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1 APRESENTAÇÃO 

 

Compete à Biblioteca da FACOTTUR, elaborar, coordenar, planejar, executar 

e controlar as atividades de processamento técnico (serviços de seleção, 

desenvolvimento de coleções, de referência; circulação, armazenagem, sinalização, 

preservação dos acervos, registro, catalogação, classificação e inventário 

bibliográfico) e disponibilização dos acervos bibliográficos da FACOTTUR; 

estabelecer políticas de disseminação, de processamento técnico, de recuperação 

da informação e de desenvolvimento dos acervos; estabelecer diretrizes de 

funcionamento específico da biblioteca e dos serviços nela oferecidos, de acordo 

com as normas gerais de funcionamento da faculdade.  

Para organizar e desenvolver suas atividades, a Biblioteca da FACOTTUR 

tem por objetivos gerais:  

a) atender às necessidades do público interno (alunos, pesquisadores, 

professores e colaboradores) envolvidos com o ensino e a pesquisa na FACOTTUR, 

nos cursos técnico, de graduação e pós-graduação;  

b) atender ao público externo interessado em utilizar seu espaço;  

c) preservar, organizar e disponibilizar os acervos para os usuários. 

 

O espaço físico da biblioteca tem cerca de 130 m² e possui: 

 Uma bancada, destinada à efetivação de empréstimo e de devolução das 

obras e a qualquer informação; 

 Dez computadores com acesso à internet; 

 Um computador destinado a deficientes visuais; 

 Oito cabines para estudo individual; 

 Mesas e cadeiras dispostas no salão para estudo em individual ou coletivo. 

 

A sala anexa destinada à estudo em grupo possui cerca de 30 m² e possui: 

  Cinco mesas de estudo 

  Vinte e quatro cadeiras 

 Uma bancada para estudo individual 

 Quadro branco para estudo  
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A Biblioteca da Faculdade de Comunicação e Turismo de Olinda – 

FACOTTUR está sob responsabilidade da Bibliotecária Anielma Maria Marques 

Rodrigues, registrado sob o n
o
 1724 na 4ª região do CRB (Conselho Regional de 

Biblioteconomia). Esta bibliotecária conta com o apoio logístico de uma auxiliar de 

biblioteca e três estagiárias devidamente preparadas, direcionadas ao atendimento. 

Todos exercem suas funções nos horários disponibilizados para o funcionamento 

dos cursos da Instituição. 

A Biblioteca da Faculdade de Comunicação e Turismo de Olinda – 

FACOTTUR presta serviço à comunidade acadêmica e a sociedade local nos 

seguintes dias e horários: 

 

 Segunda às sextas-feiras: 

Das 7h30h às 21h30 

 

 Sábados:  

Das 08h00 às 12h00 

 

Atualmente, o acervo é composto por aproximadamente 1.787 títulos e 

9.435 exemplares.  

A disposição dos livros nas estantes segue ordenação por área do 

conhecimento para facilitar o acesso ao exemplar pretendido.  

 

 

2 BIBLIOTECA FACOTTUR 

 

A biblioteca da FACOTTUR atende aos alunos dos cursos ministrados pela 

faculdade, funcionários e comunidade externa. Os objetivos da biblioteca são: 

 Atender aos docentes, alunos, funcionários e comunidade em geral;  

 Servir de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, fornecendo informações aos 

usuários através do armazenamento, recuperação e disseminação de seu acervo; 

 Promover o acesso, a recuperação e a transferência da  informação de forma 

atualizada, ágil e qualificada, colaborando com desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural de seus usuários; 
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 Adquirir, disponibilizar e difundir recursos de informação, impressos e eletrônicos, à 

docentes, alunos, pesquisadores e funcionários que sirvam de apoio às suas 

atividades acadêmicas, científicas e funcionais, contribuindo para a aprendizagem.  

 

3 ACERVO 

  

O acervo da biblioteca está disponível de forma online e é composto por: 

 

 Livros técnicos; 

 Mídia eletrônica (DVDs e fitas de vídeo); 

 Obras de referência (atlas, dicionários e enciclopédias); 

 Periódicos; 

 Revistas; 

 Jornais; 

 Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

Os usuários podem realizar consulta ao acervo da biblioteca através de 

qualquer terminal com acesso à internet utilizando seu login e senha do portal 

acadêmico. 

O acervo da biblioteca é atualizado mediante compra ou doação.  

As doações à biblioteca serão aceitas a partir de uma seleção de acordo com 

o estado de conservação da obra e de sua pertinência em relação à área de assunto 

coberta pela biblioteca. Caso a obra doada não seja de interesse da biblioteca, será 

encaminhada para uma biblioteca pública ou que esteja focada na área de assunto 

da obra. 

As sugestões de compra são feitas pelos professores desta instituição e 

encaminhadas ao coordenador de cada curso para priorização dos itens, tendo em 

vista a área de especialização do acervo da biblioteca e as disciplinas ministradas 

naquele semestre e/ou curso específico. 

Após os coordenadores reunirem todas as sugestões, estes priorizam as de 

maior relevância e encaminham as listagens à bibliotecária para que seja feita a 

cotação e posteriormente a compra. 
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A cotação é feita em, no mínimo, três livrarias e/ou editoras, através de e-mail 

e telefone. As listagens são enviadas aos representantes e estes respondem com os 

valores individuais de cada item e possíveis descontos. 

A compra é realizada na que oferecer o melhor custo – benefício para a 

instituição. 

Especifica-se, a seguir, o número aproximado do acervo de livros, 

periódicos e revistas, separados por número de títulos e de volumes por áreas do 

conhecimento humano: 

                  ACERVO 

ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS POR TÍTULO REVISTAS POR TÍTULO 

TÍTULOS VOLUMES NACIONAIS ESTRANGEIROS NACIONAIS ESTRANGEIROS 

Ciências Humanas 265 1643 4 -- 2 -- 

Ciências da Saúde 421 2723 8 -- 6 
 

Ciências Biológicas 107 882 -- -- -- 
 

Ciências Exatas e da Terra 46 384 -- -- -- -- 

Ciências Sociais Aplicadas 898 3530 17 -- 22 -- 

Lingüística, Letras e Artes 38 213 -- -- -- -- 

Outros 12 60 -- -- -- -- 

TOTAL 1787 9435 29 -- 30 -- 

ACERVO 

VOLUME ANUAL DE ATUALIZAÇÃO 

EQUIPE RESPONSÁVEL 

(EXCETO VIGILÂNCIA E LIMPEZA) 

ACESSO MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
VIDEOTECA 

COMPRA DOAÇÃO PERMUTA BIBLIOTECÁRIOS OUTROS ABERTO FECHADO QTDE TÍTULOS 

X X 

 

01 04 

 

x 35 

DISPOSIÇÃO DO ACERVO TIPO DE CATALOGAÇÃO FORMAS DE EMPRÉSTIMO 

CDU CDD OUTRO CCAAR2 CCAAR1 OUTRO ABERTO A COMUN. FECHADO À COMUM. 

 X  X    X 

EMPRÉSTIMO DE MAT. DE 

REFERÊNCIA 
FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL BIBLIOG. FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAL BIBLIOG. 

SIM NÃO INFORMATIZADA MANUAL NÃO TEM NA BIBLIOTECA NO PRÉDIO NÃO TEM 

 X X X  x X  
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4 SERVIÇOS 

 

Os serviços oferecidos pela biblioteca estão disponíveis de segunda a sexta-

feira, no horário das 07h30 às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h. 

Os serviços oferecidos são: 

 

 Atendimento e orientação ao aluno sobre a utilização da biblioteca; 

 Acesso à internet; 

 Empréstimo e renovação de empréstimo domiciliar; 

 Orientação ao usuário no uso dos recursos informacionais da biblioteca; 

 Orientação ao levantamento bibliográfico; 

 Orientação ao usuário na normalização e editoração técnica de trabalhos 

acadêmicos conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); 

 Impressão de trabalhos e materiais pertinentes às atividades acadêmicas. 

 

5 ATRIBUIÇÔES DA EQUIPE TÉCNICA DA BIBLIOTECA 

 

São atribuições da bibliotecária: 

 Atendimento ao usuário; 

 Auxiliar os usuários nas pesquisas online; 

 Auxiliar os usuários nas utilizações das normas da ABNT, editoração e normalização 

de trabalhos acadêmicos; 

 Cadastro de usuários; 

 Circulação (empréstimo, renovação e devolução) de materiais; 

 Cotação e solicitação de compra de livros, periódicos e materiais; 

 Impressão de documentos solicitados pelos usuários; 

 Inserção e atualização de dados bibliográficos em sistema próprio; 

 Organização do espaço físico; 

 Organização e acompanhamento para visitas de fiscalização; 

 Organizar, conservar e atualizar o acervo; 

 Orientação ao levantamento bibliográfico; 

 Rotinas internas (comunicação de reserva, atrasos, pendências, etc.) 
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 Tombamento, classificação, catalogação e cadastro de todo o acervo em sistema 

automatizado de acordo com as normas da biblioteconomia utilizando a 

Classificação Decimal de Dewey e a Tabela de Cutter; 

 Zelar para o bem-estar dos usuários da biblioteca. 

 

São atribuições do (a) auxiliar e estagiário (a): 

 Organizar e conservar o acervo; 

 Cadastro de usuários; 

 Circulação (empréstimo, renovação e devolução) de materiais;  

 Atendimento ao usuário; 

 Auxiliar os usuários nas pesquisas online; 

 Rotinas internas (comunicação de reserva, atrasos, pendências, etc.) 

 Preparar o material para ser inserido no sistema; 

 Impressão de documentos solicitados pelos usuários; 

 Organização do espaço físico; 

 Zelar para o bem-estar dos usuários da biblioteca. 

 

6 USUÁRIOS: INSCRIÇÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

 Todos os alunos matriculados regularmente, professores e funcionários 

podem fazer sua inscrição na biblioteca. Uma vez finalizado o vínculo com a 

faculdade, o usuário também será excluído do cadastro da biblioteca. 

Para efetuar o cadastro, o usuário deverá preencher o formulário de inscrição 

da biblioteca, concordar com o regulamento contido no verso do formulário, entregar 

uma foto 3x4 e pagar a taxa de R$ 2,00 (dois reais) para confecção da carteira de 

identificação além de apresentar o comprovante de matrícula ou pagamento. 

O usuário pode ter a inscrição cancelada nos seguintes casos: 

 Não cumprir as normas exigidas pela biblioteca; 

 Causar danos ao acervo ou à biblioteca; 

 Proceder de forma não civilizada para com seus funcionários e demais usuários; 

 Não atender as datas de devolução. 
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7 CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

 

É indispensável à apresentação da carteira de identificação da biblioteca ou 

qualquer documento oficial com foto para a circulação de materiais. Todos os livros 

técnicos encontrados na biblioteca possuem um exemplar não circulante, disponível 

apenas para consultas no ambiente da biblioteca. 

 

 

8 EMPRÉSTIMO 

  

 O empréstimo aos usuários é realizado mediante a apresentação da carteira 

de identificação ou de qualquer documento com foto. A carteira de identificação do 

usuário é pessoal e intransferível, sendo proibido o empréstimo de material 

bibliográfico em nome de outro usuário. 

O usuário deverá solicitar o material no balcão de empréstimo fornecendo, no 

mínimo, os dados do título da obra e sua autoria. 

A retirada e/ou renovação do material será possível somente após realizado 

seu processamento no balcão de empréstimo. 

O número de unidades permitidas para empréstimo de alunos dos cursos 

técnicos, de graduação e funcionários, é de 3 unidades e o prazo para devolução é 

de 7 (sete) dias corridos. Para alunos de pós-graduação e professores, o prazo de 

devolução é de 15 (quinze) dias corridos. As obras de referência e os trabalhos de 

conclusão de curso só têm consulta local. 

Vencido o prazo do empréstimo, o material poderá ser renovado desde que 

não esteja reservado por outro usuário. 

A renovação poderá ser realizada tantas vezes forem necessárias, desde que 

a obra não tenha sido reservada. Ao término do período de empréstimo, o exemplar 

deverá ser devolvido à biblioteca. 

As reservas das obras poderão ser feitas através do balcão de atendimento e 

será observada a ordem cronológica das reservas. A publicação ficará à disposição 

de quem a reservou pelo prazo de 48 horas, a contar a data de sua devolução à 

biblioteca. O não comparecimento passará o direito ao próximo usuário da reserva. 

Não será permitida a reserva da obra para quem os tenha ainda sob empréstimo.  
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9 CONSULTA 

 

Podem ser utilizados somente para consulta local os dicionários, 

enciclopédias, trabalhos de conclusão de curso e exemplares de consulta. 

Os materiais utilizados para consulta local, excepcionalmente, poderão ser 

retirados mediante registro no balcão de atendimento com data e horário de 

devolução estipulados. 

 

 

10 PENALIDADES E MULTAS NO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE ITENS 

EMPRESTADOS 

 

As obras entregues ao usuário ficam sob sua inteira responsabilidade e o 

usuário responderá pelos danos ou perdas que ocorrerem enquanto estiver em seu 

poder. 

Se o prazo para devolução de materiais emprestados não for respeitado, será 

aplicada multa de R$ 1,00 (um real) por dia de atraso e por número de obras 

emprestadas. Caso o título esteja na lista de reserva, a multa será de R$ 5,00 (cinco 

reais) por dia de atraso e por número de obras emprestadas. 

Para os exemplares de consulta que não forem devolvidos até as 21h do dia 

corrente, será aplicada a multa de R$ 1,00 por dia e por exemplar. 

O usuário que permanecer com débito, ficará suspenso a outros empréstimos 

até a quitação integral do valor devido. 

A multa poderá ser cancelada mediante apresentação de atestados ou 

documentos que comprovem a impossibilidade de o usuário devolver o material no 

prazo determinado, desde que estes documentos sejam apresentados à 

coordenação do curso e o coordenador responsável entre em contato com a 

biblioteca confirmando sua veracidade. 

Em caso de faltas graves cometidas pelos usuários na biblioteca ou em 

prejuízo de seu patrimônio, a bibliotecária comunicará o fato à Diretoria para adotar 

as medidas disciplinares cabíveis. 
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11 PERDAS E EXTRAVIOS 

 

O usuário é responsável pela preservação das publicações consultadas e/ou 

retiradas. O usuário que danificar ou extraviar material bibliográfico é obrigado a 

ressarcir a biblioteca mediante a reposição da obra idêntica. 

No caso do material encontrar-se comprovadamente esgotado, o usuário 

deverá indenizar a biblioteca com o pagamento do valor atualizado correspondente à 

obra extraviada ou danificada, ou substituí-la por material de igual valor e interesse, 

indicado pela coordenação do curso ou pela bibliotecária. 

A não reposição da obra extraviada ou danificada implicará no cancelamento 

definitivo da inscrição do usuário na biblioteca e a comunicação da ocorrência à 

Diretoria da Faculdade, para que sejam tomadas as devidas providências 

pertinentes. 

 

 

12 CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO DOS TCCs À BIBLIOTECA 

 

Todos os TCCs são entregues ao coordenador responsável e este encaminha 

à biblioteca as cópias dos trabalhos de conclusão que obedeçam às normas e aos 

padrões mínimos de apresentação de trabalhos acadêmicos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser redigido 

eletronicamente e obedecer às normas da ABNT abaixo:  

 

 NBR 6023 – Referências; 

 NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de documento escrito; 

 NBR 6027 – Sumário; 

 NBR 6028 – Resumo; 

 NBR10520 – Citações em documentos 

 NBR 14724 – Trabalhos acadêmicos 

 

O aluno deverá encaminhar uma cópia impressa e uma cópia em CD-ROM. 

Os TCCs serão adicionados ao acervo mas não estão disponíveis para 

empréstimo domiciliar, somente para consulta local. O auxilio na utilização destas 
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normas será feito pela bibliotecária desde que seja solicitado com certa 

antecedência. 

 
 
13 SALAS DE ESTUDO EM GRUPO 

 

A biblioteca possui uma sala anexa para estudo em grupo com mesas e 

cadeiras. Optou-se por um ambiente fora da biblioteca para dar um maior conforto 

aos usuários que utilizam o espaço, como também para reduzir o barulho.  

Não há limite de permanência, contudo caso haja muita demanda, o tempo 

poderá ser limitado de acordo com a necessidade. 

 

14 UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES 

 

A biblioteca possui dez computadores com acesso à internet sendo um 

reservado à usuários com necessidades especiais.  

Estes deverão ser utilizados para pesquisas e trabalhos acadêmicos ou 

outras atividades pertinentes à sua vida acadêmica. 

Fica proibido o acesso à sites pornográficos, apologia ou 

incitação de crime, racismo e uso de drogas ou que possuam conteúdos que não 

dizem respeito às atividades acadêmicas. 

Quando todos os computadores estiverem ocupados, os usuários deverão se 

dirigir aos laboratórios de informática. 

 

 
15 COMPORTAMENTO NO AMBIENTE DA BIBLIOTECA DA FACOTTUR 

 

 Manter a ordem das mesas e cadeiras disponíveis; 

 Evitar conversas, pois se trata de um ambiente de estudos; 

 Não fumar ou alimentar-se no ambiente da biblioteca; 

 Utilizar os computadores somente para fins pedagógicos; 

 Manter o telefone celular desligado ou em modo silencioso atendendo-o fora da 

biblioteca; 

 Zelar pela conservação das publicações disponíveis no acervo. 
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16 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A Biblioteca não se responsabiliza por objetos, documentos e materiais 

pessoais deixados em seu recinto. Contudo, os objetos encontrados serão 

encaminhados à coordenação geral da FACOTTUR. 

Alegar o desconhecimento das normas de procedimentos da Biblioteca não o 

isenta das penalidades descritas neste manual. 

Os casos não previstos neste documento serão resolvidos pela bibliotecária e, 

em casos excepcionais, pela Diretoria da FACOTTUR. 

 

 

Olinda, 14 de agosto de 2017. 

 
Anielma Rodrigues 
Bibliotecária – FACOTTUR 
CRB4 – 1724 
E-mail: bilbioteca@facottur.org 

 


