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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca das Faculdades Batista do Paraná (FABAPAR) foi criada em mil            

novecentos e cinquenta, com o objetivo de suprir as necessidades de estudo dos             

estudantes do Instituto Bíblico Batista, administrado pelo pastor A. B. Deter. A contar             

de sua criação, está localizada na Av. Silva Jardim, 1859, no bairro Água Verde, em               

Curitiba.  

No ano de mil novecentos e oitenta e quatro, a Biblioteca ganha um prédio              

próprio e o nome em homenagem ao Pastor Xavier Assumpção, tendo sua            

inauguração no dia 13 de fevereiro. 

Não temos notícias do quantitativo do acervo inicial da Biblioteca, porém hoje            

dispomos de mais 33 mil itens na coleção distribuídos num espaço com estrutura física              

de 316 m2, distribuídos em dois pisos, o piso superior, com 196,70 m2; o piso inferior,                

com 119,32 m2. A Biblioteca acomoda 53 pessoas sentadas com três salas de estudo              

em grupo, 18 cabines de estudo individual e 10 computadores para pesquisa, conta             

ainda com a Sala de multimídia, que é multiuso e acomoda 30 pessoas sentadas. O               

acervo de hoje é composto por Livros, Revistas Científicas, Dicionários, Enciclopédias,           

DVDs, CDs e mapas. Disponibilizamos informações em vários formatos: impressos,          

eletrônicos e digitais. Temos uma coleção variada de periódicos impressos e on-line,            

além de bases de acesso livre, disponíveis na Biblioteca virtual.  

A Biblioteca é um órgão complementar das Faculdades Batista do Paraná,           

responsável pela disponibilização de produtos e serviços para o desenvolvimento das           

atividades acadêmicas dos docentes e discentes da Instituição, bem como pelo           

atendimento à comunidade externa. Ela oferece convênio de empréstimo         

interbibliotecário com a Biblioteca da FACEL e a Biblioteca da PUCPR, para suprir             

todas as necessidades de pesquisa.  
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No sentido de acompanhar a modernização, em decorrência das inovações          

tecnológicas, a Biblioteca busca ampliar significativamente o acesso à informação          

usando todos os meios e suportes. Constantemente, ela busca ser um agente de             

mudança e transformação social, não só através da informação, como também na            

criação e implantação de projetos de leitura em Curitiba.  

Desse modo, a Biblioteca da FABAPAR atende à comunidade em geral para            

consultas e permite o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição, ou            

seja, ao corpo docente, discente, aos funcionários e cursos de extensão. 

Através da página própria da Biblioteca https://fabapar.com.br/biblioteca/, o        

usuário tem acesso remoto às suas informações e serviços, como: consulta ao acervo             

bibliográfico por meio do Sistema de Informação Pergamum        

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/biblioteca/index.php, acesso a   

teses e dissertações, acesso a artigos de periódicos, renovação de empréstimo,           

alteração de senha, reserva de livros, pedidos de levantamentos bibliográficos, entre           

outros. O sistema disponibiliza tutoriais para que o usuários tenham treinamento           

remoto. Acesso em:   

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/biblioteca/index.php. Além  

disso, o usuário dispõe também de vários serviços, como: levantamento bibliográfico,           

disseminação seletiva de informação (DSI) entre outros. 

 

1.1 MISSÃO 

 
Promover e garantir o acesso à informação, à pesquisa e às atividades culturais             

a todos da comunidade acadêmica. A Biblioteca da FABAPAR tem como princípios a             

valorização do indivíduo, o trabalho em equipe e a busca constante em melhor atender              

seus clientes para desenvolver novos serviços destinados à comunidade acadêmica. 
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1.2 VISÃO 

 
Ser excelência no ensino, pesquisa e extensão oferecendo recursos         

informacionais para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural das pessoas e           

da Instituição no Brasil. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Garantir a organização e o acesso à informação para o ensino, pesquisa e             

extensão visando auxiliar e estimular o desenvolvimento social e profissional dos           

usuários e da comunidade externa. 

 

1.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

  

O horário de atendimento da Biblioteca da FABAPAR é: de segunda a            

quinta-feira, das 13h às 22h; às sextas-feiras, das 12h às 21h.  

 

2 SETORES INTERNOS DA BIBLIOTECA 

 A Biblioteca Xavier Assumpção está dividida em quatro setores, cada qual com            

sua responsabilidade. A seguir, um breve descritivo.  

2.1 SETOR ADMINISTRATIVO 
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Ao Setor Administrativo compete o planejamento, administração, coordenação e         

controle de todas as atividades das Bibliotecas, bem como manter relações internas            

(na Instituição) e externas (outras instituições). 

2.2 SETOR DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO 

 

O Setor de Formação e Desenvolvimento da Coleção é responsável pela           

aquisição de material bibliográfico e digital (por compra, multa, doação e/ou permuta) e             

pelo controle do desenvolvimento do acervo (seleção e descarte). 

 

2.3 SETOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 

É responsável pelo tratamento técnico do material bibliográfico proveniente de          

compra, multa, doação e/ou permuta, e pela estruturação da base de dados.  

O processamento técnico do acervo segue padrões de normatização         

internacional para classificação, catalogação e indexação, cujo serviço é realizado          

pelos bibliotecários. O preparo do material para circulação corresponde ao preparo           

físico do material independentemente de sua forma (livro, periódico, fita de vídeo,            

DVD, entre outros).  

A confecção de etiquetas de lombada e de código de barras, bem como a              

colagem das etiquetas e a sinalização em geral dos materiais, são atividades            

realizadas pelos auxiliares de Biblioteca. 
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2.1.3 SETOR DE CIRCULAÇÃO E REFERÊNCIA 

O Setor de Circulação e Referência é responsável pelo atendimento aos           

usuários, pela identificação, localização e obtenção de informações, bem como pela           

organização e manutenção do acervo e demais serviços, cuja estrutura compreende a            

Seção de Empréstimo, a Seção de Referência, o Acervo, a Seção de Periódicos e a               

Seção de Materiais Especiais. 

 

3 ESPAÇO FÍSICO 

A área total da Biblioteca é de 316 m², além disso conta também com a Sala de                 

multimídia, que é multiuso, com 29,5 m², somando 346 m². Essa área está distribuída              

da seguinte forma: Arquivo inativo, com 25,5 m²; Piso superior, com 196,70 m²; Piso              

inferior, com 119,32 m²; mais a Sala de multimídia, que é multiuso, com 29,5 m². A                

Biblioteca acomoda 53 pessoas sentadas, já a Sala de multimídia 30 pessoas            

sentadas. Possui três salas de estudo em grupo, dezoito (18) cabines de estudo             

individual, sendo 10 com computadores para pesquisa. três salas de estudo em grupo             

sendo: primeiro piso 1, sala com 11,48 m², uma 8,91 m²; segundo piso, 1 sala com                

16,42 m²; total 36,81m², sendo 2 computadores adaptados para pessoas cegas. 

 
TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE ACOMODAÇÕES DAS BIBLIOTECAS 

DADOS DE INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA DA FABAPAR 

TIPO  BIBLIOTECA 

Espaço físico 316 m2 

Cabines de estudos individuais 18 

Salas de estudo em grupo 3 
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Computadores de pesquisa 10 

Computador para usuário com necessidades 
especiais 

2 

Assentos 53 

Fonte: Biblioteca da FABAPAR. 

 

4 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Para acompanhar as inovações tecnológicas, a Biblioteca da FABAPAR vem          

ampliando significativamente o acesso à informação on-line através do acesso a           

portais de informação e base de dados de acesso livre disponíveis no site da              

Biblioteca. As bases permitem acessar documentos acadêmicos de várias instituições          

de Ensino Superior, nacionais e estrangeiras.  

No que diz respeito à infraestrutura de tecnologia e informação, a Biblioteca            

possui laboratório, com 15 máquinas com acesso à internet, rede Wi-Fi distribuída por             

UniFi, com 250 gigas de velocidade fornecidos pela Copel. Os computadores têm            

programas editores de textos, planilhas, apresentações e navegação. O sistema          

Pergamum é hospedado em nuvem nos servidores da própria prestadora do serviço,            

em que são realizados backups diários. Toda backbone da Biblioteca é feita com             

cabeamento CAT6e, alimentada por um switch gigabit que recebe sinal por fibra            

óptica.  

A Biblioteca tem à disposição 5 aparelhos de telefonia VOIP e dois aparelhos de              

celular com acesso à internet, bem como faz uso da ferramenta WhatsApp Business             

para comunicação com seu público externo, ambos os números de contato são            

disponibilizados no portal da Biblioteca, que está hospedado nos servidores da           

Amazon. 
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TABELA 2 – EQUIPAMENTOS DE INFORMAÇÃO DA BIBLIOTECA 

TIPO QUANTIDADE 

Computadores de usuários 12 (2 consulta ao acervo) 
Computadores de trabalho 5 
Impressoras de trabalho 2 
Leitores de código de barras 3 
FONTE: Biblioteca da FABAPAR. 
 

5 RECURSOS HUMANOS 

TABELA 3 – EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA 

 

CATEGORIA QUANTIDADE HORAS TRABALHADAS 
SEMESTRAIS 

Bibliotecários (1) 1 40h 

Supervisor de Biblioteca (2) 1 40h 

Estagiária 1 30h 

Auxiliares de Biblioteca 2 80h 

TOTAL 5 190h 

FONTE: Bibliotecas da FABAPAR. 
 
NOTA: (1) Rozane Denes – Graduada em Biblioteconomia pela UFPR (1999); Especialista em Gestão              
da Informação e Inovações Tecnológicas pela FESPPR (2001); Especialista em Ciência, Tecnologia e             
Sociedade pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação para a Ciência e para a               
Cultura (OEI), com a coordenação acadêmica da Universidade de Oviedo (Espanha) e do NEPET              
(UFSC) (Brasil), (2004); Mestranda em Teologia prática na FABAPAR (2017), registrada no Conselho             
de Biblioteconomia – 9.ª Região/PR sob o CRB9 1243.         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do  

NOTA: (2) Fabiano Francisco Amaral – Pós-graduado em Design Instrucional pelo Instituto Brasileiro             
de Design Instrucional – IBDIN, com especialização em recursos de multimeios para o ensino a               
distância; graduando em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR             
(2015-2018); graduando em Biblioteconomia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci –           
UNIASSELVI (2018-2020); graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (2002-2006).  
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6 PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO E SERVIÇOS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS 

 

Todos os serviços relacionados abaixo são oferecidos aos usuários com vínculo           

Institucional. 

 

6.1 EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

 

Tem por finalidade uma parceria para empréstimos, em bibliotecas de outras           

instituições, de materiais não existentes na Biblioteca da FABAPAR. Atualmente, a           

Biblioteca da Instituição mantém convênio com as bibliotecas da PUCPR e da FACEL. 

 

6.2 ACESSO À INTERNET 

 

A Biblioteca dispõe de computadores para consulta ao acervo, pesquisa          

técnica-científica, uso de correio eletrônico e redes sociais, entre outros. O acesso à             

internet pode ser feito via cabo ou Wi-Fi. 

 

6.3 CONSULTA LOCAL 

 

São exemplares que possuem na capa uma etiqueta CONSULTA LOCAL, que           

significa uso exclusivo para pesquisa dentro da Biblioteca, no entanto podem ser            

retirados para empréstimo especial de duas horas, a fim de serem utilizados em sala              

de aula ou para reprografia. 
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6.4 ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Conforme a Lei 9610/98 de Direitos Autorais, o Decreto n.º 9.522, de 8 de               

outubro de 2018, promulga o Tratado de Marraquexe, firmado em Marraquexe, em            

27 de junho de 2013, para facilitar o acesso de pessoas cegas a obras publicadas,               

assim como o acesso de pessoas com deficiência visual, ou outras dificuldades, ao             

texto impresso. A Biblioteca da FABAPAR disponibiliza aos usuários com          

necessidades especiais bases com acesso on-line, bem como atende de acordo com            

a demanda, usando os mais diversos meios de comunicação, como aplicativos,           

redes sociais, e-mails etc.  

Instruções para uso da Biblioteca digital: a Fundação Dorina Nowill possui um            

acervo composto com mais 4.500 títulos acessíveis nos formatos: Braille, Digital           

Acessível DAISY, MP3 e Fonte Ampliada; A Biblioteca digital Open Library possui 1             

milhão de obras digitalizadas; a Biblioteca Pública do Paraná, na Seção Braille, que             

visa ao desenvolvimento e à formação das pessoas com deficiência visual, possui            

um acervo com aproximadamente 7 mil títulos em Braille. Além disso, o acervo             

dispõe de livros falados e digitais.  

Para o ano 2020, a Biblioteca Xavier Assumpção vai disponibilizar, por meio            

do acesso com senha no sistema Pergamum, livros digitalizados produzidos pela           

FABAPAR, assim como de outros autores que doarem os direitos autorais.  

Para alunos com necessidades especiais, o laboratório disponibiliza        
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computadores com o sistema operacional ORCA, o qual permite que pessoas cegas            

utilizem um microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas,           

adquirindo, assim, um nível alto de independência no estudo e no trabalho. Possui             

também computador com tela de alto contraste, para pessoas com baixa visão. Além             

disso, o laboratório da Biblioteca dispõe de fones de ouvido, caixas de som, pessoas              

treinadas para dar auxílio de informática e linguagem de sinais. O sistema da             

Biblioteca oferece  também tutoriais. 

6.5 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

 

O empréstimo pode ser domiciliar ou para simples reprodução, conforme a Lei            

9610/98 de Direitos Autorais e o Regulamento da Biblioteca. 

Não serão objetos de empréstimo domiciliar as obras de referência (dicionários,           

enciclopédias, guias, entre outros), as obras raras e coleções especiais, as           

monografias, as dissertações e teses, os livros de reserva permanente e os livros de              

uso local. 

Os materiais de uso local e as obras de referência são considerados reserva             

técnica permanente. O empréstimo dos materiais de reserva permanente para          

reprodução terá duração máxima de 2 horas. A quantidade de material que pode ser              

retirado, segue conforme a tabela abaixo.  

CATEGORIAS PRAZOS COTA DE MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO 

Professores 15 dias 10 unidades 

Mestrado 180 dias 10 unidades 
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Alunos de Graduação 7 dias 4 unidades 

Alunos de Especialização 15 dias 5 unidades 

Funcionários e estagiários 7 dias 3 unidades 

Egressos 7 dias 1 unidade 

Nota: *São considerados materiais de empréstimo livros, periódicos e multimeios – fita de vídeo, DVD, CD-ROM e                 
fita cassete. 

OBS.: No caso de usuários em exercício domiciliar, a cota estipulada fica a critério do bibliotecário responsável,                 
dependendo da demanda de uso do material solicitado. 

 

6.6 CÓPIAS 

  

De acordo com a Lei Federal n.º 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998, sobre               

direitos autorais, é proibida a reprodução dos materiais bibliográficos, exceto nos           

casos previstos no Capítulo IV da citada Lei: 

 

“CAPÍTULO IV DAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS Art. 46”. 

Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I – A reprodução: 

(d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de          
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita           
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para           
esses destinatários; 
II – A reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do               

copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

“III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de               

passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida             

justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;” 
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Para acessar a lei na íntegra: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm 

 

6.7 ORIENTAÇÃO DE NORMAS DA FABAPAR 

 

Auxílio aos acadêmicos e professores quanto à utilização das normas da ABNT            

para normatização de trabalhos acadêmicos da FABAPAR. O acadêmico deve entrar           

em contato com o bibliotecário e agendar um horário com ele para orientações sobre              

normatização técnica. 

6.8 LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Pesquisa sobre determinado assunto para verificação dos títulos existentes nas          

Bibliotecas. O solicitante pode informar condições para a busca, como: idioma, tipo de             

material, palavras-chave, formas de organização de listas pelo sistema da Biblioteca,           

entre outras. O usuário dispõe também do serviço de Disseminação Seletiva da            

Informação (DSI), um serviço que pode ser acionado via sistema Pergamum. 

6.9 PALESTRAS E VISITAS ORIENTADAS 

 

No início do ano letivo, os calouros recebem instruções básicas sobre: utilização            

da base de dados; funcionamento, normas e uso da Biblioteca, acesso às fontes de              

informações on-line, periódicos.  

6.10 CATALOGAÇÃO NA FONTE 
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É um serviço de padronização da ficha catalográfica para publicações e           

monografias. 

 

6.11 RENOVAÇÃO E RESERVA DE MATERIAIS  

 

A renovação dos materiais pode ser feita via sistema on-line. 

  

● Novo portal da Biblioteca: 

https://fabapar.com.br/biblioteca/ 

 

● Link de acesso ao Pergamum: 

 

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/biblioteca/index.php 

 

● Renovações, reservas, entre outros – Pergamum Mobile: 

 

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/mobile/logout.php 

 

● Acesso ao Pergamum Mobile pelo QR Code: 

 

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/biblioteca/index.php 

 

● Tutoriais de treinamento para acesso ao Sistema: 

 

https://pergamum.com.br/pergamum_servicos_fabapar/biblioteca/index.php 
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6.12 EGRESSOS 

 

Nossos alunos egressos podem emprestar materiais. Para isso, devem acessar          

o site da faculdade – egressos. Lá, eles recebem automaticamente todas as instruções             

de como proceder para usar a Biblioteca. As regras de empréstimo estão descritas no              

Regulamento Interno das Bibliotecas da FABAPAR, que pode ser solicitado no balcão            

de empréstimo. 

 

6.13 COMUNIDADE EXTERNA 

 

A comunidade externa pode usufruir somente do espaço e de informações do            

acervo da Biblioteca, como: xerox e leitura local, não podendo utilizar serviços            

prestados aos usuários com vínculo Institucional. A única exceção é feita aos            

deficientes visuais, que poderão, mediante apresentação de pen drive, receber uma           

cópia do material digitalizado no acervo da Biblioteca, respeitando a Lei Federal n.º             

9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

6.14  ACERVO 

 

A Biblioteca da FABAPAR possui mais de 33 mil exemplares impressos,           

contando com documentos que não estão cadastrados no sistema. A Biblioteca possui            

mais de 239 títulos de periódicos, sendo que a maioria está disponível on-line. Com              

relação aos artigos indexados on-line e também aos artigos que podem ser acessados             

diretamente na Instituição, que estão indexados no sistema de informação Pergamum           
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da Biblioteca, na atualidade, não é possível fazer uma contagem exata por conta da              

grande quantidade de artigos indexados e impressos produzidos diariamente. Além          

disso, podemos contar com milhões de documentos através do acesso on-line às            

bibliotecas digitais e às bases de dados de acesso livre, diretamente vinculadas ao site              

da Biblioteca da FABAPAR. 

Todos os dados estatísticos podem ser conferidos por meio dos relatórios           

apresentados aos avaliadores, como também no próprio Portal da Biblioteca.  

 

 
TABELA 4 – DADOS ESTATÍSTICOS DO ACERVO DE LIVROS E MULTIMEIOS 

TIPO DE OBRA TÍTULOS EXEMPLARES 

Trabalho de exegese 26 26 
CD-ROM  30 30 
Dissertações  56 64 
DVD  188 188 
E-books  60 60 
Fitas de vídeo 307 307 
Folhetos 37 37 
Livros  14.520 24.636 
Mapas 135 135 
Monografias  301 301 
Obra de referência  92 166 
Tese 30 30 
Periódicos 298 7.720 
TOTAL 16.080  33.700  

FONTE: Sistema da Biblioteca da FABAPAR. 
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TABELA 5 – DADOS ESTATÍSTICOS DO ACERVO DE PERIÓDICOS 

TIPOS DE OBRA TÍTULOS  EXEM
PLAR

ES 

ARTIGOS 

Periódicos impressos FB 298 7.720 55.680 
Permutas FABAPAR 31 - - 
Periódicos Scielo CH. CS 367 - 57.210 
Dialnet 10.511  115.621 
ICAP artigos on-line 230 0 25.000 
Redalyc 1.310 50.000 620.000 
Artigos indexados FABAPAR 0 0 17.815 
Outras versões site Biblioteca 68 15.600 125.830 
TOTAL 12.815 73.320 1.017.156 

FONTE: Site e Sistema da Biblioteca da FABAPAR. 
 
 

  

7 USUÁRIOS POTENCIAIS DAS BIBLIOTECAS DA FABAPAR 

Abaixo segue o quadro com dados estatísticos dos usuários potenciais. 
TABELA 6 – USUÁRIOS POTENCIAIS 

 
CURSOS/OUTROS USUÁRIOS POTENCIAIS BIBLIOTECA 

Graduação presencial 189 

Graduação EAD 509 

Mestrado 98 

Extensão 60 

Pós-graduação EAD 564 

Funcionários/Professores 90 

Estagiários 3 

Egressos 50 

TOTAL 1.563 
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FONTES: Biblioteca, Secretaria e Departamento de Recursos Humanos da FABAPAR. 

 

8 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A política de seleção, aquisição e descarte da Biblioteca da FABAPAR           

compreende a aquisição conforme orçamento Planejamento Estratégico elaborado        

anualmente pela direção da Instituição de acordo com as necessidades de aquisição.            

São adquiridos periódicos, e-books, multimeios e livros impressos. As aquisições são           

realizadas com base nas indicações bibliográficas das diversas disciplinas e, também,           

mediante consulta a especialistas, editoras e indicações da comunidade acadêmica. 

  

  

 

Curitiba, 26 agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável pela Biblioteca Xavier Assumpção 

Rozane Denes – CRB-9/1243 
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