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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca da Faculdade Social da Bahia, desde o início das suas atividades, em
2001, busca oferecer suporte informacional às atividades de ensino, iniciação à
pesquisa e extensão e destina-se aos corpos docente, discente e técnicoadministrativo desta instituição.
Atualização e complementação do acervo desta unidade ocorrem por meio de
aquisições por permuta, doação e, principalmente, compra de exemplares após
cotação de preços junto a fornecedores de todo o País, realizadas de acordo com
normas institucionais específicas.
A FSBA volta-se à constituição de uma coleção de qualidade e atual, capaz de
auxiliar a comunidade acadêmica no exercício das atividades. As aquisições são
planejadas em consonância com as demandas de cada área, decorrentes com o
estado da arte e a realidade do mercado de trabalho; o orçamento disponível; e os
parâmetros de qualidade definidos em instrumentos de avaliação do Ministério da
Educação.
A seleção dos documentos a serem adquiridos é feita com base em sugestões dos
docentes,

encaminhadas

pelas

coordenações

de

curso

à

Biblioteca;

de

coordenadores de curso; e da bibliotecária, a partir da pesquisa nos lançamentos e
da observação da procura. Após a definição por consenso da lista de aquisições,
cabe à Biblioteca os serviços de cotação e de recebimento, triagem, catalogação e
disponibilização para consulta e empréstimo do material comprado pela instituição.
O Setor de Compras da mantenedora (Associação Brasileira de Educação Familiar e
Social – ABEFS) está encarregado das compras.
Ressalte-se que, à Biblioteca, fica resguardado o direito de incorporar, em seu
acervo, ou descartar os documentos recebidos por doação, considerando os critérios
de qualidade e adequação ao perfil da coleção. São critérios para a definição do
destino das obras recebidas o conteúdo intelectual da obra, a idoneidade da autoria,
a abrangência e a atualidade do assunto abordado, a edição, a editora e as
prioridades dos cursos ministrados pela instituição.
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Este documento apresenta um Plano de Expansão Física e Desenvolvimento e
Atualização do Acervo 2018-2022, a ser executado durante a vigência do atual
Plano de Desenvolvimento Institucional.
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2 PERFIL DA BIBLIOTECA

1.1 MISSÃO
Subsidiar as atividades de pesquisa e extensão da comunidade universitária em
suas necessidades de informação e documentação, de forma atualizada, ágil e
qualificada, colaborando, desta forma, para o desenvolvimento da formação
humanística e cidadã.

1.2 VISÃO
Ser um modelo de excelência na gestão e disseminação da informação entre os
pares, obtendo reconhecimento regional e nacional pela excelência dos serviços e
contribuindo com a formação acadêmica e profissional do cidadão através do
desenvolvimento tecnológico e científico.

1.3 OBJETIVO
Manter a qualidade e atualização do acervo para oferecer à comunidade da FSBA o
assessoramento necessário para o desenvolvimento de atividades de ensino,
iniciação à pesquisa e extensão.

1.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h, de forma ininterrupta, e aos sábados,
das 8h às 12h, exceto em dias de recesso acadêmico

1.5 SERVIÇOS ONLINE DISPONIBILIZADOS
Consulta ao acervo, reserva de obras e renovação de empréstimos, via Portal
Institucional, 24 horas por dia, durante toda a semana, de qualquer lugar
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1.6 SERVIÇOS PRESENCIAIS DISPONIBILIZADOS
Empréstimo local ou domiciliar de livros; consulta de obras de referência, periódicos
e material audiovisual; levantamento bibliográfico via internet, interbibliotecários e
com outras instituições; orientação para consulta e pesquisa em periódicos e bases
de dados online, interbibliotecas e com outras instituições; consulta a material
sonoro e audiovisual em espaço adequado para a utilização de suportes multimídia,
como DVD e fitas VHS; comutação bibliográfica; disseminação seletiva da
informação sobre fontes relativas à temática de interesse específico de cada
usuário; e orientação para a elaboração de trabalhos científicos através do workshop
“ABNT sem estresse” e construção de fichas catalográficas, de acordo com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.7 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ACERVO
QUADRO 1
REFERÊNCIAS PARA TRATAMENTO DO ACERVO
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
CARACTERÍSTICA

BIBLIOTECA

Tipo de catalogação

AACR2 – Código de Catalogação Anglo-Americano

Tipo de classificação

CDD – Classificação Decimal de Dewey

Normas técnicas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Sistema de automação de acervo

ProBiblio

Indexação

Tabela Cutter-Sanborn

Fonte: Tabela elaborada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação da Faculdade Social da
Bahia, a partir de relatório emitido pela Biblioteca.
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QUADRO 2
ÁREAS DO CONHECIMENTO DO ACERVO
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
OBRA
ÁREA DO CONHECIMENTO
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
Livro
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
– Letras e Artes; Generalidades
Periódico
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
científico,
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
técnico, artístico – Letras e Artes; Generalidades
Revista
Revistas semanais (generalidades)
Jornal
Obras de
referência
Vídeo

DVD

CD Rom
Assinaturas
eletrônicas

Jornais diários locais (generalidades)
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
– Letras e Artes; Generalidades
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
– Letras e Artes; Generalidades
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
– Letras e Artes; Generalidades
Ciências Biológicas; Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Exatas
e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística
– Letras e Artes; Generalidades
Saúde; Engenharia e Tecnologia; Ciências Humanas; Generalidades

Fonte: Tabela elaborada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação da Faculdade Social da
Bahia, a partir de relatório emitido pela Biblioteca.

TABELA 1
COMPOSIÇÃO DO ACERVO FÍSICO
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
QUANTIDADE
PRODUTOS
DE TÍTULO
Livros
8.658
Periódicos científicos, técnicos e artísticos
251
Magazines generalistas e especializadas (descartadas
03
semestralmente)
Jornais
03
Obras de referência
232
Fitas VHS (estão sendo convertidas em DVD para
215
preservação do conteúdo e facilitação do acesso)
DVDs
71
CD-Roms
745

QUANTIDADE
DE VOLUME
28.918
4.326
~48
1.095
325
219
71
737

Fonte: Tabela elaborada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação com dados registrados em
dezembro de 2017, a partir de relatório emitido pela Biblioteca.
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QUADRO 3
COMPOSIÇÃO DO ACERVO VIRTUAL
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
PRODUTOS

TÍTULOS

Acervo de periódicos
nacionais e estrangeiros

Acervo de livros e
publicações congêneres
nacionais e estrangeiros

FORNECEDOR
PARCEIRO
Portal Capes; bases
eletrônicas Scielo e
Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS)

Milhares de títulos brasileiros e
estrangeiros de diversas áreas do
conhecimento, editados por
instituições de ensino e pesquisa,
associações de classe,
organizações governamentais etc.
6.906 títulos nacionais e
Biblioteca Virtual
importados de diversas áreas do
Universitária da Pearson
conhecimento, editados por
editoras relevantes (inclusive
Companhia das Letras, Ática,
Spicione, Contexto, Manole, Casa
do Psicólogo, Intersaberes,
Papirus, Educs, Rideel, Jaypee
Brothers, Aleph, Lexicon, Callis,
Summus e Interciência)
8.217 títulos nacionais e
Minha Biblioteca
importados de diversas áreas do
conhecimento, editados por
editoras relevantes (inclusive
Grupo A, Gen, Atlas, Manole,
Saraiva)

Fonte: Tabela elaborada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação com dados registrados em
dezembro de 2017, a partir de relatório emitido pela Biblioteca.

1.8 CARACTERÍSTICAS DA INSFRAESTRUTURA E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
TABELA 2
ÁREA FÍSICA
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
ESPAÇO FÍSICO
Biblioteca

ÁREA (M²)
282

Fonte: Tabela elaborada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação, a partir de relatório emitido
pela Biblioteca.
Observação: A manutenção e a atualização ocorrem de acordo com a Política Institucional de
Manutenção.
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QUADRO 4
RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS
FACULDADE SOCIAL DA BAHIA
ESPAÇO FÍSICO
Recepção
Cabines para estudos
individuais (13 unidades)
Sala multimeios (01
unidade)
Sala de processamento
técnico
Salas de estudo em grupo
(04 unidades)
Estações multimídia
Acervo

EQUIPAMENTOS
03 computadores com acesso à internet, 01 impressora jato
de tinta, 02 impressoras de cupom não fiscal matricial; balcão;
escaninho
Mesas e cadeiras
01 TV, 01 aparelho para exibição de DVD e 01 aparelho para
exibição de fita VHS, cadeira, armário
02 computadores com acesso à internet
Mesas e cadeiras
02 computadores interligados a rede intranet e com acesso à
internet destinados a pesquisas e 02 computadores
interligados a rede intranet e com acesso à internet para
consulta ao acervo
Estantes em aço

Fonte: Quadro elaborado pela Direção da Faculdade Social da Bahia, a partir de relatório emitido pela
Biblioteca.
Observação: A manutenção e a atualização de equipamentos ocorrem a depender da demanda.

1.9 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO
Com o objetivo de manter a qualidade e atualização do acervo bibliográfico, a
Faculdade Social da Bahia mantém uma Política de Desenvolvimento de Coleções
da Biblioteca. Nela, está prevista a avaliação semestral do acervo disponível, das
necessidades de atendimento dos projetos pedagógicos dos cursos e das demandas
manifestadas pela comunidade acadêmica (em especial, por professores) aos
coordenadores de curso, para a indicação de futuras aquisições a serem realizadas.
Observa-se a atualidade e a adequação aos usos dos conteúdos disponíveis, o
processo natural de desgaste etc.
Neste contexto, leva-se em consideração principalmente o conteúdo programático
dos componentes curriculares dos cursos mantidos pela Faculdade, considerandose a bibliografia sugerida por coordenadores de cursos, por professores (em
especial, integrantes dos Núcleos Docentes Estruturantes) e pela bibliotecária. A
bibliografia básica de cada unidade curricular é composta por, no mínimo, três títulos
e a bibliografia complementar, por cinco, considerando a sua aderência ao conteúdo
programático.
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As deliberações de aquisições são norteadas pelo perfil do acervo e pelas
demandas e necessidades do curso solicitante; pela capacidade de investimento
financeiro da Faculdade, em cada exercício, visando assegurar as condições de
sustentabilidade da IES; pelas Diretrizes Curriculares Nacionais das áreas; e pelos
parâmetros sedimentados para a constituição de bibliotecas de cursos superiores do
Brasil (com ênfase naqueles elencados nos instrumentos de avaliação externa de
instituições e de cursos, emitidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
Anísio Teixeira – Inep/MEC).
A seleção dos produtos e a composição da lista de aquisições são realizadas por
uma comissão especial, composta pela bibliotecária, por coordenadores de cursos
de graduação, pelo coordenador de pós-graduação e extensão e pelo coordenador
acadêmico.
As aquisições da Biblioteca são realizadas periodicamente. A maioria dar-se por
compra de obras físicas ou contratação de serviços de bibliotecas virtuais que
garantam acesso a acervo online à comunidade acadêmica, mas também podem
ocorrer, em menor escala, por aceitação de doação ou por permuta com terceiros.
Para o recebimento de doações, considera-se o estado físico do material cedido, a
pertinência da obra com o acervo e a atualização do seu conteúdo.
A FSBA, por meio de sua Biblioteca, possui parceria com o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) – órgão federal de informação e
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –, que
permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos
acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação
internacionais através do Programa de Comutação Bibliográfica (Comut), e com a
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU), que possibilita a
intensificação de intercâmbio e a criação de programas cooperativos, gerando
condições adequadas ao atendimento das necessidades da comunidade acadêmica.
Com aplicação destes procedimentos, a Biblioteca da FSBA tem variedade de títulos
e volume de exemplares compatíveis com o número de vagas disponíveis, o perfil do
egresso, as ementas e o projeto pedagógico dos cursos em funcionamento, e as
Diretrizes Curriculares e os parâmetros nacionais de configuração de bibliotecas de
ensino superior em vigor no País. Além dos títulos associados aos planos de ensino,
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existem outras obras disponibilizadas à comunidade acadêmica como forma de
enriquecer o conhecimento geral dos leitores.
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