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Em atenção ao art.32 da Portaria MEC 40/2007, e seus § 2º., item III, publicamos a 
descrição da Biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 
relacionados à área do curso, política de atualização e informatização, área física 
disponível e formas de acesso e utilização, conforme segue: 
 
 
BIBLIOTECA UNAR 
  
                                          A Biblioteca do Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson”, como instrumento de apoio indispensável  ao desenvolvimento das 
funções do Centro Universitário , tem merecido  atenção especial da entidade, seja na 
adequação do seu espaço físico, no aumento e na qualificação de seus recursos 
humanos e na implantação de sua informatização.  
 
ESPAÇO FÍSICO 
 
A Biblioteca UNAR  está localizada no prédio central, ocupa um espaço físico de 
437m2., com capacidade  para atender 130 alunos simultaneamente, dentro dos quais 
foram delimitados os seguintes locais para sua utilização: 
 

 Acervo  

 Processamento técnico 

 4 Salas de estudos em grupo . 

 2 Salão de leitura. 

 12 Cabines de estudos individuais 

 2 Seção de periódicos. 

 Sala de periódicos. 

 Atendimento . 

 1 Laboratório de informática PCD . 

 4 computadores. 
 
A biblioteca possui entrada  e saída devidamente sinalizadas com símbolos 
internacionais, com indicações e espaços adequados  reservados para pessoas com 
necessidades especiais,  de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e 
comunicação. 
 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
 A Biblioteca UNAR funciona  de segunda  a  sexta-feira das 8h às 22h. 
       Sábado das 9h às 12h . (Regulamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE GESTÃO DA BIBLIOTECA UNAR 
 
O sistema de gestão  de biblioteca utilizado pelo UNAR é o Perseus Cloud, software 
de gestão educacional completo e integrado. O Perseus Cloud é um ERP Educacional 
(Enterprise Resource Planning), da Perseus  desenvolvido para fins acadêmicos. 
 
Através do Perseus Cloud, a instituição dispõe de uma solução completa para 
melhoria  de seus processos acadêmicos, administrativos e financeiros, para atender 
melhor a sua comunidade acadêmica . 
 
As características funcionais do Peseus  na biblioteca  visa a otimização da gestão e 
rotina dos profissionais e usuários de biblioteca, favorecendo todo o processo de   
empréstimo , devolução e reserva , permitindo o cadastramento de publicações 
impressas e mídia, impressão de relatórios pertinentes ao movimento constante 
dabiblioteca, como de  números de exemplares e   títulos existentes, reservas, 
empréstimos e acervo de áreas. 
  
O Sistema Perseus permite a biblioteca integra-se  com a secretaria e financeiro da 
Instituição atualizando dados referente ao leitor discente e docente.  
 
ACERVO 
 
O acervo  da Biblioteca do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson- UNAR  
é constituído de livros, monografia, periódicos, fitas de vídeo, mapas e DVDs em 
quantidade e qualidade desejáveis, como também assinaturas de bibliotecas virtuais 
que atendem apropriadamente as funções de ensino, pesquisa e extensão de 
cursos presenciais  de Graduação , Pós-Graduação e cursos de Educação a 
Distância estando em total consonância com as grades curriculares e com o 
Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores MEC/INEP.  
 
O acervo bibliográfico físico  de livros obedece  a um arranjo sistemático de acordo 
com  a Classificação Decimal de Dewey ( 18ª. Ed) . 
 
A atualização e expansão do acervo físico ou virtual  se dá através das solicitações da 
direção, corpo docente e coordenações de cursos ,sempre que necessário for para a 
implementação  de novos cursos e atualizações de títulos para os cursos já existentes, 
favorecendo  os trabalhos de ensino e pesquisa de toda a comunidade acadêmica . 
 
 
BIBLIOTECAS  VIRTUAIS 
 
1-BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA PEARSON 
 
A Biblioteca Virtual Universitária Pearson  é um acervo digital composto por 
centenas de títulos , que abordam diversas áreas de conhecimento, tais como: 
administração, marketing, pedagogia, engenharias, direito, letras, economia,  
sociologia, filosofia, história , geografia, teologia  , artes , gastronomia e  outras. 
 
2-MINHA BIBLIOTECA  
 
Minha Biblioteca é uma base de dados de livros eletrônicos, em português, que 
reúne milhares de títulos acadêmicos das diversas áreas do conhecimento. 
 
3-REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 
 
RT ONLINE, plataforma eletrônica que oferece acesso a informação de natureza 
doutrinária e jurisprudencial, integrando todos os títulos de periódicos editados pela 
Editora Revista dos Tribunais, o que totaliza mais de mil títulos em  diversas área do 
conhecimento jurídico . 



4-PORTAL VIRTUAL PINI 
 
PORTAL VIRTUAL PINI ,favorece o  acesso a todos os conteúdos produzidos pela 
Editora : AU (Arquitetura e Urbanismo), Construção e Mercado, Téchne, Equipe de 
Obra e Infraestrutura Urbana, serviço TCPO/Web (base exclusiva da PINI).  
 
5-PORTAL DE REVISTAS ELETRONICAS 
 
 O Portal de Revistas Eletrônicas do UNAR é um serviço de divulgação e acesso 
aos periódicos científicos eletrônicos, de diferentes áreas do conhecimento, sob a 
responsabilidade da Coordenação  de Pesquisa e Extensão UNAR 
 
 
 
TABELA GERAL DO ACERVO                                                                     
março/2019 
                                                                                             

CDD  2015 2016 2017 2018 2019 2019 

      Título

s 

Exemp. 

000 Obras Gerais 

 

1.324 1.524 1.643 1.653 1.158 1.710 

100 Filosofia 

 

2.695 2.734 2.879 2.896 1.428 2.898 

200 Religião 

 

186 190 286 290 223 290 

300 Ciências 

Sociais 

 

22.061 22.207 22.734 23.137 12.502 23.394 

400 Linguística 

 

1.723 1.679 1.753 1.791 1.046 1.791 

500 Ciências 

Exatas 

 

1.702 1.733 1.731 1.750 1.300 1.757 

600 Ciências 

Aplicadas 

6.876 7.047 7.321 7.526 4.068 7.533 

700 Belas Artes 

 

3.739 3.765 3.956 4.519 1.786 4.526 

800 

 

Literatura 5.011 5.011 5.130 4.450 4.156 4.457 

900 Geografia 

/História 

2.966 2.987 3.123 3.138 2.014 3.138 

  48.283 48.877 50.556 51.332 29.681 51.494 

 
 
 
SERVIÇOS DE ACESSO AO ACERVO 
 
Com livre acesso ao acervo físico de livros e periódicos, totalmente informatizado, as 
obras são localizadas através do  autor, título e assunto, nos terminais dispostos no 
balcão de atendimento e através do portal da Instituição. 
Também através do portal UNAR o aluno terá acesso as assinaturas das bibliotecas 
virtuais  favorecendo ao leitor docente e discente  na: 

 



 Pesquisa a domicilio 

 Reserva de material 

 Renovação de material 

 Consulta local  
 
O aluno é responsável pelas obras que retirar no acervo físico centralizado na 
Biblioteca Central.  
 
O atraso na devolução do material implicará em multa conforme regulamento e 
procedimentos da instituição ,considerando a data de postagem se for o caso. 
 
 

LABORATÓRIO DE PCD – PORTADORES COM DEFICIÊNCIAS 
 
Equipado com móveis  , equipamentos e programas apropriados para usuários com 
necessidades especiais: cadeirantes, deficientes auditivos  e  deficientes 
visuais(total/parcial). 
 
PROGRAMAS : 
 
VLIBRAS 
 
A Suíte VLibras consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código 
aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS 
 
 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE SINAIS- LIBRAS  
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm 
 
 
DOSVOK  (UFRJ)  

O DOSVOX é um sistema que comunica com o usuário através de síntese de 
voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes 

visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e no 
trabalho.  
O sistema realiza a comunicação com o deficiente visual através de síntese 

de voz em Português como também amplia texto(lupa) auxiliando na baixa 
visão.  
É um sistema gratuito e está disponibilizado na Internet. 
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm 
 
 
QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
BIBLIOTECÁRIA - MARIA BEATRIZ TUNES GUIZELINI - 
CRB 8- 2943 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
  
DO OBJETIVO 
 
 Art. 1º Este regulamento define normas para prestação de serviços da Biblioteca da 
UNAR, objetivando o desempenho de suas atividades, com vistas à obtenção da 
excelência dos serviços prestados. 
 Parágrafo Único. Tem por objetivo servir a comunidade acadêmica e local, sendo o 
empréstimo de seu acervo privado ao corpo docente, discente e funcionários.  
 
Do FUNCIONAMENTO  
 
Art. 2º A Biblioteca funcionará no turno concomitante aos cursos como em outro turno, 
diverso daquele no qual opera os cursos, incentivando assim a leitura e pesquisa. 
 § 1º - de segunda a sexta-feira das 08h00m. as 22h. Sábado das 09h. as 12h. 
 
Da INSCRIÇÃO 
 Art. 3º. A inscrição na Biblioteca terá validade anual para usuários docentes, 
discentes e funcionários, sendo renovada para os discentes no início de cada ano 
letivo, após efetivada a matrícula .  
 
DOS SERVIÇOS  
 
A Biblioteca da UNAR oferece os seguintes serviços:  

 Livre acesso ao acervo 

  Empréstimo a domicílio  

 A reserva de material  

 Consulta local,  

 Orientação bibliográfica, (normas da ABNT)  

 Acesso à Internet, (Área Wi-Fi)  

 Levantamento bibliográfico  
 
Art. 4º Cabe ao usuário o dever de cuidar e devolver os exemplares tomados de 
empréstimo em seu nome.  
 
Art. 5º Em caso de perda ou extravio de material, o usuário fica responsável pela 
reposição ou substituição do material, ou na sua falta, deve comunicar à Biblioteca 
para negociar valores correspondentes ao mesmo.  
 
DO ACESSO AO ACERVO  
Art. 6º Para acesso ao acervo da Biblioteca o usuário pode efetuar pesquisa através 
dos terminais a disposição no balcão de atendimento, através do portal UNAR , ou 
através dos atendentes capacitado para o atendimento.  
§ 1º As consultas podem ser feitas por nome do Autor, Título de obras ou por assunto.  
 
 
 
 



DO EMPRÉSTIMO  
 
Art. 7º É concedido empréstimo domiciliar aos discentes, docentes e funcionários. 
  
Art. 8º O usuário inscrito poderá obter para empréstimo domiciliar, 2(DOIS) livros de 
títulos e áreas distintos por 7 (SETE) dias.  
  
Art. 9º Não tem direito a empréstimo o usuário que se encontra em débito com a 
Biblioteca.  
 
Art. 10º O desligamento de professores, funcionários ou alunos da UNAR requer a 
verificação da existência de pendências com a Biblioteca, sendo obrigatória a quitação 
das mesmas. 
 
 Art. 11º. Não será permitido o empréstimo domiciliar : 
I- Obras de referência (dicionários, enciclopédias, bibliografias, mapas, 
periódicos, obras raras ou de alta demanda);  
 
Art. 12º. Não há renovação em casos de o usuário ter empréstimos em atraso, valores 
pendente na Biblioteca, ou se o exemplar estiver reservado. 
 
 Parágrafo único: A renovação será feita presencialmente ou através do portal do 
aluno.  
-Não será permitido á 2ª. (segunda ) renovação da obra quando esta for indicada para 
pesquisas com data de entrega. Devera aguardar 24h para ser retirada pelo mesmo 
consulente. 
  
Art. 13º. Materiais com reserva não podem ser renovados.  
 
Art. 14º O atraso na devolução do material implicará em multa conforme regulamento 
e procedimentos da instituição ,considerando a data de postagem se for o caso. 
§ 1º Os valores de multas para atrasos serão fixados pelo Bibliotecário chefe, após 
anuência do Diretor. 
 
 DA RESERVA DE MATERIAIS  
 
Art. 15º. Somente será permitida ao usuário a efetivação da reserva de material 
bibliográfico quando não houver exemplares disponíveis para o empréstimo, estando 
condicionado o empréstimo a devolução do material pelo usuário anterior. 
  
DA SALA PARA ESTUDOS (ÁREA WI-FI)  
 
Art. 16º. As salas de estudo da Biblioteca limitam-se a fins acadêmicos, não sendo 
permitida sua utilização para outra finalidade. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art.17º. No recinto da Biblioteca deve ser mantido silêncio, para o aproveitamento do 
tempo dedicado à leitura, estudo e pesquisa.  
 
Art. 18º. No recinto da Biblioteca não é permitido  
FUMAR, nem LANCHAR.  
 
Art. 19º. Os leitores devem ter respeito aos funcionários da Biblioteca a quem assiste 
em manter a ordem.  
Art.20º. Pelo não cumprimento dos itens acima, o leitor estará sujeito à suspensão 
semestral ou anual das atividades da Biblioteca.  
 
 



 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA BIBLIOTECA  
 
Art. 21º. A estrutura organizacional da Biblioteca compreende: 
I- Um Bibliotecário, dois auxiliares.  
Parágrafo Único: À medida que os cursos forem implantados, novas contratações 
serão efetuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


