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Biblioteca: Descrição de espaço físico – dimensão e características 

  A Biblioteca UNICEPLAC tem como objetivo promover um ambiente harmonioso 

e de prestação de serviços de qualidade, dando o suporte necessário para o 

desenvolvimento da iniciação científica e do ensino. Funciona para alunos, professores, 

funcionários e ex-alunos.   

 

Plano de Atualização e Expansão do Acervo, Comunicação com NDE e Avaliação 

da Comunidade Acadêmica 

Para melhoria e atualização do acervo bibliográfico, a Biblioteca conta com uma 

política de atualização e expansão do acervo que estabelece critérios de aquisição 

semestral acumulativa de 2%, para todos os cursos oferecidos pela IES, nas modalidades 

presencial e à distância, e manutenção do mesmo. A forma de solicitação de materiais 

bibliográficos é por meio de formulário próprio, disponibilizado pela Biblioteca. 

Como forma de manter a qualidade e coerência nesse processo, propomos um 

Plano de Comunicação com NDE dos cursos, uma vez por semestre, ou sempre que 

necessário em demandas inerentes ao assunto. 

A fim de permitir o acompanhamento e avaliação do acervo pela comunidade 

acadêmica, trabalhamos junto à CPA que nos auxilia com as devolutivas das avaliações 

nos possibilitando aferir a satisfação dos usuários quanto ao acervo, bem como, 

desenvolver planos de ação para melhoria da Biblioteca. 

  

Espaço físico 

Instalações da Biblioteca – espaço físico amplo, arejado, iluminado e muito bem 

localizado, com área total de 1484 m² construída especificamente para este fim, sendo: 
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 INFRA-ESTRUTURA N° Área 

Acervo e atendimento  1 465,00 m² 

Setor de cabines 1 191,00 m² 

Salão de leitura 1 476,00 m² 

Hall 1 73,00 m² 

Auditório 1 34,00 m² 

Banheiros (usuários) 2 36,00 m² 

Banheiros (funcionários) 2 9,00m² 

Administração 1 45,00 m² 

Sala de desbastamento e periódicos 1 35,00 m² 

Reprografia / xerox  1 44,00 m² 

TOTAL   1408 m² 

 

Acervo e Atendimento 

 

Acervo geral 

Periodicamente atualizado, tem o objetivo de contribuir para a ampliação do 

conhecimento e colaborar no processo de ensino e aprendizagem da comunidade 

acadêmica. 

O acervo físico às estantes é restrito para alunos e liberado para professores e o 

sistema utilizado é o RM BIBLIOS, da TOTVS, que possibilita realizar empréstimos, 

devoluções, renovações, pesquisa geral por autor, por título principal, assunto e pesquisa 

avançada. O catálogo do acervo está disponível para consulta online, como também a 

renovação do material emprestado e reserva dos títulos indisponíveis.  
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ACERVO GERAL TÍTULOS EXEMPLARES 

Livros (Total) 12.823  56.075 

Biblioteca Virtual ProView 780 - 

Biblioteca Virtual Pearson 6.000 - 

Base de Dados ProQuest Central 21.701 - 

Revista dos Tribunais Online 34 - 

Periódicos Impressos  92 2.293 

Jornais (Assinatura) 2 - 

Fonte: RM TOTVS, 2019 

 

Atualmente, o acervo geral é composto por 12.823 títulos, totalizando 56.075 

exemplares, possui 92 títulos de periódicos impressos nas variadas áreas do 

conhecimento, disponibiliza no site da Biblioteca Revistas online; Bases de Dados de 

periódicos: Proquest Central e Plataforma Jurídica RT Online, Bibliotecas Virtuais: Ebook 

Central e Pearson, com conteúdo multidisciplinar; e ProView, com conteúdo jurídico e 

possui assinatura de 2 jornais, A Folha de São Paulo e O Correio Braziliense.  

 

Tecnologia Assistida 

Para acessibilidade de usuários especiais, a Biblioteca disponibiliza 04 

computadores com o DOSVOX, sistema que se comunica com o usuário através de 

síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais, 

que adquirem assim, independência no estudo, o V-LIBRAS, tradutor da língua 

portuguesa para libras, esse sistema auxilia na comunicação de pessoas com deficiência 

auditiva e o NVDA, um leitor de tela com utilização de síntese de voz em mais de quarenta 

idiomas. 
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Balcão de Atendimento 

Área com 5 (cinco) computadores para atendimento aos usuários, sendo um deles 

nos padrões exigidos para atendimento preferencial a pessoas com necessidades 

especiais, com 2 (dois) banheiros internos para funcionários. 

 

Setor de Cabines / Salas de Leitura 

Área com 10 (dez) salas de leitura / cabines, compostas de 1 (uma) mesa com 6 

cadeiras, cada.  

Sendo 1 (uma) cabine reservada para portadores de deficiência e 1 (uma) cabine 

preferencial para alunos do EaD.  

 

Salão de Leitura 

Salão de estudos com 50 (cinquenta) baias de estudo individual (uma reservada 

para alunos do EaD), 35 computadores (04 computadores reservados para pessoas com 

deficiência), 01 (um) computador reservado para alunos do EaD), 40 mesas, 215 cadeiras 

e 3 (três) banheiros para o público, sendo um acessível para pessoas com deficiência. 

 

Hall 

Local de entrada da biblioteca, espaço que dá acesso a todas as áreas, onde 

ocorre o atendimento aos usuários, de forma organizada e em fila por ordem de chegada. 

 

Administração  

Área de trabalho interno, processamento técnico dos materiais bibliográficos e 

atividades administrativas da Biblioteca, com 6 computadores, 3 mesas e 2 bancadas 

para tratar os documentos. 

 

Sala de Desbastamento e Periódicos 

Área para análise de títulos quanto a sua permanência ou não no acervo, 

considerando sua atualização e utilização, e área de guarda dos periódicos. 



                                       

 

____________________________________________________________________________________________ 
Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC 

Área Especial para Indústria, Lote nº 02, Bloco A, Sala 304, Setor Leste, Gama, Brasília, DF – CEP 72.445-020 
61 3035-3900 | www.uniceplac.edu.br 

 

 

 

Reprografia / Xerox 

Sala de trabalho reprográfico com computadores e máquinas de reprografia para 

atendimento aos usuários. O acesso a Xerox é pelo lado externo da biblioteca. 

 

Horário de funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta feira das 7:30 às 22:30 horas e aos 

sábados das 7:30 às 13:30 horas. 

 

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda a sexta-feira 7:30 - - - - 22:30 

Sábado 7:30 13:30 - - - - 

  

Equipe da Biblioteca: 

 A equipe da Biblioteca é composta por: 

 Bibliotecário (s) – 2  

Kádima do Carmo Silva: CRB1/3302 

Tatiane Dias Melo: CRB1/2555 – Preferencial EaD 

 Auxiliares de biblioteca: 4 – Sendo 1 preferencial EaD 

 Serviços Gerais – 1 

 

A Biblioteca UNICEPLAC está sempre se aprimorando, estética e intelectualmente 

para alcançar da melhor forma a satisfação de seus usuários, bem como, contribuir para 

o sucesso da IES. 


