
 

 

Biblioteca - acervo de livros e periódicos relacionados ao Curso de Pedagogia  

 Biblioteca deverá ser altamente técnica, proporcionando aos seus usuários meios 

de recuperação da informação desejada com rapidez e eficiência.  

Deverá promover a disseminação da informação. Para tanto, contará com 

convênios de utilização recíproca de acervos e intercâmbio, do tipo COMUT, e estará 

ligada à rede mundial de computadores e internet.  A Biblioteca ocupa hoje uma área de 

185,02 m².  

 

Instalações para o acervo  

A Biblioteca da Faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o 

material bibliográfico adequado, tanto para uso do Corpo Docente, Discente e técnico-

administrativo, como para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o hábito 

da leitura, a capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências pessoais, a 

cultura e o entretenimento.  

A Biblioteca está organizada de forma a atender as atividades meio e fins. São 

atividades meio aquelas relativas aos processos de tratamento da informação e fins 

aquelas de atendimento ao usuário.  

São competências da Biblioteca:  

 

 Adquirir o material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo 
acessível;  

   

 Propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes;  
 

 Viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informações.  

Instalações para Estudos Individuais  

Há cabinas individuais em quantidade suficiente para atender o Corpo Discente, 

permitindo assim um estudo reservado.  



Instalações para Estudos em Grupo  

A biblioteca conta com espaço devidamente especificado no layout do 

prédio da Faculdade, específico para leitura e trabalhos em grupo, 

processamento técnico e acervo.  

Plano de Expansão  

No Plano de Expansão, os recursos previstos destinam-se não apenas à 

qualificação dos serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, 

recursos de interligação teleinformatizada e tudo o mais que caracterize um 

moderno e eficiente processo informativo, disponível para os seus usuários.  

Os recursos para a expansão, em todos os seus aspectos, encontram-se 

identificados no planejamento econômico-financeiro e serão garantidos pela 

mantenedora.  

Relação de Periódicos Acadêmicos e Científicos, Revistas e Jornais  

A Instituição se compromete a assinar publicações referentes aos cursos 

propostos e em quantidade suficiente para atender à demanda. Atualmente 

conta com as assinaturas de quatro periódicos de caráter acadêmico-científico, 

avaliados pelo Qualis Periódicos
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como “A1”, os quais estão abaixo listados, além de 

outras revistas que tratam assuntos da área da educação:     

 
 Revista Brasileira de Educação – Anped;  

   

 Cadernos de Pesquisa – F.C.C.;  
 

 Educação e Pesquisa – FE/USP;  
   

 Revista Pro-posições – FE/Unicamp.  
 

 Ensino Superior - SEMESP 
 

 Escola Pública - Editora Segmento  
 

 Nova escola - Abril Editora  
 



 Pátio - Ensino Médio, profissionalizante e tecnológico - Grupo a  
 

 Gestão Educacional - Humana Editora  
 

 Profissão Mestre - Humana Editora  
 

 Educação - Editora Segmento  
 

 

Formas de Atualização e Expansão do Acervo  

O acervo específico da área do curso será formado pelas bibliografias 

básica e complementar estabelecidas juntamente com o ementário das 

disciplinas ofertadas pelo Curso de Pedagogia, conforme descrito no Projeto 

Político Pedagógico. Além destas, o acervo contará com títulos de obras de 

referência fundamentais para o referencial teórico da área. O acervo destinado 

ao curso de pedagogia, que hoje conta com 1973 livros, com 382 títulos e 145 

exemplares periódicos, será ampliado e atualizado sempre que necessário, 

mediante disponibilização de recurso orçamentário da Faculdade Sequencial, 

conforme previsão de investimento disposto no Planejamento Econômico-

financeiro. Os valores provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pela 

Biblioteca também poderão ser utilizados para a aquisição e manutenção do 

acervo.  

 


