
 

 

BIBLIOTECA CÂMPUS SEDE 
 

A Biblioteca “Cheddi Gattaz”, do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, do Câmpus Sede, 
ocupa uma área dentro do Hospital-Escola Emilio Carlos, no setor denominado identificado como “F2 
Par”. O setor é servido por amplos corredores, sacadas, escadarias e elevador. Há potencial para a 
ampliação física da Biblioteca. 
            São ambientes da Biblioteca: setor administrativo, locais dos acervos de livros, de periódicos, 
salas de estudos em grupo, divisões para estudos individuais, copa e sanitários. O acervo está disposto 
no setor “F2 Par”, com as obras mais requisitadas e atualizadas conforme os Planos de Ensino dos 
Cursos. A Biblioteca é informatizada para consulta, empréstimo, devolução e reserva e o sistema 
permite o acesso remoto do usuário pela Internet. A retirada e a devolução do material bibliográfico 
solicitado são feitos diretamente no balcão de atendimento. O setor é servido de rede de comunicação 
interna Windows NT (Intranet); disponibiliza acesso à Internet ao usuário para pesquisa e participa da 
rede de informações COMUT. O acervo, de livre acesso, é protegido por sistema antifurto sonoro, 
atende ao público interno e externo, disponibilizando diversos serviços e mantendo parcerias com 
outras instituições. 

A Biblioteca conta com dotação orçamentária anual para atualização e expansão do acervo, para 
atender às necessidades dos cursos. O corpo de funcionários da Biblioteca é qualificado para a 
disseminação seletiva de informação. 
A Biblioteca “Cheddi Gattaz”, instalada no Câmpus Sede, tem regulamento próprio e é órgão de apoio 
dos cursos de Biomedicina, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Engenharia 
Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia. 

Há serviço terceirizado de reprodução de originais em sala próxima à Biblioteca. 
O funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h30min.   

 
 
Descrição do espaço físico e equipamentos 
 

Setores Equipamentos Localização 
Área em 

m2 
Capacidade 

1. Sala Acervo 1 (livros mais recentes) e 

Setor Administrativo 

computadores:  atendimento (4), 

administrativo (5) e terminal de consulta 

(1), leitoras óticas, impressoras fiscais 

fotocopiadora, impressoras a laser 

sistema antifurto, ar-condicionado,  

ventiladores, mesas, cadeiras 

armários, estantes, bebedouros 

carrinhos para transporte de livros 

máquina plastificadora Polasel 

aparelhos de vídeo VHS e de DVD  

armário guarda-volumes  

1º andar - par 

 

167,74 400 

2. Videoteca  

 

projetor, tela de projeção,  

computador,  

ar condicionado,   

sistema de som   

carteiras e  mesa 

1º andar - par 27,80 20 



 

 

3. Sala de Estudos em Grupo I 

 

24 bancadas (estudo individual)  

08 mesas,  

32 cadeiras,  

02 ares condicionados,  

02 ventiladores 

1º andar – 

par (redonda) 

60,96 32 

4. Sala de Estudos em Grupo II 

 

01 ar condicionado,   

01 mesa grande 

06 mesas pequenas 

16 cadeiras 

1º andar – 

par (entrada) 

 

16,72 16 

5. Sala de Estudos em Grupo III 

 

04 bancadas de estudos,  

04 cadeiras,  

01 ventilador e  

01 ar condicionado 

1º andar – 

par (entrada) 

11,10 04 

6. Sala de Estudo Individual 

 

25 bancadas, 

25 cadeiras,  

06 ventiladores e  

03 ares-condicionados 

1º andar – 

par (corredor) 

45,50 25 

7. Sacada - Estudos em Grupo 05 mesas e  

22 cadeiras 

1º andar – 

par (sacada) 

147 22 

8. Sanitários  1º andar - par 27,93  

9. Área de Multiuso/limpeza  1º andar - par 5,21  

 

DESCRIÇÃO DO ACERVO 

 

Áreas do Conhecimento Livros 
Periódicos 

(Títulos) 
CD Roms DVDs Teses 

 Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros    

Ciências Exatas e da Terra 113 316 - - 11 1  

Ciências Biológicas 1422 3624 - - 67 34 11 

Engenharias 21 21 - - 1 1 - 

Ciências da Saúde 9228 18469 96 10 172 642 267 

Ciências Agrárias 31 33 - - - - - 

Ciências Sociais Aplicadas  472 708 - - 2 - - 

Ciências Humanas 1604 3294 - - 48 49 3 

Linguística, Letras e Artes 307 469 - - 3 53 - 

Outros 166 227 - - 6 8 - 

TOTAIS 13356 27161 96 10 310 788 281 

Assinatura  

- Base de dados UpToDate, ferramenta de atualização médica baseada em evidências clínicas. 

Parceria 
- Portal CAPES – através de parceria com o Instituto Federal de São Paulo, Câmpus de Catanduva – SP. 


