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Processamento Técnico 

 

Aquisição de obras 

 

As obras a serem adquiridas são indicadas pelo corpo docente através de sua 

Coordenação, por sugestão de acadêmicos, com a concordância do Coordenador, e obras 

em lançamento de valor reconhecido. As aquisições de livros são feitas anualmente e as 

indicações passam pelo processo de cotação, apreciação da Pró-Reitoria de Ensino, 

autorização de compra e recebimento do material. A aquisição e renovação dos periódicos 

são feitas sob aprovação da Diretoria Financeira. Depois da conferência em Nota Fiscal do 

material recebido, uma cópia da NF fica depositada no Setor. O valor da obra deve ser 

anotado a lápis na primeira pagina do livro e lançado no campo valor do sistema. Nas 

Bibliotecas do SIBI existem aquisições feitas por duas mantenedoras distintas: Centro de 

Ensino São Lucas Ltda e Centro de Ensino Santo Antonioux Ltda, porém todo o material 

adquirido pertence à Biblioteca. 

 

Preparação do Material 

 

Depois de conferido, o material deve ser processado. Ele será catalogado, 

classificado e indexado pelo profissional bibliotecário. A biblioteca adota a Classificação 

Decimal Universal – CDU para organizar o acervo, obedece a AACR2 para catalogar e utiliza 

VCBS para indexar (ver ANEXO 1). Em seguida, estes dados serão alimentados no sistema 

que gerará uma etiqueta com o código de barras identificador. Deverão ser carimbadas as 

cinco primeiras folhas e depois alternadamente até o final com o carimbo de identificação 

da instituição e no verso da folha de rosto com o carimbo de registro; etiquetado, medindo 

3cm de distância da base do material para cima; selado com fita adesiva em duas camadas; 

registrado, preenchendo seu código de acervo e a data do tombamento; e alarmado, 

aplicando o alarme e identificando o livro com pintura em marca texto na parte inferior da 

obra. Para alarmar livros: aplicar o alarme nas 50 primeiras ou nas 50 últimas páginas do 



livro sempre na parte superior ou inferior do material, nunca no meio. Nos alarmes de dorso 

aplicar também na parte superior ou inferior, nunca no meio. Não esquecer de marcar o 

material alarmado. Para alarmar periódicos, aplicar o alarme nas primeiras ou nas últimas 

páginas do periódico sempre na horizontal procurando uma página em que ele se misture 

às ilustrações. Não aplicar nas folhas da capa. Para alarmar CD’s e DVD’s, aplicar as duas 

partes do alarme sempre paralelas tendo como ponto de apoio o furo central do CD ou DVD. 

Fazer uma conferência verificando se todos os procedimentos do processamento técnico 

foram obedecidos e magnetizar a obra antes de enviar o material para a estante. 

 

Restauração 

 

 Livros em mau estado de conservação, com orelhas, descolados, páginas faltando 

ou rasgados devem ser retirados de circulação e separados e entregues em mãos ou com 

bilhete explicativo ao responsável pela restauração. O restaurador deve analisar o estado 

da obra e registrar no sistema que ele está em situação de Restauração, além de anotar a 

lápis o tombo do livro no próprio material e registrar em formulário próprio a obra e o 

serviço a ser realizado. Em casos simples, passar contact para corrigir falhas como orelhas, 

rasgos, páginas amassadas ou capas dobradas. Em livros descolados, retirar a cola dura da 

superfície com a raspagem e aplicar uma camada de cola e gaze entre o livro e a capa, 

deixando colar por 48 horas antes de retornar o material para a circulação. Há casos em 

que a capa do material também deve ser reconstituída ou reforçada, para isso utiliza-se o 

papel 180 gramas e o contact, além da cola. Estes mesmos procedimentos também valem 

para restauração de periódicos. Tomar cuidado com este serviço, pois a utilização de 

lâminas para a raspagem pode ocasionar acidentes de trabalho. Ressaltamos que o uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI disponibilizados pela instituição, como óculos, 

avental, luvas e máscara, devem ser utilizados.  

 

 

Atendimento e Circulação 



 

Sistema 

 

O software bibliográfico utilizado é o Pergamum produzido pela empresa Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Para operação do sistema existe manual próprio oferecido 

pela PUC. Os operadores deverão ter suas senhas cadastradas e suas ações serão 

monitoradas pelo gerenciamento do sistema. Qualquer anormalidade no funcionamento 

do programa deve ser registrada, informado ao gestor do setor e, de preferência, com a 

imagem salva (print da tela). Diariamente deve ser verificada a data e à hora do terminal de 

trabalho. O servidor do software encontra-se localizado no UNISL em Porto Velho e roda 

em sistema operacional Windows.  

 

Cadastro de Usuários 

 

 Para se cadastrar na biblioteca, o usuário deve ter vínculo com a Instituição, seja 

como acadêmico, funcionário ou docente. Antes de incluir o registro do novo usuário, 

verificar no software College o número de seu Registro Acadêmico - RA (matrícula) e 

situação para confirmar seu vínculo. Todos os colaboradores do São Lucas Educacional 

devem ter seus vínculos profissionais consultados junto ao DTH, obtendo a autorização de 

registro, a anotação do nome e a data de quem autorizou e o arquivamento do cadastro. 

Todos os cadastros preenchidos pelos usuários devem ter seus dados conferidos pelo 

colaborador que estiver atendendo e o mesmo, após conferência, deve assinar e datar o 

cadastro. 

Para preencher o cadastro de usuário, no campo de identificação deve-se utilizar o 

número de matricula para todos os usuários; o nome deve ter as letras iniciais maiúsculas; 

o número de identidade, o órgão expedidor e o local também são campos obrigatórios, 

assim como o CPF, o sexo e a data de nascimento; a classe do usuário deve ser escolhida e 

selecionada; ao clicar na aba Endereço, preencher com a palavra Rua ou Avenida ou Beco 

com as iniciais em letras maiúsculas, bem como o nome do logradouro; a vírgula deve 



separar o nome do logradouro e número a ser citado sem a escritura da abreviação de 

número (Ex. n. ou nº); incluir o bairro sem a palavra bairro e com as iniciais em letras 

maiúsculas; o CEP, se não informado, deve ser acrescentado o número geral do município 

de Porto Velho 76.800-000; sempre incluir a localidade Porto Velho, Rondônia; incluir o DDD 

69 e os telefones indicados; incluir o e-mail se preenchido, não é campo obrigatório; na aba 

Curso, o curso e horário de estudo devem ser obrigatoriamente preenchidos. Somente após 

a verificação de dados e inclusão de todos os itens obrigatórios acima citados é que o 

cadastro deve ser descartado. 

Segue abaixo modelo de ficha de cadastro de usuários: 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 
Cadastro de Usuário 

 
Nome:........................................................................................................................................................................ 

Matrícula: ............................................................. Curso:.........................................Turno:................................... 

Endereço:.........................................................................................nº.............Bairro: ........................................... 

Cep:..............................Telefones:............................................... E-mail:............................................................... 

RG:.................................SSP:................CPF .......................................... Data de Nascimento:......../........./......... 

Data:........../........../..........Funcionário:.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

Os visitantes, que podem freqüentar a Biblioteca somente aos sábados, sempre 

devem preencher um formulário de identificação, sendo todos os campos completados. 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

Cadastro de Visitantes 
 

NOME: _____________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO: ______________________________ CURSO: _______________________ 

ALUNO (     ) EGRESSO (     )  VISITANTE (     ) E-MAIL: _________________________ 

DATA: ______/_______/________MATERIAL UTILIZADO: _______________________ 

COMENTÁRIOS:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



Os usuários a serem desligados da Instituição, por qualquer motivo que seja, 

graduação, trancamento ou cancelamento de matricula, demissão, transferência, evasão, 

conclusão de estágio, devem ser consultados para o caso de haver alguma advertência (Ex. 

possuir débito de multa ou ainda estar em posse do material) e, se não devedores, 

afastados do sistema imediatamente. Antes do afastamento, observar se o usuário que foi 

solicitado o nada consta não vai permanecer vinculado à instituição como discente ou 

colaborador. Todos os colaboradores do setor devem tomar conhecimento do Regimento 

do São Lucas Educacional e do Regulamento do Sistema de Bibliotecas para informar aos 

usuários seus direitos e deveres, bem como os serviços oferecidos e os prazos estipulados. 

 

Acesso ao acervo 

 

Os visitantes ou usuários externos podem frequentar a biblioteca apenas aos 

sábados. O guarda volumes é para garantir a segurança dos pertences dos usuários e do 

patrimônio da Biblioteca e todos os usuários devem deixar bolsas, sacolas, mochilas e 

demais acessórios podendo entrar na Biblioteca portando apenas carteira, papel e lápis 

(celulares e garrafas com água também são proibidos; não guardamos capacetes). O tempo 

de permanência do material no guarda volumes é de 03 horas renováveis e a penalidade 

pelo não cumprimento do prazo estipulado e de 24 horas de suspensão do direito de uso 

do guarda volumes para cada hora em atraso. Casos de reincidência contínua geram 

penalidades maiores.  

Para depositar os volumes, o usuário deve se apresentar e registrar a senha ou ter 

colhida sua digital. O sistema imprimirá comprovante que deve ser apresentado na retirada 

do volume. Este mesmo comprovante servirá como controle no caso de falta de energia. Os 

volumes deixados após o horário de atendimento no guarda volumes ou abandonados nas 

dependências da biblioteca devem ser protocolados, listados os objetos e valores contidos 

e encaminhados para os Achados e Perdidos na CEAL. 

 

Empréstimo, Renovação, Devolução e Reserva de Obras 



 

Aos usuários cadastrados na Biblioteca é concedido o direito de empréstimo 

domiciliar de livros, multimídias e periódicos. Aos visitantes ou usuários externos é 

permitida apenas a consulta. Aos egressos é permitida a consulta e, se necessário, cópia 

parcial da obra desde que acompanhado por colaborador até a reprografia. Todos os 

empréstimos domiciliares devem ser registrados no sistema. As Obras de Referência e as 

Produções Científicas não são emprestáveis sob hipótese alguma. 

Nas rotinas de empréstimo, renovação e reserva deve-se exigir a coleta da digital ou 

registro de senha para efetuar a transação. No empréstimo e na renovação, deve-se 

informar a data de devolução do material, verificando sempre se a obra retirada não é a de 

Consulta Local, e emitir a guia se solicitada, informando que todos os comprovantes são 

enviados automaticamente por e-mail. Empréstimos de CL devem ter a obrigatoriamente a 

guia de autorização impressa em duas vias com a data e hora da devolução grifadas. Para 

desativar os alarmes, passar duas vezes (porque o alarme pode estar na parte superior ou 

inferior da obra) o material de forma paralela no desativador e no ativador. Ter atenção 

com os CD’s e DVD’s porque estes só ativam e desativam se forem passados de forma 

correta, fora da embalagem e estando os alarmes paralelos ao equipamento. 

Desmagnetizar o material emprestado é imprescindível, caso haja esquecimento, se 

desculpar com o usuário pelo constrangimento indevido. Se o alarme disparar sempre 

solicitar que os usuários voltem e verifique o empréstimo da obra antes de desmagnetizar 

e entregar a ele novamente; caso perceba algo errado chame um colega para que 

acompanhe as vistorias e testemunhe as condutas. Sempre informar que as obras de 

Consulta Local dão saída apenas para cópia e que possuem um prazo máximo de 2 horas 

para retornar à Biblioteca, que a multa cobrada será por hora e em dobro. Não se renova 

empréstimo de obra de Consulta Local nem se efetua esse tipo de empréstimo após as 

19h30! Lembrar ao usuário que o não cumprimento dos prazos estipulados gera multa em 

dinheiro por obra, e dependo do caso, por dia ou por hora em atraso. A reserva deve ter a 

ordem de inclusão respeitada. Separar o material reservado na estante específica para 

depósito dos mesmos.  



Nas devoluções, solicitar que o usuário aguarde a leitura e a confirmação da 

devolução, entregando ao usuário o comprovante quando solicitado. 

 

Multas 

 

 No ato da devolução, o usuário deve ser informado da existência de débitos. Todos 

os pagamentos de multa devem ser efetuados no caixa da CEAL. 

 

Manutenção e Recolocação do acervo 

 

 A recolocação do acervo implica em magnetizar o material a ser guardado, fazer à 

estatística e recolocá-lo na estante em seu devido lugar. A manutenção implica em recolher 

materiais sobre as mesas, tombados nas estantes ou recolocados erroneamente e a eles 

destinar o local correto. A retirada do pó, a observação do material relativo a alarme e 

condições físicas, a ordem e limpeza do recinto e, até o auxilio aos usuários, também são 

atividades de quem está escalado para o serviço de guarda e manutenção do acervo. O 

material audiovisual possui alarme distinto e não dever estar próximo, sob hipótese alguma, 

dos magnetizadores e desmagnetizadores de livros e periódicos.  

 

Trancamento ou Cancelamento de Matrícula e Desligamento de Colaborador 

 

A comprovação do “Nada Consta“ deste setor faz-se necessária para todos esses 

procedimentos. Preencher o formulário pondo a data da consulta e afastando-o do sistema. 

Caso haja advertências ou o usuário ainda esteja em posse de material, não conceder o 

“Nada Consta”. Se o usuário não estiver cadastrado no sistema significa que “Nada Consta” 

em seu nome afinal nem cadastro ele tem. 

 

Limpeza da Biblioteca 

 



A limpeza geral da área física da Biblioteca requer cuidados especiais, pois os volumes 

estão vulneráveis a todo tipo de ação da limpeza. Favor seguir as instruções abaixo ao 

limpar a Biblioteca: 

ü Não utilizar cera no piso da Biblioteca, pois o papel absorve todo tipo de produto 

químico em suspensão; 

ü Não utilizar aspirador de pó ou enceradeira para evitar distribuição de poeira sobre os 

livros; 

ü Não varrer a Biblioteca, o piso deve ser limpo diariamente somente com pano úmido 

em água e desinfetante; 

ü A limpeza do mobiliário deve ser feita somente com pano úmido em água e 

desinfetante; A limpeza dos livros deve ser feita com espanador de penas; 

ü As cabines de estudo individual, de computadores, o balcão e as mesas devem ser 

limpos diariamente com pano úmido em água e desinfetante; 

ü Os equipamentos também devem ser limpos com pano umedecido e álcool. 

As paredes devem ser vasculhadas com vassouras revestidas em pano úmido com água 

e desinfetante. 

ANEXO 1 

 

Classificação Decimal Universal – CDU 

 

Criada em 1907 por Paul Otlet e Henri de la Fontaine a CDU é um meio de introduzir 

numa ordem multiplicidade de conceitos de informação. Uma classe pode ser dividida em 

classes menores e as classificações podem ser especializadas, quando se concentram em 

um assunto determinado, ou gerais, quando abrangem o universo da informação. Este 

sistema de classificação bibliográfica é um padrão mundial. 

Compreende as seguintes classes: 

 

0  GENERALIDADES. CIÊNCIA E 

CONHECIMENTO. INFORMAÇÃO 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

CULTURA 



INFORMÁTICA 

CIENCIA DA INFORMAÇÃO 

JORNALISMO... 

1  FILOSOFIA. PSICOLOGIA FILOSOFIA 

ÉTICA 

PSICOLOGIA... 

2  RELIGIÃO. TEOLOGIA ESPIRITISMO 

CRISTIANISMO 

3  CIÊNCIAS SOCIAIS SOCIOLOGIA 

CIÊNCIA POLÍTÍCA 

ECONOMIA e COMÉRCIO EXTERIOR 

DIREITO 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

TURISMO e FOLCLORE... 

4  CLASSE VAGA DESTINADA A UMA NOVA CIÊNCIA 

5  CIÊNCIAS NATURAIS MATEMÁTICA e ESTATÍSITCA 

FÍSICA e QUÍMICA 

BIOLOGIA 

ANTROPOLOGIA e GEOLOGIA... 

6  CIÊNCIAS APLICADAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ENGENHARIAS e TECNOLOGIAS 

CONTABILIDADE e ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICIDADE... 

7  ARTE. RECREAÇÃO. ESPORTE ARTES 

ARQUITETURA E URBANISMO 

EDUCAÇÃO FÍSICA... 

8  LINGUAGEM. LINGUÍSITICA. 

LITERATURA 

LINGUAGEM. LINGUÍSITICA. 

LITERATURA 



9  GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. 

HISTÓRIA 

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTÓRIA 

 

Ordem de Arquivamento 

 

Símbolo Exemplo 

= língua =30 Documento de língua alemã 

(0...) suporte (0.035.22) Documento microfilmado 

(1/9) local (81) Documento sobre Brasil 

(=...) raça (=1.410) Documento sobre cidadãos britânicos 

“  “ data “18” Documentos sobre o século 19 depois de Cristo 

+ adição em 

áreas distintas 

611+612 Documentos que falam de anatomia e de fisiologia 

/ adição na 

mesma área 

622.341.1/2 Documentos de minério de ferro e manganês 

Número 

Simples 

622.341.1 Documentos de minério de ferro 

: relação 611:612 Documento que relacionam anatomia e fisiologia 

= língua 611=30 Documentos em alemão sobre anatomia 

(0...) suporte 622.341.1(0.035.22)Documentos microfilmados em minério de ferro 

(1/9) local 347(81) Documento de direito civil brasileiro 

(=...) raça 622.341.1(=1.366) Documento de minério de ferro entre os britânicos 

“  “ data 622.341.1”18” Documento de minério de ferro no século 19 

A/Z nomes 929Freire Documento biográfico sobre Paulo Freire 

 

 

 

Catalogação 

 



Descrição de elementos físicos de uma obra. Este é um exemplo de ficha catalográfica 

seguindo padrão AACR2:  

 

 

 

 

 

 

A tabela de Cutter determina a numeração que o sobrenome do autor recebera seguido 

da primeira letra do título da obra. Quando não houver responsável pela obra entrar-se-á 

pelo título. 

 

Indexação 

Descrição do conteúdo da obra. Trabalho intelectual que determina em que área do 

conhecimento e que descritores (vulgarmente chamado de palavras chave) a obra receberá. 

Estes descritores são determinados pelo VCBS – Vocabulário Controlado Básico. É 

importante salientar que estas três etapas só podem ser realizadas por um profissional de 

nível superior graduado em biblioteconomia ou ciência da informação! 

CDU   SOBRENOME, NOME DO AUTOR. 
CUTTER        TÍTULO: SUBTÍTULO NOME E SOBRENOME DO AUTOR 

.- EDIÇÃO.- LOCAL: EDITORA, DATA. 
NÚMERO DE PÁGINAS 
DESCRITORES 


