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Apresentação

A Biblioteca Universitária: Dr. Sudário de Aguiar Cunha,
pertencente ao Grupo Caelis, surge com a criação da Faculdade
Santo Antônio, Reconhecida em portaria nº 2.479 de 11 de julho de
2005, publicada no DOU em 12 de julho de 2005, com sede na
cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia, como um estabelecimento
de ensino superior de regime especial voltado para o ensino,
pesquisa e extensão, mantido pela SEEA- Sociedade de Estudos
Empresariais de Alagoinhas, pessoa jurídica de direito privado, em
nome coletivo, com sede e foro em Alagoinhas, Bahia.

Tendo como suporte aos cursos oferecidos na Faculdade Santo
Antônio, formado por livros, periódicos, obras de referências e
mídias. Com seu acesso livre para os usuários da Biblioteca.

Atendendo aos interesses e necessidades de seus usuários,
facilitando sobremaneira o acesso, a disseminação da informação e
recuperação dos serviços da biblioteca.
MAKSON DE JESUS REIS
Bibliotecário e Documentalista (CRB5/61-P)
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1 BIBLIOTECA DR SUDÁRIO DE AGUIAR CUNHA
A Biblioteca da Faculdade Santo Antônio, localizada no Bloco
Térreo I, da Faculdade Santo Antônio, tem como homenageado o
DR SUDÁRIO DE AGUIAR CUNHA1:
•Graduado em Ciências Contábeis (UFBA/1972)
•Graduado em Ciências Econômicas (UCS/1970)
•Mestrado em Educação (ufba/1982)
•Doutorado em Engenharia de Produção (UFSC/2006)
Desenvolveu
diversas
experiências
e
pesquisas
Administração Educacional, recebendo títulos e homenagens.

em

A Biblioteca Dr. Sudário de Aguiar Cunha, possui uma
infraestrutura completa com acervos sistematizados e catalogados
para conhecimento acadêmico e promoção da leitura inclusiva e
acessível a todos.
Tendo como objetivo reunir, organizar conservar, disseminar e
manter atualizado o acervo bibliográfico e multimídia visando dar
suporte pedagógico documental e informacional necessário às
atividades do seu corpo acadêmico (docentes e discentes) no nível
de graduação, pós-graduação e pesquisa.

1

Acesso em 01/10/2010 https://www.escavador.com/sobre/1740055/sudario-de-aguiar-cunha
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2 PÚBLICO DA BIBLIOTECA

Alunos, professores, funcionários da Faculdade cadastrados
automaticamente na Biblioteca no ato da matrícula ou admissão,
devendo apenas apresentar a identificação para realizar operações.

Também, atende a comunidade externa para estudos e
pesquisas, mediante identificação.

3 MISSÃO E VALORES DA BIBLIOTECA

A Biblioteca Universitária é um dos alicerces vitais da vida
acadêmica, buscando na sua missão a renovação contínua e
adequada de seu acervo, em prestação de serviços de
informação às atividades de ensino e extensão. Otimizando o
processo, destacados nos seus processos cognitivos.
Dentre desses, destacamos os seguintes objetivos da biblioteca:
•Coletar, organizar e disseminar a documentação e
informações necessárias, visando o estudo, ensino e
pesquisa;
•Fomentar o aperfeiçoamento profissional, bem como cultural
da instituição;
•Incentivar e estimular a leitura e pesquisa bibliográfica,
treinando e educando seus leitores no uso dos recursos da
biblioteca;
•Prestar serviços de orientação aos alunos, professores,
funcionários e comunidade local;
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4 INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA
A Biblioteca Universitária da Faculdade Santo Antônio tem um
programa de estudos e de conhecimentos.
Possuindo livros, vídeos, revistas, jornais, folhetos, mapas,
periódicos, Cd´s ROM, trabalhos de conclusão de curso, etc.
No geral, coleções estão organizadas nas estantes por assuntos
através do SISTEMA DE CLASSIFCAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL
– CDU.
Os Periódicos estão classificados em ordem de títulos das revistas
e devidamente identificados.
4.1 Espaço Físico
A biblioteca possui área física de 162 m². Conta com espaços de
estudos individual, salas para trabalho em grupo e pesquisa.
4.2 Instalações do Acervo
O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro,
com livre acesso dos bibliotecários e usuários. Está instalado com
iluminação natural e artificial adequada. Suas condições de
armazenamento, tende na preservação e disponibilização
atendendo padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização
bem distribuída.
a) Estudos Individuais/ Sala de Pesquisa
Na área física da biblioteca há gabinetes individuais para
estudo.
b)Estudos em Grupos
A biblioteca dispõe de salas para estudo em grupo.
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Instalações

Área (m²)

Área Total da Biblioteca

162 m².

Recepção

1

Sala de Leitura

1

Sala de Pesquisa

1

Distribuída em:
•Sala de Pesquisa
•Sala de Leitura
•Acervo
•Trabalhos Acadêmicos
•Hemeroteca
•Balcão de informações
•Terminais de Consultas (revistas e sistema web jaguar)
4.3 ADEQUAÇÃO DO ACERVO À PROPOSTA DO CURSO
a) Livros
Encontra-se disponibilizada a bibliografia básica de periódicos
nacionais e estrangeiros que atendem às necessidades
acadêmico-científicas. Além das assinaturas de periódicos a
Instituição viabiliza acesso aos periódicos disponíveis livremente
no site da Capes e outros portais.
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O Coordenador de curso e os Docentes incentivam o discente a
utilizar o Portal de Periódicos Capes e a Faculdade disponibiliza
seus equipamentos de informática para esta atividade.
b) Periódicos
O Acervo conta com assinatura recorrente de títulos de periódicos
nacionais e estrangeiros que atendem às necessidades
acadêmico-científica.
A
Faculdade
disponibiliza
seus
equipamentos de informática para esta atividade.
A lista de assinaturas segue no apêndice deste documento.

5 Política de Aquisição, Expansão e Atualização
Ao início do ano letivo, o acervo bibliográfico, juntamente com sua
comissão de Desenvolvimento de Coleções, disponibilizando um
acervo atualizado e em consonância com a comunidade
acadêmica.
Atualizar, manter e disponibilizar o acervo do sistema de
bibliotecas é uma das metas prioritárias da Faculdade Santo
Antônio. A proposta objetiva é manter permanente a atualização
de livros, adquirindo novas coleções. Há também um plano de
desenvolvimento de coleções da Biblioteca Faculdade Santo
Antônio, disponibilizado na Instituição.
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6 Acervo da Biblioteca Faculdade Santo Antônio
É composto de aproximadamente 3884 exemplares, 142 títulos de
revista, 250 monografias, e 150 multimídias, distribuídos em 94
estantes. Fazendo sua seguinte distribuição:
SEÇÃO A

GENERALIDADES/FILOSOFIA E
PSICOLOGIA/ÉTICA

SEÇÃO B

CIÊNCIAS SOCIAIS
DIREITO

SEÇÃO C

PEDAGOGIA/CIÊNCIAS EXATAS

SEÇÃO D

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS/MÉDICAS

SEÇÃO E

CIÊNCIAS DA SAÚDE

SEÇÃO F

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/
ADMINISTRAÇÃO/ HISTÓRIA/
PORTUGUES/ LITERATURA

HEMEROTECA

JORNAIS E REVISTAS

T.C.C

TRABALHOS ACADÊMICOS

ACERVO MULTIMEIOS

CDs, DVDS E DISQUETES

Obs: Acervo e organização sujeita a alterações, conforme a distribuição dos
itens bibliográficos.
• Material

bibliográfico é pertinente aos cursos oferecidos
Faculdade, cujos títulos são indicados no Projeto do curso;

pela

•Acervo de revistas científicas e especializadas, assinaturas de jornais

locais e nacionais, CD-ROM, disquetes e outros;
•Acervo de Referência;
•Produção Bibliográfica e Institucional
•Conjunto de Normas ABNT
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7 TRATAMENTO TÉCNICO
É utilizada a tabela CDU- Classificação Decimal Universal para
classificar os livros, que consiste no emprego da notação como um
código para expressar os conceitos na classificação documentária
e a tabela cutter para designação de autoria.
Também, é utilizado o AACR2 – Código de Catalogação AngloAmericano, o qual fixa normas para descrição de todos os
elementos que identificam uma obra, visando sua posterior
recuperação.
8 SISTEMA DE BIBLIOTECA
O sistema utilizado é o programa NEW JAGUAR, em sua versão
2017.2
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Tendo seu acesso na versão web, podendo ser consultado pelos
seguintes campos:
•Título;
•Autor/Indicação;
•Assunto;
•Tombo.
8.1 Formas de Acesso ao acervo
O Acesso à Biblioteca e o empréstimo serão permitidos aos
discentes regularmente matriculados na Faculdade Santo Antônio,
professores e funcionários, também devem possuir cadastro no
sistema.
•O acesso ao sistema é feito mediante login e senha do
usuário;
• As pesquisas podem também ser feitas nos terminais da
biblioteca;
•O acervo geral pode ser realizado para empréstimo, somente
têm restrição em casos de:
a) Livros de consulta
b)Acervo da Hemeroteca
9 INFORMATIZAÇÃO
Na biblioteca da Faculdade Santo Antônio estão disponibilizados
dois computadores para consulta aos serviços da biblioteca:
• Consulta ao acervo informatizado;
•Consulta a Revistas Digitais;
•Consultas as Bases de dados científicas.
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10 COMUNICAÇÃO
A Biblioteca disponibiliza como meio de comunicação as redes
sociais, e-mails, telefone e site. Tendo esses endereços como
respectivos relacionamentos virtual e físico.

TELEFONE

55 75 3421.4733

E-MAIL

biblioteca@fsaa.edu.br

SITE

http://www.fsaa.edu.br/

Facebook

https://www.facebook.com/facsanto

Também a cada informação científica, os usuários são informados
via e-mail do grupo ou via outros serviços como:
•Biblioteca Informa;
•Boletim Trimestal;
•Mural da Biblioteca;
•Mesa Expositora;
Mantendo um serviço de referência qualificado e com presteza.
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11 FUNCIONAMENTO

Dias úteis:

das 7h30 às 22hs

Sábado:

das 8h às 12h

Balcão de informações:

das 7h30 às 21h30

12 SERVIÇOS DA BIBLIOTECA
Buscando democratizar o acesso a informação a biblioteca
desenvolve alguns serviços, como:
a) Acesso a base de dados;
b)Consulta Local;
c)Referência Bibliográfica;
d)Minicursos;
e)Palestras;
f)Exposição de Livros;
g)Boletim Informativos;
h)Visitas orientadas;
i)Levantamento Bibliográfico;
j)Comutação Bibliográfica e pesquisa de artigos científicos.
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13 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
O Serviço de Empréstimo Domiciliar é o serviço em que o usuário
poderá levar para a sua casa, por um período determinado, livros e
outros materiais do Sistema de Bibliotecas do Grupo Caelis
(BU/FSAA), devolvendo-os às unidades antes do término do prazo
de empréstimo.

Discentes:

03 livros por 07 dias

Docentes

05 livros por 15 dias

Funcionários e Comunidade
externa

05 livros por 15 dias

14 Pessoal Técnico administrativo
O Pessoal técnico e administrativo da biblioteca são compostos
pelos seguintes critérios:
BIBLIOTECÁRIO

1 (UM) Profissional Bacharel em
Biblioteconomia com registro em
conselho de Classe

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

2 (DOIS) auxiliares de biblioteca
Manhã-Tarde / Tarde e Noite

ESTÁGIARIO

1 (um) em consonância com a
contratação e atividades proposta pela
direção da Biblioteca
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15 ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A Biblioteca da Faculdade Santo Antônio conta com um manual de
normalização de trabalhos acadêmicos elaborados pelos docentes
da instituição, disponibilizado no acervo da biblioteca.
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