
 

 

DESCRIÇÃO DA BIBLIOTECA 

          A Biblioteca, denominada “Dr. José Virgílio Vita”, ocupa área de 298,41m2 do Câmpus São 

Francisco havendo potencial para sua ampliação física. São ambientes da Biblioteca: setor 

administrativo, locais dos acervos de livros, de periódicos, de vídeos, CDs e DVDs, salas de estudos 

individuais e em grupo.  O acervo, composto essencialmente por obras ligadas às áreas de Ciências 

Sociais, Negócios e Direito, com correlação pedagógica com os cursos e programas existentes, está 

disposto em dois ambientes, sendo o primeiro composto pelas obras mais requisitadas e atualizadas e 

em outro estão depositadas  as obras mais raras e antigas.  

O acervo está tombado e totalmente informatizado, disponível para consulta, renovação e reservas 

através do site https://unifipa.phlnet.com.br. 

O funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 22h30. 

 

Acessibilidade – Em atendimento aos requisitos de acessibilidade (Decreto 5.296/2004), o 

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA toma como referência a Norma ABNT NBR 9050/2014 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), que trata da acessibilidade de pessoas deficientes, na 

educação superior, quanto a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos. Possui em sua estrutura o 

Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), com a função de implantar, implementar e acompanhar o processo 

de inclusão e de mobilidade e acessibilidade na IES, bem como a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). 

Acesso através de elevador, espaço entre as estantes suficiente para trânsito em cadeiras de 

rodas e balcão adaptado para atendimento à cadeirantes. 

Há condições de acesso para portadores de necessidades especiais e infraestrutura de segurança, com 

supervisão de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estando todos os setores 

devidamente equipados para atendimento das necessidades permanentes. 

           As instalações sanitárias estão distribuídas pelos ambientes de cada bloco, com oferta a ambos os 

sexos e para portadores de necessidades especiais. Há setor específico de manutenção e limpeza 

sistemática 

 

 Biblioteca 

Setores Equipamentos Localização Área em m2 

 

1. Área do Acervo e 

Administrativa  

 

 

03 computadores de consulta 
03 leitoras óticas 
03 impressoras fiscais 
03 computadores (administrativo) 
03 terminal de consulta 
02 impressora laser 
02 ares condicionados 
02 cortinas de ar 
04 mesas (administrativo) 
02 carrinhos para transporte de livros 
06 cadeiras 
03 escadas 
41 estantes (dupla) 
01 guarda-volumes (16 portas) 

BL1-TI  

 

156,51 



 

 

01 balcão de atendimento 
02 armários multiuso (2 portas) 
01 sistema antifurto 
Obs: Software PHL (Personal Home 
Library) 
– sistema para gerenciamento de 
bibliotecas 

2. Sala de Estudos em 

Grupo  

01 mesa 

10 cadeiras estofadas 

01 ar condicionado 

 

BL1-TI  

 

11,80 

 

3. Sala de Estudos 
Individuais  

 

09 bancadas (estudo individual) 
06 mesas com divisória (4 lugares cada) 
33 cadeiras estofadas 
01 ar condicionado 
01 estante aramada 

BL1-TI  

 

57,80 

 

4. Sala de extensão do 

acervo (Arquivo morto) 

 

 

6 armários com portas de vidro 
1 armário de madeira 
1 cadeira 
14 estantes para livros (duplas) 
17 estantes para livros (simples) 
01 ar condicionado 

BL1-TI  

 

53,99 

 

 

DESCRIÇÃO DO ACERVO  

 Livros Periódicos Vídeos 
CD 

Roms 
DVDs Teses Monografias 

Áreas do 

Conhecimento 
Títulos Exemplares Nacionais Exemplares 

     

Ciências Exatas 

e da Terra 
398 1035 10  20 16 1 - 10 

Ciências 

Biológicas 
39 181   1 - - 1 29 

Engenharias 30 41 1  - - - - 7 

Ciências da 

Saúde 
19 25   5 - - - - 



 

 

Ciências 

Agrárias 
30 59 2  2 - - - 4 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
5249 13636 235  337 63 66 134 1147 

Ciências 

Humanas 
1080 2015 11  27 2 5 6 22 

Linguística, 

Letras e Artes 
308 502   9 18 - - - 

Multidisciplinar - - 6  - - - - - 

Total 7153 17494 264 15214 401 99 72 141 1219 

 

Parceria: Portal Capes – através de parceria com o Instituto Federal de São Paulo – Câmpus de 

Catanduva – SP. 

 

 


