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Apresentação	

	

	 O	Sistema	de	Bibliotecas	 -	 SIBI	do	São	Lucas	Educacional	 é	 formado	pelas	

bibliotecas	 universitárias	 que	 compõem	 suas	 Unidades	 Educacionais	 (Centros	

Universitários	e	Faculdades).	É	um	órgão	suplementar	vinculado	a	Pró-Reitoria	de	

Ensino	e	é	responsável	tecnicamente	pelo	provimento	de	informações	necessárias	

às	atividades	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	das	IES	do	Grupo,	como	também	pela	

coordenação	 técnica,	 administração	 e	 divulgação	 dos	 recursos	 informacionais	 de	

todas	as	bibliotecas	do	Sistema.	

	

Identidade	Organizacional	

	

Tem	 como	 missão	 prestar	 serviços	 de	 informação	 técnico-científica	 que	

supram	 as	 demandas	 da	 comunidade	 acadêmica	 colaborando	 com	 o	 São	 Lucas	

Educacional	para	que	esteja	entre	as	mais	bem	conceituadas	instituições	de	ensino	

superior	do	país.	

Tem	como	visão	aperfeiçoar	cada	vez	mais	os	produtos	e	serviços	oferecidos	

visando	atingir	um	patamar	de	excelência	no	suporte	informacional	e	disseminação	

do	conhecimento	à	comunidade	acadêmica	e	à	sociedade.	

Tem	 como	 valores	 a	 acessibilidade,	 facilitando	 o	 acesso	 à	 informação;	 o	

compromisso,	 buscando	 a	 eficácia	 no	 atendimento	 de	 excelência	 ao	 usuário;	 e	 a	

celeridade	na	presteza	de	atendimento	presenciais	e	on	line.	

	

Espaço	Físico		

	

A	Biblioteca	Dom	João	Batista	Costa	em	Porto	Velho	–	RO	está	instalada	em	

dois	andares	do	edifício	Sapucaia	em	uma	área	de	1600m2	dividida	entre	acervo,	

guichê	de	atendimento,	118	cabines	para	estudo	individual,	4	salões	de	estudos	em	

grupo,	 2	 salas	 individuais	 de	 estudo	 em	 grupo,	 guarda	 volumes,	 sala	 de	

processamento	 técnico,	 sala	 de	 restauração,	 2	 laboratórios	 de	 estudo	 com	 70	

computadores	com	acesso	à	 internet,	processadores	de	texto	e	acesso	às	base	de	

dados;	toda	a	área	mencionada	dispõe	de	wi-fi	aberta	aos	usuários.	



A	Biblioteca	 São	Mateus	 em	Porto	Velho	 –	RO	 está	 instalada	 no	 térreo	do	

edifício	3	em	uma	área	de	20	m2	dividida	entre	acervo,	guichê	de	atendimento,	5	

cabines	para	estudo	individual,	2	salões	de	estudos	em	grupo,	guarda	volumes,	sala	

de	 processamento	 técnico,	 1	 laboratórios	 de	 estudo	 com	 10	 computadores	 com	

acesso	à	 internet,	processadores	de	 texto	e	acesso	às	base	de	dados;	 toda	a	área	

mencionada	dispõe	de	wi-fi	aberta	aos	usuários.	

A	Biblioteca	Santa	Bárbara	Ji-Paraná	–	RO	está	instalada	no	térreo	do	edifício	

D	em	uma	área	de	931m2	dividida	entre	acervo,	guichê	de	atendimento,	51	cabines	

para	 estudo	 individual,	 2	 salões	 de	 estudos	 em	 grupo,	 guarda	 volumes,	 sala	 de	

processamento	técnico,	1	laboratório	de	estudos	com	20	computadores	com	acesso	

à	 internet,	 processadores	 de	 texto	 e	 acesso	 às	 bases	 de	 dados;	 toda	 a	 área	

mencionada	dispõe	de	wi-fi	aberta	aos	usuários.	

A	Biblioteca	Santo	Antônio	em	Caçapava	-	SP	está	instalada	em	uma	área	de	

150m2	 dividida	 entre	 acervo,	 balcão	 de	 atendimento,	 03	 cabines	 para	 estudo	

individual,	salão	de	estudos	em	grupo,	laboratório	de	estudo	com	03	computadores	

com	acesso	à	 internet,	processadores	de	texto	e	acesso	as	bases	de	dados;	 toda	a	

área	mencionada	dispõe	de	wi-fi	aberta	aos	usuários.	

A	Biblioteca	Santa	Rita	em	São	José	dos	Campos	-	SP	está	instalada	em	dois	

andares	 do	 prédio	 em	 uma	 área	 de	 181m2	 dividida	 entre	 acervo,	 guichê	 de	

atendimento,	15	cabines	para	estudo	 individual,	2	salões	de	estudos	em	grupo,	4	

salas	 individuais	 de	 estudo	 em	 grupo,	 guarda	 volumes,	 sala	 de	 processamento	

técnico,	 1	 laboratório	 de	 estudos	 com	 8	 computadores	 com	 acesso	 à	 internet,	

processadores	de	texto	e	acesso	às	bases	de	dados;	toda	a	área	mencionada	dispõe	

de	wi-fi	aberta	aos	usuários.	

	

Horário	de	Funcionamento	

	

A	 Biblioteca	 Dom	 João	Batista	 Costa	 funciona	 regularmente	 de	 segunda	 a	

sexta-feira	das	08	às	22	horas	ininterruptamente.	Aos	sábados	de	08	às	18	horas.	

A	Biblioteca	São	Mateus	funciona	regularmente	de	segunda	a	sexta-feira	das	

13	às	22	horas	ininterruptamente.	Aos	sábados	de	08	às	12	horas.	

A	Biblioteca	Santa	Bárbara	funciona	regularmente	de	segunda	a	sexta-feira	

das	08	às	22	horas	ininterruptamente.	Aos	sábados	de	08	às	12	horas.	



A	Biblioteca	Santo	Antônio	funciona	regularmente	de	segunda	a	sexta-feira	

das	15h30	às	21h30	ininterruptamente.		

A	Biblioteca	Santa	Rita	funciona	regularmente	de	segunda	a	sexta-feira	das	

08	às	22	horas	ininterruptamente.	Aos	sábados	de	09	às	13	horas.	

	

Serviços	Oferecidos	

	

As	bibliotecas	são	abertas	a	toda	a	comunidade	acadêmica	e	egressos	das	IES.	

Todos	 os	 livros	 e	 periódicos	 estão	 disponíveis	 para	 consulta.	 O	 empréstimo	

domiciliar,	 assim	como	a	utilização	dos	equipamentos,	 é	 restrita	aos	acadêmicos,	

funcionários	e	professores	da	instituição.		

O	acervo	é	totalmente	informatizado.	O	software	bibliográfico	utilizado	é	o	

Pergamum	desenvolvido	pela	PUC/PR.	O	software	permite	a	recuperação	de	dados	

através	do	título,	autor,	assunto,	editora,	local	de	publicação,	tipo	de	documento.	Sua	

interface	e	de	fácil	utilização	obedecendo	às	normas	da	ABNT	e	o	formato	MARC;	a	

base	 de	 dados	 é	 alimentada	 de	 acordo	 com	 o	 AACR2,	 para	 catalogação,	 CDU	 e	

CUTTER,	para	classificação,	e,	VCBS,	para	indexação.		

Oferece	 os	 serviços	 de	 empréstimo	 domiciliar;	 comutação	 bibliográfica;	

visitas	 orientadas;	 pesquisa	 bibliográfica	 no	 catálogo	 on	 line	 de	 obras	 físicas	

disponibilizadas	 no	 acervo;	 acesso	 a	 base	 de	 dados	 de	 periódicos	 eletrônicos	

MEDLINE	e	ACADEMIC	SEARCH	ELITE;	acesso	a	base	de	dados	de	livros	eletrônicos	

MINHA	BIBLIOTECA;	e	reserva	e	renovação	on	line	de	obras	emprestadas;	acesso	

aos	trabalhos	de	conclusão	de	cursos	através	do	REPOSITÓRIO	INSTITUCIONAL.	

	

Serviço	de	Empréstimo	Domiciliar	

	

O	SIBI	oferece	o	serviço	de	empréstimo	domiciliar	de	obras	aos	discentes,	

docentes	e	colaboradores	vinculados	ao	São	Lucas	Educacional	mediante	cadastro	

prévio	de	senha	e	biometria.		

As	classes	de	usuários	determinam	prazos	e	quantidades	distintas:	

	

Aluno	de	Graduação	-	04	livros	por	05	dias	corridos	

Aluno	de	Pós-Graduação	–	06	livros	por	07	dias	corridos		



Funcionários	-	06	livros	por	07	dias	corridos	

Professor	–	08	livros	por	10	dias	corridos	

	

A	reserva	de	livros	que	estejam	emprestados	poderá	ser	feita	pelo	usuário,	

mediante	solicitação	à	Biblioteca	em	que	está	vinculado	ou	através	do	catálogo	on	

line.	O	 solicitante	não	pode	 reservar	material	que	 já	 esteja	em	sua	posse.	O	 livro	

reservado,	ao	ser	recebido	pela	biblioteca,	ficará	à	disposição	do	solicitante	durante	

24	horas	a	partir	de	sua	data	de	devolução.	A	renovação	poderá	ser	efetuada	caso	a	

publicação	não	esteja	reservada	por	um	período	igual	ao	do	empréstimo.		

A	não	devolução	do	material	bibliográfico	na	data	determinada	acarretará	a	

cobrança	de	multa	diária	por	obra,	a	ser	 fixada	pela	Reitoria.	O	SIBI	não	tem	fins	

lucrativos,	 o	 pagamento	de	multa	 é	 apenas	 educativo	 e	 não	 punitivo.	 O	 dinheiro	

arrecadado	é	revertido	na	aquisição	de	materiais	para	o	acervo.	O	usuário	deverá	

repor	a	obra,	em	caso	de	perda	ou	dano,	não	ficando	dispensado	do	pagamento	da	

multa.		

A	 Referência	 possui	 um	 acervo	 de	 normas	 técnicas	 da	 ABNT,	 dicionários,	

enciclopédias	e	guias	para	a	consulta	na	Biblioteca.	

	

Serviço	de	Comutação	Bibliográfica	

	

Oferece	acesso	a	informações	não	disponíveis	fisicamente	no	SIBI	através	de	

comutação	 bibliográfica	 via	 consulta	 as	 bases	 COMUT	ou	BIREME.	 Esse	 acesso	 é	

realizado	por	solicitação	da	Biblioteca	Dom	João	Batista	Costa	a	outras	que	possuem	

o	material	demandado	pelo	usuário.	Possui	custo,	que	deve	ser	pago	pelo	usuário	a	

biblioteca	solicitante,	que	repassa	os	valores	a	biblioteca	fornecedora	do	material.	

Atualmente,	a	BIREME	cobra	R$	7,00	de	1	a	20	páginas	(Brasil)	e	U$	7,50	de	1	a	20	

páginas	(América	Latina	e	Caribe);	o	COMUT	cobra	R$	1,82	por	página	solicitada.	O	

envio	do	material	geralmente	é	por	e-mail	e	em	até	48	horas	da	solicitação.	

	

Serviço	de	Visita	Orientada	

	

Oferece	 visita	 orientada	 aos	 usuários	 mediante	 agendamento	 prévio.	 Os	

usuários	são	recebidos	e	visitam	todos	os	espaços	da	biblioteca	onde	são	conduzidos	



pelo	 colaborador	 e	 orientados	 a	 respeito	 de	 direitos	 e	 deveres	 previstos	 em	

regulamento	 próprio,	 horários	 de	 funcionamento,	 regras	 de	 comportamento	 nos	

ambientes;	esclarecimento	a	respeito	de	prazos	e	quantidades	dos	diversos	tipos	de	

materiais	 componentes	 do	 acervo,	 regras	 de	 utilização	 dos	 computadores	

disponibilizados	 nos	 laboratórios	 de	 estudos.	 Aos	 visitantes	 é	 distribuído	 folder	

explicativo	 e,	 se	 do	 seu	 interesse,	 já	 são	 registradas	 a	 senha	 e	 a	 biometria	 dos	

mesmos.	

	

Serviços	On	Line	

	

ACERVO,	RESERVA	e	RENOVAÇÃO	

	

Através	 do	 software	 bibliográfico	 Pergamum,	 que	 é	 a	 base	 de	 dados	

referenciais	 de	 livros	 físicos,	 obras	 impressas	que	 compõem	nosso	 acervo,	 e	 sua	

pesquisa	é	realizada	diretamente	no	site	institucional	através	da	Aba	Biblioteca	link	

Acervo	que,	após	o	login	e	a	pesquisa	da	obra	desejada,	pode	ser	reservada	(se	não	

estiver	 disponível	 no	 acervo)	 ou	 renovada	 (se	 não	 houver	 reserva)	 on	 line.	 Esta	

mesma	busca	também	permite	a	visualização	dos	livros	eletrônicos	disponíveis	na	

Minha	Biblioteca.	

	

MINHA	BIBLIOTECA	

	

A	Minha	Biblioteca	é	um	consórcio	formado	pelas	editoras	Grupo	A,	Grupo	

GEN-Atlas,	Manole	e	Saraiva,	que	oferece	uma	plataforma	prática	e	inovadora	para	

acesso	a	um	conteúdo	técnico	e	científico	de	qualidade	através	da	internet.	

É	uma	base	de	dados	de	 livros	eletrônicos,	 com	mais	de	8.000	 títulos	que	

atendem	 as	 diversas	 áreas	 do	 conhecimento,	 e	 possui	 recursos	 que	 vão	 além	da	

leitura,	como:	realce	com	opções	de	cores,	anotações,	pesquisa	por	palavra-chave,	

metadados	em	MARC,	estatísticas	de	uso	e	impressão	de	parte	do	conteúdo.		

O	SIBI	oferece	a	sua	comunidade	acadêmica	o	acesso	a	esse	ambiente	on	line	

e	simultâneo	24	horas	por	dia	todos	os	dias	do	ano,	através	do	login	no	portal	do	

aluno	ou	professor	diretamente	no	site	institucional.	

	



MEDLINE	e	ACADEMIC	SEARCH	ELITE	

	

A	 Medline	 e	 Academic	 Search	 Elite	 são	 bases	 de	 dados	 de	 periódicos	

eletrônicos	ofertados	através	da	EBSCO,	empresa	global	no	mercado	há	mais	de	70	

anos,	 que	 fornece	 conteúdos	 e	 tecnologia	 de	 pesquisa	 às	 bibliotecas.	 Têm	 uma	

interface	única	de	busca	em	português	e	permitem	realizar	a	pesquisa	por	palavra-

chave,	autor,	título	do	periódico,	título	do	artigo,	ano	e	etc.	Os	artigos	pesquisados	

podem	 ser	 salvos,	 impressos	 ou	 ainda	 enviados	 por	 e-mail,	 pois	 dispõe	 de	

ferramenta	que	permite	salvar	pesquisas	e	artigos	em	conta	pessoal	para	posterior	

consulta.	 O	 SIBI	 oferece	 semestralmente	 treinamento	 presencial	 específico	 nas	

referidas	bases.	

A	Medline	contempla	mais	de	2400	periódicos,	oferecendo	acesso	a	 textos	

completos	dos	periódicos	científicos	mais	 importantes	da	área	médica.	Dá	acesso	

ainda	a	Dynamed	Plus,	 ferramenta	de	 referência	 clínica	 criada	por	médicos	para	

médicos	 e	 demais	 profissionais	 da	 saúde;	 são	 resumos	 organizados	 de	 modo	 a	

responder	a	maioria	das	questões	clínicas	práticas.	

A	 Academic	 Search	 Elite	 contempla	 mais	 de	 2300	 periódicos,	 oferecendo	

acesso	a	textos	completos	dos	periódicos	científicos	mais	importantes	de	diversas	

áreas	do	conhecimento.	Permite	o	acesso	a	13700	títulos	indexados	sendo	mais	de	

2300	em	textos	completos	e	1800	revisados.	Dá	acesso	ainda	a	Fonte	Acadêmica,	

coleção	 de	 periódicos	 científicos	 publicados	 no	 Brasil	 e	 em	 Portugal	 contando	

atualmente	com	330	títulos.	

O	SIBI	oferece	a	sua	comunidade	acadêmica	o	acesso	a	esse	ambiente	on	line	

e	simultâneo	24	horas	por	dia	todos	os	dias	do	ano,	através	do	login	no	portal	do	

aluno	ou	professor	acessados	diretamente	no	site	institucional.	

	

REPOSITÓRIO	INSTITUCIONAL	

	

O	SIBI,	acompanhando	as	tendências	nacionais	e	mundiais	e	se	inserindo	no	

movimento	em	favor	do	acesso	aberto	à	informação	científica,	disponibiliza	a	toda	a	

sociedade	seu	repositório	institucional.	Através	do	software	D’Space,	é	uma	base	de	

dados	 que	 reúne	 os	 trabalhos	 de	 conclusão	 de	 curso	 (TCC)	 de	 graduação	 e	 pós-



graduação	 em	 formato	 digital,	 bem	 como	 as	 obras	 institucionais,	 de	 modo	 a	

conservar	a	memória	institucional	no	que	tange	as	suas	produções	científicas.	

O	SIBI	oferece	a	sociedade	o	acesso	a	esse	ambiente	on	line	e	simultâneo	24	

horas	por	dia	todos	os	dias	do	ano	diretamente	no	site	institucional,	através	da	Aba	

Biblioteca	link	REPOSITÓRIO	INSTITUCIONAL.	

	

Pessoal	Técnico	Administrativo	

	

O	SIBI	conta	com	conta	com	uma	bacharel	em	Biblioteconomia,	devidamente	

registrada	no	11º	Conselho	Regional,	para	planejar	e	gerir	as	atividades	do	sistema.	

A	 Biblioteca	 Dom	 João	 Batista	 Costa	 conta	 com	 uma	 bacharel	 em	

Biblioteconomia,	 devidamente	 registrada	 no	 11º	 Conselho	 Regional,	 treze	

funcionários	 de	 nível	médio	 e/ou	 superior	 incompleto,	 e	 dois	 jovens	 aprendizes	

contratados	para	execução	e	manutenção	dos	serviços	internos.		

A	 Biblioteca	 São	 Mateus	 conta	 com	 uma	 bacharel	 em	 Biblioteconomia,	

devidamente	registrada	no	11º	Conselho	Regional,	seis	funcionários	de	nível	médio	

e/ou	 superior	 incompleto	 e	 um	 jovem	 aprendiz	 contratados	 para	 execução	 e	

manutenção	dos	serviços	internos.	

A	 Biblioteca	 Santo	 Antônio	 conta	 com	 uma	 bacharel	 em	 Biblioteconomia,	

devidamente	registrada	no	8º	Conselho	Regional,	e	um	funcionário	de	nível	médio	

e/ou	superior	 incompleto	 contratados	para	execução	e	manutenção	dos	 serviços	

internos.		

A	 Biblioteca	 Santa	 Rita	 conta	 com	 uma	 bacharel	 em	 Biblioteconomia,	

devidamente	registrada	no	8º	Conselho	Regional,	três	funcionários	de	nível	médio	

e/ou	superior	 incompleto	 contratados	para	execução	e	manutenção	dos	 serviços	

internos.	

	

Política	de	Desenvolvimento	de	Coleções	

	

A	política	de	desenvolvimento	de	 coleções	 constitui-se	de	um	conjunto	de	

critérios	 que	 definem	 a	 conveniência	 em	 adquirir,	 manter	 e	 descartar	 material	

bibliográfico	 do	 SIBI	 estabelecendo	 normas	 para	 seleção	 e	 aquisição	 de	 obras;	

disciplinando	 o	 processo	 de	 seleção;	 constituindo	 os	 critérios	 de	 atualização	 do	



acervo;	balizando	diretrizes	para	a	avaliação	e	o	descarte	das	obras.	Os	 recursos	

oferecidos	pela	entidade	mantenedora	destinam-se	a	aquisição	de	obras,	crescendo	

primeiro	em	número	de	títulos	e	depois	em	exemplares	(volumes),	além	da	compra	

de	 materiais	 especiais,	 equipamentos	 e	 mobiliários.	 A	 atualização	 do	 acervo	 é	

permanente	 e	 crescente	 e	 obedece	 às	 orientações	 dos	 instrumentos	 do	 INEP	 na	

dimensão	que	abrange	a	Biblioteca.		

	

Seleção	

	

Será	 composto	 por	 diversos	 tipos	 de	 obras	 em	 seus	 variados	 suportes	 de	

acordo	com	as	doações	e	os	recursos	orçamentários	disponibilizados.	Estas	obras	

servirão	de	apoio	informacional	às	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	da	IES,	

além	de	resguardar	as	obras	produzidas	pela	própria	instituição.	

Quanto	à	formação	do	acervo,	o	material	bibliográfico	deve	ser	selecionado	

observando-se	 os	 critérios	 de	 adequação	 do	 material	 aos	 objetivos	 e	 níveis	

educacionais	 da	 IES;	 autoridade	 do	 autor	 ou	 editor	 da	 obra;	 idioma,	 qualidade	

técnica	e	atualidade	da	obra;	excesso	ou	escassez	na	quantidade	de	obras	sobre	o	

assunto	 na	 coleção;	 demanda	 de	 usuários;	 conveniência	 do	 formato	 e	

compatibilização	 com	 equipamentos	 existentes	 nas	 Bibliotecas.	 O	 processo	 de	

seleção	de	obras	considerará	essencialmente	o	Projeto	Pedagógico	do	Curso	(PPC)	

aprovado	em	todas	as	instâncias	institucionais	observando	cursos	em	implantação,	

credenciamento,	reconhecimento	ou	em	fase	de	reformulações	curriculares.		

De	modo	geral,	 adotar-se-á	 três	 títulos	de	 livros	para	a	bibliografia	básica	

podendo	 ser	 essas	 obras	 físicas	 ou	 virtuais,	 e	 contendo	 obras	 impressas,	 sua	

quantidade	 variará	 conforme	 a	 oferta	 anual	 de	 vagas	 por	 curso.	 As	 bibliografias	

complementares	serão	constituídas	de	cinco	títulos,	podendo	ser	virtual	ou	com	dois	

exemplares	físicos	cada.	

	

Aquisição	

	

Em	 relação	 aos	 livros,	 serão	 adquiridos	 todos	 os	 títulos	 das	 bibliografias	

básicas	 on	 line	 ou	 em	quantidade	 de	 exemplares	 físicos	 baseados	 no	 número	de	

vagas	ofertadas	anualmente	pelo	curso.	



Em	 relação	 aos	 periódicos	 impressos,	 anualmente	 o	 SIBI	 realizará	 uma	

avaliação	nas	estatísticas	de	empréstimos	dos	periódicos	correntes	com	o	objetivo	

de	colher	subsídios	para	tomada	de	decisão	nas	renovações	dos	mesmos;	a	listagem	

com	os	títulos	de	periódicos	e	seu	respectivo	uso	será	encaminhada	às	coordenações	

dos	cursos	com	o	intuito	de	realizar	os	devidos	cancelamentos	de	títulos	que	já	não	

atendem	às	suas	necessidades	e/ou	a	inclusão	de	novos	títulos	necessários	para	o	

desenvolvimento	do	curso	e/ou	a	manutenção	dos	títulos	já	adquiridos.	

O	acervo	de	periódicos	conta	ainda	com	títulos	de	variadas	áreas	do	âmbito	

científico	 e	 informativo,	 inclusive	 as	multidisciplinares,	 e	 garante	 a	 formação	 de	

coleção	com	no	mínimo	os	fascículos	dos	últimos	três	anos	das	publicações.	

Além	 dos	 periódicos	 impressos	 acima	 mencionados	 e	 que	 tendem	 a	 ser	

extintos,	o	SIBI	disponibiliza	a	comunidade	acadêmica	o	acesso	à	base	de	dados	de	

periódicos	 eletrônicos	 Medline	 (2400	 títulos)	 especializada	 nas	 áreas	 do	

conhecimento	de	Ciências	Biológicas	e	Ciências	da	Saúde	e	Academic	Search	Elite	

(2300	 títulos)	 especializada	 nas	 áreas	 do	 conhecimento	 de	 Ciências	 Sociais	

Aplicadas,	Ciências	Humanas,	Ciências	da	Saúde	e	Ciências	Exatas	e	da	Terra.		

As	obras	de	referências	(enciclopédias,	dicionários	gerais	e	especializados,	

estatísticas,	 atlas,	 guias	 e	 catálogos)	 serão	 atualizadas	 conforme	 demanda	 ou	

solicitação	das	coordenações	de	curso.	As	obras	em	multimeios	(CD-ROM	e	DVD)	

serão	adquiridas	quando	solicitadas	pelas	coordenações	de	curso	e	comprovada	a	

necessidade	destes	para	o	desenvolvimento	do	ensino,	pesquisa	e	extensão.	Haverá	

ainda	aquisições	em	virtude	de	novas	publicações	disponíveis	no	mercado	e	títulos	

de	 outras	 áreas	 do	 conhecimento	 que	 contribuam	 para	 a	 formação	 técnica	 e	

humanística	 da	 comunidade	 acadêmica,	 de	 forma	 a	 atender	 as	 necessidades	 das	

unidades	curriculares.		

O	contrato	anual	de	assinatura	mensal	da	base	de	dados	de	livro	eletrônicos	

também	 garante	 a	 atualização	 do	 acervo	 composto	 por	 mais	 de	 8000	 livros	

disponibilizados	on	 line	para	acesso	de	 toda	a	 comunidade	acadêmica.	O	mesmo	

pode	 se	 dizer	 do	 contrato	 anual	 de	 assinatura	 das	 bases	 de	dados	 de	 periódicos	

eletrônicos	 que,	 respeitando	 o	 embargo	 contratual,	 disponibiliza	 os	 artigos	mais	

atualizados.		

	

Depósito	Legal	



	

	 Os	Trabalhos	de	Conclusão	de	Curso	(TCC)	em	Graduação	e	Pós-graduação	

em	versão	impressa	não	serão	inseridos	no	acervo	a	partir	de	2015/1.	Sua	versão	

eletrônica	 será	 depositada	 no	 Repositório	 Institucional,	 dentro	 da	 respectiva	

Comunidade	do	Curso	e	Unidade	Organizacional	ao	qual	o	discente	é	vinculado,	para	

acesso	à	comunidade	acadêmica.	

As	teses	e	dissertações	defendidas	pelos	docentes	das	IES	serão	depositadas	

no	Repositório	Institucional,	dentro	da	respectiva	Comunidade	do	Curso	e	Unidade	

Organizacional	ao	qual	o	docente	é	vinculado,	para	acesso	à	comunidade	acadêmica.		

	

Doação	

	

O	 SIBI	 está	 aberto	 a	 receber	 doações	 de	 obras,	 porém	 não	 se	 obriga	 a	

incorporá-las	em	seu	acervo.	Após	análise	do	material,	que	deverá	obedecer	todos	

os	critérios	de	seleção,	a	biblioteca	poderá	decidir	pela	incorporação	das	obras	no	

acervo,	pela	doação	das	obras	para	outras	instituições	ou	ainda	pelo	descarte	das	

obras.	

	

	 Descarte	

	

O	SIBI,	em	um	processo	contínuo	e	sistemático	para	conservar	a	qualidade	da	

coleção,	 e	 após	 avaliação	 utilizando	 os	 critérios	 de	 inadequação	 do	 conteúdo	 à	

instituição,	de	obras	em	línguas	inacessíveis;	de	obras	desatualizadas	e	que	foram	

substituídas	 por	 edições	 mais	 recentes,	 de	 obras	 em	 condições	 físicas	

irrecuperáveis,	de	obras	com	excesso	de	duplicatas,	de	obras	sem	estatísticas	de	uso,	

decide	pela	baixa	de	títulos	e/ou	exemplares	de	obras	do	acervo	ativo	doando	para	

outras	instituições	ou	incinerando,	abrindo	espaço	físico	para	as	novas	coleções	ou	

ambientes	da	Biblioteca.	

	

Substituição	

	

As	 obras	 desaparecidas	 não	 serão	 substituídas	 automaticamente.	 A	

reposição	 só	 acontecerá	 se	 houver	 demanda	 do	 título,	 número	 de	 exemplares	



insuficientes,	relevância	do	título	para	a	área	ou	a	existência	de	exemplar	com	edição	

mais	atualizada.	

	

Processamento	Técnico	

	

Todas	as	obras	serão	adquiridas	pelo	SIBI	e	processadas	pelas	Biblioteca	da	

Unidade	Organizacional	conforme	os	cursos	ofertados	pela	IES	de	vinculação,	bem	

como	em	quantidade	de	exemplares	correspondente	ao	número	de	vagas	do	mesmo	

ofertadas	anualmente	para	o	curso.	

	


