃO 
 

A descoberta de novos materiais constitui preocupação da Biblioteca. É função da 

Biblioteca orientar os responsáveis pela seleção sobre a existência de diversas 

fontes de informação, dentre elas: 

 

✓ Bibliografias gerais e especializadas; 

✓ Catálogos, listas e propagandas diversas de editoras e livreiros; 

✓ Guias de literatura gerais e especializadas; 

✓ Opiniões dos usuários; 

✓ Outras que completem as já mencionadas. 

 

11.3    RESPONSABILIDADE PELA SELEÇÃO 
 

A Biblioteca participa da seleção apenas no sentido de divulgar aos docentes e 

coordenadores de curso, os novos títulos pesquisados através de bibliografias 

especializadas, sugestões das comunidades acadêmicas, catálogos comerciais de 

editores, livreiros e catálogos coletivos, estatísticas de empréstimo e consulta e lista 

de reserva. O monitoramento da demanda dos usuários constitui uma 

responsabilidade da Biblioteca. 

 

A seleção, propriamente dita, do material a ser adquirido, é dividida em dois tipos: 

 

11.3.1 Seleção Qualitativa 
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O profissional bibliotecário não pode assumir a responsabilidade pela seleção 

qualitativa do material. Sendo assim, a seleção qualitativa é de responsabilidade 

do corpo docente, que deverá levar em consideração o Projeto Pedagógico dos 

Cursos (PPC). 

 

Espera-se que os professores contribuam decisivamente para a formação de uma 

coleção de boa qualidade, visto que, estes são conhecedores da literatura nas suas 

respectivas áreas e podem assim, selecionar criteriosamente o material a ser 

adquirido. 

 

11.3.2 Seleção Quantitativa 
 

A Biblioteca executará a seleção quantitativa baseada nos critérios abaixo 

estabelecidos: 

 

a) Bibliografias básicas 

 

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas de cada disciplina, 

sendo no mínimo 03 (Três). O número de exemplares será, no mínimo, na 

base de 01 (um) exemplar para cada 10 (dez) vagas autorizadas para o 

curso. A solicitação de uma quantidade maior, tanto de títulos quanto de 

exemplares será atendida, quando visar à melhoria no atendimento das 

necessidades de informação do corpo discente e o crescimento dos 

indicadores de qualidade. A aquisição deverá ser autorizada pela Diretoria 

Acadêmica que encaminhará a demanda à Biblioteca. 

 

 

b) Bibliografias complementares  

 

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias complementares de cada 

disciplina, sendo no mínimo 03 (Três). O número de exemplares será de, no mínimo 

02 (Dois). A solicitação de uma quantidade maior, tanto de títulos quanto de 

exemplares será atendida, quando visar à melhoria no atendimento das 

necessidades de informação do corpo discente e o crescimento dos indicadores de 

qualidade. A aquisição deverá ser autorizada pela Diretoria Acadêmica que 

encaminhará a demanda à Biblioteca. 

12. AQUISIÇÃO 
 
A aquisição é uma atividade totalmente administrativa que consiste na etapa de 

implementar as decisões tomadas no processo de seleção, ou seja, deve garantir 

que o item desejado e previamente selecionado seja incluído no acervo. É a partir 
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da aquisição que serão identificados os itens selecionados, serão determinadas as 

suas localizações no mercado e com elas serão obtidos os materiais desejados 

para a coleção, verificando sempre o menor preço e o prazo de entrega mais 

adequado às necessidades dos usuários. A aquisição pode ser realizada através 

de três modalidades: compra, doação ou permuta. 

 

A aquisição do acervo da Biblioteca é baseada no planejamento financeiro e em 

dotação orçamentária da FESAR, ambos previstos no PDI. 

 

A aquisição observa as seguintes prioridades: 

 

 Livros - Obras que façam parte do Programa Pedagógico dos Cursos (PPC), 

já aprovados. A prioridade é para a coleção didática, em língua portuguesa, a fim 

de atender satisfatoriamente, os alunos de graduação. 

 

 Periódicos - A prioridade é renovar os títulos já existentes, que fazem parte da 

lista básica e incrementar a coleção com novos títulos, conforme indicação dos 

docentes. 

 

 Multimeios - Os materiais não convencionais, sua indicação é condicionada à 
sua utilização, ou previsão orçamentária. 

 
De posse das indicações dos professores, a biblioteca elabora uma planilha 

padronizada com as bibliografias indicadas para cotação de preço pelos 

fornecedores. A FESAR estabelece como critério a cotação de, no mínimo, 03 

(três) fornecedores. A partir das informações levantadas e viabilidade de recursos 

a Faculdade opta pelo fornecedor que atenda 04 (quatro) condições básicas: 

 

 Atendimento (presteza); 

 Entrega (curto prazo); 

 Preço (acessível); e 

 Prazo (condição de pagamento). 

 
A aquisição das bibliografias indicadas é imediatamente providenciada após a 

aprovação da Diretoria e conforme disponibilidade das obras nas editoras, cujo 

prazo de entrega varia de 15 a 30 dias. 

 
 

12.1 AQUISIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

No decorrer do ano, além das bibliografias indicadas, outras aquisições poderão 

ser realizadas por indicação da bibliotecária, de coordenadores, professores e 

comunidade acadêmica, visando a atualização das obras quanto as edições, para 

reposição de obras extraviadas ou ainda para atualização da quantidade de 
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exemplares ou, no caso de acervo virtual, assinaturas de acesso por motivo de 

aumento da demanda ou por alguma mudança no PPC que requeira a aquisição 

dos materiais, desde que tal mudança tenha sido justificada e previamente discutida 

com a Direção Acadêmica e representante da mantenedora. A aquisição é 

providenciada conforme, obedecendo-se as prioridades e a disponibilidade 

orçamentária. As sugestões adicionais são reunidas e organizadas, formando uma 

planilha de demanda pretendida, que irão constituir a base do processo de 

aquisição. A organização das sugestões contribui para que seja adquirido o material 

necessário, de forma a otimizar a utilização dos recursos financeiros. 

 

12.2 AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO 
 

As aquisições por doação, de livros e periódicos de interesse da biblioteca deverão 

ser incentivadas, principalmente no que se refere às publicações      não 

comercializadas e as governamentais. O recebimento de publicações doadas é 

sujeito a critérios de avaliação:  

 

12.2.1 Critérios para a inclusão de livros, obras de referência e recursos 
audiovisuais doados 
 
 Autoridade do autor; 

 Conceituação da editora; 

 Atualização do tema abordado no documento; 

 Relevância do conteúdo para o acervo e a comunidade universitária; 

 Condições físicas do documento; 

 Documentos de interesse para a FESAR. 

. 
12.2.2 Critérios para a inclusão de periódicos doados 

 Em caso da existência do título doado na Biblioteca, serão incluídos somente os 

números faltantes para completar a coleção; 

 Em caso da não existência do título, será incluído somente aquele que se 

enquadrar nos critérios estabelecidos no item 11.1desta política; 

 Títulos comerciais e/ou de lazer não serão incluídos no catálogo do sistema Giz 

Biblioteca. Os números do mês corrente poderão ser disponibilizados para leitura 

na Biblioteca. 

 Em caso de dúvidas, as doações serão submetidas à apreciação da 

Coordenação da Biblioteca e dos especialistas (corpo docente). 

 O doador deverá assinar um termo de doação de que está consciente dos fins 

que a FESAR poderá dar ao material recebido em doação no momento do seu 

recebimento. (ANEXO) 
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12.2.3 Critérios para a inclusão de multimeios doados  
 

Para incorporação ao acervo serão obedecidos os mesmos critérios da aquisição 
deste tipo de material por compra. 
 

13. DESBASTAMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E  ESPECIAL 

Desbastamento é o processo pelo qual se retira do acervo ativo, títulos e/ou 

exemplares, parte de coleções, quer para remanejamento ou para descarte. 

Deve ser um processo continuo e sistemático, para manter a qualidade da coleção. 

O desbastamento da coleção deverá ser feito no máximo a cada 05 (cinco) anos. 

 

14. REMANEJAMENTO 

É a armazenagem em depósito da Biblioteca do material bibliográfico retido do 

acervo ativo, com o objetivo de abrir espaços para materiais novos. Este material 

ficará organizado e á disposição da comunidade quando solicitado. 

Critérios para se remanejar material bibliográfico: 

✓ títulos históricos determinados pela Biblioteca e não utilizados durante  os 

últimos 5 (cinco) anos; 

✓ coleções de periódicos correntes, anteriores aos últimos 5 (cinco)  anos; 

✓ coleções de periódicos de compra encerrada e que tenham possibilidade de 

serem reassinados. 

 

15. DESCARTE 

Processo mediante ao qual  o material bibliográfico, após ser avaliado,  é retirado 

da coleção ativa, seja para ser doado a outras instituições ou  ainda eliminado do 

acervo, possibilitando a economia de  espaço. 

 

Materiais bibliográficos somente serão descartados mediante prévia aprovação da 

Diretoria Acadêmica após apreciação do corpo docente, especialista na área, 

observando-se a estatística de uso e de acordo com os critérios abaixo: 

15.1 CRITÉRIOS PARA DESCARTE DE LIVROS 
 

✓ Inadequação: obras cujos conteúdos não interessam à Faculdade, as 

incorporadas ao acervo anteriormente sem uma seleção prévia e/ou escritas em 

línguas pouco acessíveis. 
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✓ Desatualização: este critério se aplica principalmente ás obras cujos conteúdos 

já foram superados por novas edições. Entretando, para aplicação deste critério, 

deve-se levar em consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se 

refere a obra. 

 

✓ Condições Físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após rigorosa 

análise do conteúdo e relevância da obra, esta deverá ser recuperada se for 

considerada, e houver possibilidade de substituição e seu custo for inferior ao da 

recuperação do material, será feita a aquisição e o material descartado. 

 

✓ Duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação á 

demanda. 

 

15.2 CRITÉRIOS PARA DESCARTE DE TRABALHOS ACADÊMICOS  
 
Trabalhos acadêmicos sertão descartados quando apresentarem as seguintes 
características: 

 

✓ Elaboração sem obediência às normas da ABNT; 

✓ Conceito obtido inferior a 7,0 (sete) 

 

16. REPOSIÇÃO DE MATERIAL 
 

Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição 

deverá ser baseada nos seguintes critérios: 

 

✓ Demanda do título; 

✓Número de exemplares existentes; 

✓ Importância e valor do título; 

✓Cobertura do assunto por outros títulos; 

✓Existência de outro título no assunto. 

 

17. AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO 
 

A avaliação da coleção deve ser entendida aqui como o processo utilizado para se 

determinar o valor e a adequação da coleção em função dos objetivos da Biblioteca 

e da própria FESAR, possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, a 
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acessibilidade e ao descarte. 

 

A Biblioteca deverá proceder a avalição do seu acervo uma vez a cada 05 (cinco) 

anos, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados 

serão comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação 

da coleção. 

 

Na avaliação do acervo serão utilizados os seguintes critérios: 

 

✓ Distribuição percentual do acervo por área: serão analisadas as existências de 

documentos em cada área do acervo 

 

✓ Estatísticas de utilização do material bibliográfico e especial: a análise das 

estatísticas de uso do material permitirá a determinação dos títulos que requerem 

múltiplas cópias e daqueles cuja duplicação é desnecessária. Por outro lado, se 

for comprovada a baixa utilização dos recursos bibliográficos em alguma área, a 

Biblioteca deverá investigar a causa do problema, que poderia ser a falta de 

qualidade do material existente, desatualização, ausência de interesse, 

desconhecimento da existência da obra, idioma, etc. 

 

✓ Sugestões dos usuários: a sugestão do usuário é um parâmetro seguro para se 

avaliar as coleções e, consequentemente, através da mesma poder-se-á 

verificar se a coleção satisfaz aos usuários, determinar os tipos e níveis de 

necessidade em relação às coleções; e verificar as mudanças de interesse por 

parte dos usuários. 

 

✓ Comparação das coleções com listas, catálogos e bibliografias recomendadas 

e/ou adotadas: a utilização deste método consiste na comparação do acervo com 

listas, bibliografias recomendadas e/ou adotadas, para verificar os itens não 

existentes na Biblioteca e que devam ser adquiridos. 

 
 

18.     PLANEJAMENTO 

18.1   PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A previsão orçamentária é baseada nas indicações dos Coordenadores dos Cursos 

e será elaborada anualmente pela Biblioteca e encaminhada para aprovação da 

Mantenedora. 

 

As aquisições serão efetuadas semestralmente, salvo em casos de demanda não 

previstas. A previsão orçamentária considerará: 
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18.1.1 Livros 

O controle da bibliografia de cada curso e a quantidade de exemplares a serem 

adquiridos, no início de cada semestre, levará em conta o período acadêmico 

vigente do curso e as vagas oferecidas de acordo com os padrões estabelecidos 

nos documentos de avaliação do MEC. 

 

18.1.2 Periódicos 

Os periódicos serão adquiridos de acordo com a vigência da assinatura de cada 

título, de acordo com os cursos oferecidos. 

 

18.1.3 Multimeios 

A atualização do acervo de vídeos e DVDs será feita, semestralmente, observando-

se a adequação dos títulos às disciplinas dos cursos. 

 

18.2 DISPONIBILIZAÇÃO DA VERBA 

 
Os cursos oferecidos pela FESAR, atualmente contam com seus acervos 

completos em suas bibliografias básicas e complementares, portanto não há a 

necessidade de serem adquiridos mais títulos ou exemplares. Porém, o corpo 

docente juntamente com as coordenações de cursos, poderão sugerir a aquisição 

de títulos, para que sejam feitas as atualizações necessárias à alguns.  Após 

autorização para a compra a verba ficará alocada no Departamento financeiro da 

FESAR. 

 

Abaixo o quadro de investimento nos últimos 5 anos. 

 

 

Tabela 06: Investimento em acervo 2010-2015 

INVESTIMENTO 
ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Acervo 

Bibliográfico 

 

218.187,05 

 

239.995,85 

 

263.995,44 

 

290.394,98 

 

319.434,48 

Fonte: Departamento financeiro-FESAR 

 
 

19. ESTRUTURA FÍSICA 

A Biblioteca da FESAR está localizada no Campus Central e ocupa uma área de 
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384.8 m2. 

A instalação física da Biblioteca, de acordo com a planta baixa, e conforme se 

verifica ”in loco”, está distribuída em um único piso, é totalmente climatizada, 

aconchegante e confortável. Encontra-se assim distribuída: 

 

 Área de circulação (atendimento);  
 Área para guarda de volumes 

 Área de estudos em grupo; 

 Área de leitura; 

 Área de pesquisa online; 

 Área do acervo de periódicos; 

 Área do acervo geral e de materiais especiais; 
 Área de Serviços técnicos e Administrativos; 
 Coordenação.  

20. PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA 

 

A Biblioteca passou recentemente por uma mudança de prédio, que aconteceu 

devido à necessidade de ampliação do seu espaço para melhor acomodação do 

acervo e visando oferecer maior conforto aos usuários. 

 

Essa expansão física estava prevista para acontecer no período de 2015 a 2020, 

período este que abrange o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, no tocante 

aos recursos informacionais, serviços, recursos humanos e recursos materiais. 

 

O plano de expansão física previu aprimoramentos em aspectos estruturais entre 

outros, pensou-se na criação de novos espaços, para contemplar o 

desenvolvimento de atividades diferenciadas que podem ser desencadeadas 

através de programas em conjunto com a Direção, Coordenações e a Biblioteca, 

são os espaços: 

 

✓ Ampliação do espaço destinado ao acervo bibliográfico, visto que este encontra-

se em constante crescimento; 

✓ Adaptação de cabines para estudos individuais; 

✓ Adaptação de sala para a seção de periódicos com área para o acervo e espaços 

para leitura; 

✓ Adaptação de sala para a seção de multimeios e espaço para uso; 

✓ Adaptação de sala para o acervo de referência; 

✓ Ampliação do espaço de pesquisa; 

✓ Construção de seção de restauração e conservação do acervo; 

✓ Aumento do espaço físico da Divisão de Tratamento da Informação. 
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Com a mudança da biblioteca para as novas instalações, no Bloco I, pode-se notar 

que vários itens previstos no plano de expansão foram atendidos.  

 

 

A área de pesquisa conta agora com novo mobiliário. São seis mesas para estudo, 

cada uma delas com 8 assentos. 

 

O espaço destinado ao acervo foi ampliado e conta hoje com 178m2. A quantidade 

de salas para estudos em grupo passou de duas para cinco, todas climatizadas e 

com tomadas para uso de notebooks, com capacidade para acomodar até 6 

pessoas cada uma.  

 

Criou-se o espaço de estudos individuais que conta com 24 cabines. A área 

destinada às pesquisas na internet também foi ampliada, passando de oito para 

vinte cabines com computadores. 

 

A recepção também foi readequada e se interliga com o novo espaço de 

convivência, um aconchegante espaço com um belo paisagismo e que conta com 

confortáveis pufes para acomodação e descontração dos usuários. 

 

As salas administrativas também foram ampliadas para dar mais conforto aos 

funcionários. 

Todas as áreas são adaptadas para pessoas com deficiência. A biblioteca possui 

ainda, um elevador para o acesso aos pisos 2 e 3 pelos usuários portadores de 

necessidades especiais. 

Com a mudança de prédio, a Biblioteca da FESAR tornou-se  uma das mais 

modernas e bem equipadas  da região Sul do Pará. Espera-se que a biblioteca se 

torne um lugar de convivência para alunos, docentes e visitantes em geral. Com 

sua área física mais que dobrada, amplia-se também o alcance da comunidade 

acadêmica aos espaços e acervo. 
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ANEXO - TERMO DE DOAÇÃO 

 
TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS 

 

Eu, _______________________________________________, RG nº ___________CPF 

nº________________, residente na _________________________________,n.º _____, bairro 

________________, cidade _______________, estado ___; por este instrumento transfiro 

incondicionalmente à Biblioteca da FESAR, por livre e espontânea vontade, todos os 

meus direitos sobre o material doado nesta data, conforme relação abaixo. 

 

Declaro, ainda, ter tomado ciência e estar de acordo com a política adotada pela Biblioteca 

em relação às doações, que, dentre outras coisas, define que: caso os materiais doados, 

depois de analisados, não sejam considerados de interesse da entidade donatária, esta 

poderá encaminhá-los para outras bibliotecas ou descartá-los, caso não consiga destinatário. 
 

____________________ de ___________________ de _________. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Doador 

 

 
MATERIAL INFORMACIONAL DOADO 

ITEM AUTOR TÍTULO QUANT. 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 

 

 


