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     1. BIBLIOTECA 

 
Criada em 1996, a rede de Bibliotecas do Centro Universitário Estácio da Bahia - FIB tem como uma 

de suas metas básicas a globalização de seu acervo através do processo de disseminação da 

informação. Acompanhando a tendência global, foram adotados os mais avançados recursos 

tecnológicos, visando oferecer aos usuários amplas possibilidades de pesquisa no atendimento à 

diversidade de consultas que ocorrem na área acadêmica. Seu objetivo é coletar, sistematizar e 

disseminar informações para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade 

acadêmica, atendendo também ao público externo. 

O Centro Universitário Estácio da Bahia - FIB possui em seu acervo livros e periódicos das diversas 

áreas de conhecimento, distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 1 Acervo da Biblioteca 

ÁREA LIVROS  PERIÓDICOS POR TÍTULO VÍDEOS 
Títulos Volumes Nacionais Internacionais 

Ciências Agrárias 102 204 01 - 05 
Ciências Biológicas 180 1.324 - - - 
Ciências da Saúde 1.443 12.938 99 02 59 
Ciências Exatas e da 
Terra 

1.985 10.524 19 02 03 

Ciências Humanas 2.251 10.928 160 01 52 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

8.921 41.435 363 21 719 

Engenharias 1015 3.416 10 01 28 
      Lingüística Letras e 
Artes 

940 4.093 07 01 05 

TOTAL 16.837 84.862 659 27 871 
 

A rede de Bibliotecas possui um espaço físico total de 1009,80 m², sendo composta por: 



 
 
 
Biblioteca Central - Gilberto Gil 

Biblioteca Central com 914,76 m² localizada no Campus Gilberto Gil. Nesta unidade, a responsável 

técnica administra, coordena e gerência as duas bibliotecas, acompanhando e supervisionando os 

processos de aquisição de livros, periódicos e DVDs, o tratamento técnico, definição de layout das 

instalações, as normas e os procedimentos do atendimento. 

 

Biblioteca Setorial - Fratelli Vita 

Biblioteca com 95,04 m² localizada no Campus Fratelli Vita 

A rede de Bibliotecas dispõe de um acervo de 82.303 livros; uma coleção de 686 títulos de 

periódicos e 871 fitas de vídeos. No acervo, também constam trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e pós-graduação lato sensu, dissertações e teses, CDs e mapas em todas as áreas de 

conhecimento em que a Instituição oferece cursos. 

Os melhores trabalhos de conclusão de cada um dos cursos da Instituição são disponibilizados para 

consulta por toda comunidade interna e externa. Além disso, a FIB estimula seus corpos docente e 

discente para a produção de livros e revistas com artigos baseados nesses trabalhos publicados pela 

Editora FIB. 

O acervo de livros é adquirido através da indicação do Coordenador de curso, em consenso com os 

professores, observando a pertinência com as disciplinas e o projeto pedagógico do curso. Há que 

se destacar a contribuição relevante e todo acervo que enriquecem e ampliam as possibilidades de 

pesquisa em amplo referencial teórico pelos alunos. 

Para atualização e ampliação sistemática do acervo, ao final de cada semestre, os professores 

apresentam para a Coordenação do Curso a relação de livros a serem adquiridos para compor a 

bibliografia atualizada das disciplinas. Atendendo à bibliografia dos Cursos, o acervo é atualizado 



 
 
 
através da consulta aos catálogos das editoras, a partir das indicações dos professores e 

Coordenadores de Curso. 

Na aquisição de livros básicos é observada a proporção de 01 (um) exemplar para cada 08 (oito) 

alunos. Quando o título aparece em mais de uma disciplina, é utilizado o critério de aquisição de 

igual número de exemplares a cada repetição.  

Os títulos de periódicos e os vídeos a serem adquiridos para o Curso são definidos pelo 

Coordenador, levando em consideração a proposta pedagógica e a indicação de professores. 

A aquisição das Bases de Dados observa a existência de títulos de periódicos que contemplam a 

proposta pedagógica do Curso, a visualização “full text” dos artigos e a possibilidade de tradução 

dos mesmos para o português, como é o caso da Base de Dados EBSCO. 

A biblioteca tem um controle efetivo de todo o material consultado na biblioteca e emprestado aos 

seus usuários. Através da impressão de relatórios, a Biblioteca tem o controle diário, semanal, 

mensal ou anual de todas as atividades desenvolvidas pelo Sistema. Estes relatórios podem ser 

feitos por tipo de usuário (aluno, professor, funcionário ou visitante), por curso, tipos de 

empréstimo (local ou domiciliar), etc. 

O acesso à pesquisa obtido via Internet, vídeos, bases de dados Infotrac, CD ROM e DVD são 

adequados às necessidades dos usuários e conduzido sob a orientação de um bibliotecário. O 

acervo de vídeo e CD ROM especializado nas principais áreas do conhecimento podem ser utilizados 

pelos alunos na sala de projeção e/ou pesquisa informatizada. 

Adequação do acervo a proposta do curso 

Atendendo à bibliografia dos Cursos, o acervo é atualizado através da consulta aos catálogos das 

editoras, a partir das indicações dos professores e Coordenadores de Curso. 

Toda expansão do acervo é contemplada no Plano de desenvolvimento Institucional. 



 
 
 
Serviços 

A aquisição das Bases de Dados observa a existência de títulos de periódicos que contemplam a 

proposta pedagógica do Curso, a visualização “full text” dos artigos e a possibilidade de tradução 

dos mesmos para o português, como é o caso da Base EBSCO. 

O Centro Universitário FIB disponibiliza para seus usuários, nas salas de Pesquisa Informatizada de 

suas bibliotecas, a Base de Dados EBSCO, através do endereço eletrônico: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=passwordq

ue representa um apoio fundamental às pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a periódicos 

internacionais. A EBSCO hospeda as seguintes Bases de Dados: 

Academic Search Complete 

O Academic Search Complete é a base de dados de texto completo multidisciplinar, mais 

valiosa do mundo e mais abrangente academicamente, com mais de 8.500 periódicos de 

texto completo, incluindo mais de 7.300 periódicos revisados por especialistas. Além de 

texto completo, essa base de dados oferece resumos para mais de 12.500 periódicos e um 

total de mais de 13.200 publicações, incluindo monografias, relatórios, documentos de 

conferências, etc. A base de dados apresenta conteúdo em PDF que remonta a 1887, com a 

maioria de títulos de texto completo em formato PDF nativo (pesquisável). São fornecidas 

referências citadas pesquisáveis para mais de 1.400 periódicos. 

Business Source Premier 

A Business Source Premier é a base de dados de pesquisa de negócios mais utilizada do setor 

de pesquisa, fornecendo texto completo de mais de 2.300 periódicos científicos e mais de 

1.100 publicações analisadas por especialistas. Esta base de dados fornece texto completo 

que remonta a 1886 e referências citadas de pesquisa que remontam a 1998. A Business 

Source Premier supera seus concorrentes em termos de cobertura em texto completo em 



 
 
 

todas as disciplinas da área de negócios, incluindo marketing, administração, MIS, POM, 

contabilidade, finanças e economia. Esta base de dados é atualizada diariamente no 

EBSCOhost.  

MEDLINE Complete 

O MEDLINE Complete oferece informações médicas reconhecidas sobre medicina, 

enfermagem, odontologia, veterinária, o sistema de saúde, ciências pré-clínicas e muito 

mais. O MEDLINE Complete utiliza a indexação MeSH (Títulos de assuntos médicos) com 

árvore, hierarquia em árvore, subtítulos e recursos de expansão para pesquisar citações em 

mais de 5.400 revistas biomédicas especializadas atuais. O MEDLINE Complete é a fonte mais 

abrangente do mundo de texto completo para periódicos médicos, fornecendo texto 

completo para mais de 1.800 periódicos indexados no MEDLINE. Desses, mais de 1.700 têm 

indexação de capa a capa no  MEDLINE, e, desses, mais de 900 não são encontrados com 

texto completo em qualquer versão do Academic Search,Health Source ou Biomedical 

Reference Collection. Esse arquivo de grande abrangência contém texto completo para 

muitos dos periódicos mais usados no índice MEDLINE. Com cobertura datando de 1857 e 

texto completo de 1865, o MEDLINE Complete é a ferramenta de pesquisa ideal para 

literatura médica. 

Fonte Acadêmica 

A Fonte Acadêmica é uma coleção em rápida expansão de mais de 130 periódicos 

acadêmicos do Brasil e de Portugal. Todas as principais áreas de assuntos são abordadas, 

com ênfase específica em agricultura, ciências biológicas, economia, história, direito, 

literatura, medicina, filosofia, psicologia, administração pública, religião e sociologia. É uma 

ferramenta indispensável de escopo excepcional, desenvolvida para tornar a pesquisa 

acadêmica prontamente acessível em formato PDF. A base de dados é atualizada 

semanalmente.  



 
 
 
Hospitality & Tourism Complete 

O Hospitality & Tourism Complete aborda a pesquisa acadêmica e novidades sobre o setor 

em relação à hospedagem e ao turismo. Esta coleção contém mais de 828.000 registros que 

remontam a 1965. Existem textos completos de mais de 490 publicações, incluindo revistas 

especializadas, relatórios de países e empresas e livros.  

Education Source 

Education Source foi projetado para atender as necessidades dos alunos de educação, 

profissionais e gestores. A extensa coleção inclui texto completo para mais de 1.700 

periódicos, 550 livros e monografias, trabalhos apresentados em congressos relacionados 

com a educação, citações para mais de 4 milhões de artigos, incluindo resenhas de livros. 

Cobertura em Fonte Educação abrange todos os níveis de ensino desde a infância ao ensino 

superior e também inclui especialidades de ensino, como a educação multilingue, educação 

em saúde e testes. 

Applied Science & Technology Source 

Applied Science & Technology Source oferece ampla cobertura da investigação e 

desenvolvimento no âmbito das ciências aplicadas e disciplinas de computação através da 

combinação de bases de dados de alta qualidade, tanto EBSCO Publishing e HW Wilson. Este 

recurso do premier oferece texto completo para quase 1.200 jornais, citações de milhões de 

artigos. O conteúdo dentro da Ciência Aplicada e Tecnologia deriva de várias fontes, 

incluindo os principais jornais de comércio, profissionais e técnicos revistas da sociedade, e 

atas de conferências. 

Psychology and Behavioral Sciences Collection 

O Psychology & Behavioral Sciences Collection é um banco de dados abrangente que cobre 

informações relativas a tópicos em características comportamentais e emocionais, 



 
 
 

psiquiatria e psicologia, processos mentais, antropologia, métodos experimentais e 

observacionais. Esse é o maior banco de dados de texto completo do mundo, oferecendo 

abrangência de texto completo para quase 400 periódicos.  

International Pharmaceutical Abstracts 

Produzida pela American Society of Health-System Pharmacists, esta base de dados inclui 

informações de mais de 750 periódicos farmacêuticos, médicos e de saúde publicados em 

todo o mundo desde 1970. O International Pharmaceutical Abstracts cobre todo o espectro 

de informações de tratamento medicamentoso e farmacêuticas, incluindo literatura atual de 

medicamentos relacionados à saúde. 

World Politics Review 

A World Politics Review é um recurso e publicação diária on-line para profissionais de política 

externa e leitores com um interesse sério em política internacional e assuntos estrangeiros. 

Seus artigos originais são escritos por uma rede de mais de 400 colaboradores de todo o 

mundo, incluindo especialistas no assunto de jornalismo, organizações de pesquisa, 

universidades, governo e outros. Esta base de dados tem atualmente milhares de artigos em 

seus arquivos e produz mais de 75.000 palavras de conteúdo original por mês.  

Chemical Hazard Information Library 

O Chemical Hazard Information Library é um recurso de texto completo abrangente com 

informações destinadas a apoiar as necessidades de dados de usuários nas áreas de 

toxicologia, riscos químicos e outras disciplinas alinhadas. Esta coleção incomparável fornece 

acesso a textos completos de milhões de documentos contendo dados extensivos de risco 

humano e/ou ambiental, além de incluir dados vitais em áreas-chave como toxicidade, 

carcinogênese, mutagênese, teratogênese e muito mais. Com informações abrangentes de 

mais de 130 fontes de líderes em todo o mundo, o Chemical Hazard Information Library 



 
 
 

cobre mais de 400.000 substâncias únicas e é pesquisável através 2,25 milhões de nomes 

químicos e sinônimos. Projetado para os profissionais do setor, pesquisadores e estudantes, 

o Chemical Hazard Information Library é a primeira coleção dedicada de dados químicos 

relacionados disponível atualmente.  

Regional Business News 

Esta base de dados fornece cobertura abrangente de texto completo de publicações 

regionais da área de negócios. O Regional Business News incorpora mais de 80 publicações 

de negócios regionais cobrindo todas as áreas urbanas e rurais nos EUA. Clique aqui para 

obter uma lista completa de títulos. Clique aqui para obter mais informações. 

SPORTDiscus with Full Text 

O SPORTDiscus with Full Text é a fonte mais abrangente do mundo de periódicos científicos 

sobre esporte e medicina esportiva, fornecendo o texto completo de 550 periódicos 

científicos indexados no SPORTDiscus. Este arquivo confiável contém texto completo de 

muitas das revistas especializadas mais usadas no índice SPORTDiscus, sem limite de 

divulgação. Com cobertura de artigos em texto completo desde 1985, o SPORTDiscus with 

Full Text é a ferramenta de pesquisa definitiva para todas as áreas de literatura do esporte e 

da medicina esportiva.  

SocINDEX with Full Text 

O SocINDEX with Full Text é a base de dados mais abrangente e com maior qualidade em 

pesquisa de sociologia no mundo. A base de dados apresenta mais de 2,1 milhões de 

registros com títulos de assuntos de um dicionário com mais de 20.000 termos relacionados 

à sociologia, projetado por especialistas do assunto e lexicógrafos especializados. O 

SocINDEX with Full Text contém o texto completo de 860 periódicos científicos 



 
 
 

especializados que remontam a 1908. Esta base de dados também inclui o texto completo de 

mais de 830 livros e monografias e de mais de 16.800 documentos de conferências.  

Dentistry & Oral Sciences Source 

Odontologia & Fonte de Ciência Oral abrange todas as áreas relacionadas à odontologia, 

incluindo assistência odontológica pública, endodontia, dor e cirurgia facial, odontologia, 

patologias/cirurgias/radiologias oral e maxilofacial, ortodontia, odontologia pediátrica, 

periodontia e prostodontia. O banco de dados é atualizado semanalmente no EBSCOhost.  

Information Science & Technology Abstracts (ISTA) 

O Information Science & Technology Abstracts é a principal base de dados das áreas de 

ciência da informação. O ISTA reúne artigos de revistas especializadas de mais de 450 

publicações, além de livros, relatórios de pesquisa e anais de conferências e patentes, com 

cobertura abrangente e contínua dos periódicos mais importantes nessa área. As datas de 

cobertura remontam a meados da década de 1960.  

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text 

O Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Textindexa mais de 560 das 

principais periódicos científicos, mais de 50 periódicos científicos de prioridade e 125 

periódicos científicos seletivos, além de livros, relatórios de pesquisas e protocolos. Esta 

base de dados também inclui o texto completo de mais de 330 periódicos científicos. A 

cobertura de assuntos inclui biblioteconomia, classificação, catalogação, bibliometria, 

recuperação de informações on-line, gestão de informações e mais. A cobertura da base de 

dados remonta a meados dos anos 1960. 

RILM Abstracts of Music Literature 

O RILM, um guia abrangente e contínuo para publicações sobre música do mundo inteiro, é 

uma ferramenta indispensável para acadêmicos, alunos, bibliotecários, artistas, professores 



 
 
 

e apreciadores de música. O RILM inclui mais de 620.000 registros; mais de 30.000 novos 

registros são adicionados todos os anos, cobrindo todos os tipos de documentos: artigos, 

livros, bibliografias, catálogos, dissertações, Festschriften, iconografias, comentários críticos 

para trabalhos completos, gravações etnográficas, resumos de conferências, recursos 

eletrônicos, críticas e muito mais.  

CINAHL with Full Text 

O CINAHL® com texto completo é a fonte mais abrangente do mundo de texto completo 

para periódicos dos campos de enfermagem e saúde, fornecendo texto completo para mais 

de 610 periódicos indexados no CINAHL®. Este arquivo renomado contém texto completo 

para muitos dos periódicos mais usados no índice CINAHL - sem dúvida. A cobertura de texto 

completo remonta a 1981. 

Nos últimos dez anos, com o advento da Internet, foram surgindo maneiras, cada vez mais rápidas, 

de se obter informações. Hoje temos, como grandes aliados, os documentos digitalizados, tais como 

livros, periódicos, teses, etc. que facilitam a pesquisa, propiciando grande economia de tempo.  

O Centro Universitário da Bahia - FIB, com o intuito de agilizar os meios de acesso e as respostas às 

demandas da informação, percebe nestes documentos fundamentais fontes de informação. O 

acesso a esta distribuição do conhecimento armazenado em formato eletrônico, vem sendo 

incentivado pelo Centro Universitário, em suas Bibliotecas, através da sua disponibilização e do 

treinamento dos usuários na utilização deste tipo de informação.  

A Pesquisa Simplificada permite uma pesquisa simultânea, por autor, título e assunto, a resumos ou 

textos na íntegra em diversas bases de dados e possibilita a criação de um “histórico” onde os 

resultados das pesquisas são armazenados até que o usuário se desconecte do Portal. 

Oferece a opção de uso de tradutor para a língua portuguesa. Permite a pesquisa em bases de 

dados de assuntos específicos, através de interfaces próprias que contém recursos avançados de 



 
 
 
busca. As consultas são realizadas em língua inglesa e, além do uso dos mesmos conectores da 

pesquisa simplificada, a pesquisa pode ser refinada através do ano de publicação, ISSN, etc. Os 

artigos são recuperados em resumos, texto completo, gráficos e PDFs. 

A possibilidade ao acesso direto a títulos de periódicos, disponibilizando a tabela de conteúdo dos 

seus respectivos volumes.  

As pesquisas realizadas nesse Portal podem ser salvas em CDs, impressas ou enviadas por e-mail. 

Desta forma, torna-se possível o intercâmbio de informações entre professores e alunos, de 

maneira fácil e rápida, motivando-os para a pesquisa e permanente atualização profissional. 

O acesso à pesquisa obtido via Internet, vídeos, bases de dados Infotrac, CD ROM e DVD são 

adequado às necessidades dos usuários e conduzido sob a orientação de um bibliotecário. O acervo 

de vídeo e CD ROM especializado nas principais áreas do conhecimento podem ser utilizados pelos 

alunos na sala de projeção e/ou pesquisa informatizada. 

Com o objetivo de estimular a busca do conhecimento, a FIB apóia seu corpo docente e discente no 

uso da informação através de diferentes recursos áudio visuais (DVD, CD-ROM, Vídeos, Seminários, 

Workshops e outros) incentivando, desta forma, a pesquisa acadêmica. 

A disponibilização do acervo para os usuários foi motivo de preocupação do Centro Universitário 

que, em 2011, em trocar seu gerenciador de bibliotecas para o PERGAMUM, objetivando 

aperfeiçoar o gerenciamento informatizado de sua Rede de Bibliotecas, no que se refere à consulta 

ao acervo local e através da Internet pelo site http://biblioteca.estacio.br recursos de pesquisa 

informatizada, empréstimo domiciliar, renovação e reserva on-line. 

A utilização do acervo por consulta ou empréstimo é realizada através do PERGAMUM - 

Empréstimo que possui como princípio de localização o número patrimonial de cada publicação, 

agilizando e facilitando o atendimento ao usuário. Os padrões da consulta/empréstimo/reserva aos 



 
 
 
usuários têm como base as “Normas de Atendimento da Rede de Bibliotecas do Centro 

Universitário da Bahia - FIB”.   

Controla as atividades de consulta local, mantendo controle doacervo que é consultado na própria 

biblioteca, por usuários do Centro Universitário da Bahia - FIB e da comunidade externa. 

Têm acesso a este tipo de empréstimo os alunos do Centro Universitário da Bahia,professores e 

funcionários. O usuário tem a opção de solicitar a reserva e renovação presencial ou on-line. 

O PERGAMUM é composto por módulos: 

 PERGAMUM- Cadastro é responsável pela informatização dos seguintes tipos de 

documentos: 

• Livros e separatas; 

• Trabalhos monográficos de graduação do Centro Universitário da Bahia; 

• Artigos de Periódicos; e 

• Vídeos adquiridos visando atender às necessidades de cada curso. 

 

No tratamento técnico do acervo foi observado o uso da Classificação Decimal Universal de Melvil 

Dewey (CDD) e da NBR 6023:2002  composto pelas seguintes Bases de Dados:  

• Livro 

• Periódico  

• Monografia 

• Tese 

• Vídeo 

 



 
 
 
Programa de Atendimento a Portadores de Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Cumprindo ao que determina o Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, do Ministério de 

Educação e Cultura, as Bibliotecas Central - Campus Gilberto Gil e Setorial – Campus Hospitalidade 

atendem aos seus usuários com necessidades educacionais especiais de forma adequada, pois está 

localizada no andar térreo e não apresenta dificuldade de acesso aos portadores de necessidades 

especiais.    

Portadores de Necessidades Educativas Especiais Auditivas 

Os bibliotecários e auxiliares de bibliotecas devem receber os usuários com deficiência auditiva, 

procurando falar articuladamente e olhando diretamente para os mesmos, permitindo a eles 

utilizarem-se da leitura labial. 

Os bibliotecários deverão receber orientação básica sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

para que atendam a estes usuários e repassem estas orientações às suas equipes, através da 

Cartilha de LIBRAS, elaborada pela GBF. 

Portadores de Necessidades Educativas Especiais Físicas 

As Bibliotecas que não estão localizadas em andares térreos devem possuir rampas e/ou elevadores 

para facilitar a locomoção dos portadores de deficiência física. As localizadas em andares térreos 

deverão providenciar rampas para os cadeirantes. 

Portadores de Necessidades Educativas Especiais Visuais 

Ledores voluntários são indicados pelo Programa de Voluntariado do PTP – Programa de 

Treinamento Profissional, através de solicitação dos bibliotecários, para ficarem à disposição dos 

usuários para orientação de pesquisas e leitura de textos, O Sistema DOSVOX está instalado em 

computadores localizados em salas especiais das Bibliotecas. É um Sistema para 



 
 
 
microcomputadores da linha PC que se comunica com o usuário através da síntese de voz, 

viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais. 

Aos ledores deverão ser concedidas horas de atividades extracurriculares, correspondentes às horas 

dedicadas às atividades de voluntariado. 

O serviço de cópias do Centro Universitário da Bahia - FIB atualmente é terceirizado e atende aos 

usuários nos seguintes horários: de 07:30 às 22:00h, de segunda à sexta-feira e aos sábados de 

08:00 às 12:00h. 

O serviço de cópias fornece reprodução de artigos de periódicos e de textos da legislação e da 

jurisprudência de acordo com a Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Nova Lei do Direito 

Autoral). 

 

COMUT 

A obtenção de documentos, através do Sistema de comutação bibliográfica - COMUT é um 

instrumento importante para o enriquecimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

O COMUT conta com 200 bibliotecas-base e cerca de 800 bibliotecas solicitantes, o que permite que 

qualquer pessoa possa solicitar e receber cópia de artigos publicados em periódicos técnico-

científicos (revistas, jornais, boletins, etc.), teses e anais de congressos existentes nas melhores 

bibliotecas do país. Através da base de dados do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas 

(CNN), será localizado o documento desejado e a biblioteca onde ele pode ser encontrado. 

Permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das 

principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.  

Entre os documentos acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais de congressos, relatórios 

técnicos e partes de documentos. 



 
 
 
Para participar do Comut, o usuário deve, em primeiro lugar, cadastrar-se no Programa, via 

Internet. Uma vez cadastrado, o usuário pode solicitar cópias de documentos, dirigindo-se a uma 

biblioteca pertencente à rede Comut, que funciona como intermediária. Nesse caso, todos os 

procedimentos de solicitação serão feitos pela própria biblioteca. 

Todavia, para sua maior comodidade, o usuário pode fazer suas solicitações diretamente pela 

Internet, de qualquer lugar do mundo, sem usar uma biblioteca como intermediária. Para isso, após 

cadastrar-se, deverá adquirir Bônus Comut, que é o mecanismo de pagamento pelas cópias 

solicitadas. Os bônus podem ser adquiridos, via Internet, em forma de boleto bancário.  

Treinamento ao usuário (CURSOS) 

O Centro Universitário Estácio da Bahia - FIB percebeu a necessidade de treinar seus usuários, 

possibilitando um maior aproveitamento dos temas desenvolvidos durante as aulas, capacitando-os 

melhor para a vida profissional, através da pesquisa, em busca da educação continuada e propôs o 

Programa de Treinamento de usuários. 

A Rede de bibliotecas do Centro Universitário Estácio da Bahia FIB oferece três cursos aos usuários 

da Instituição, objetivando facilitar seu aperfeiçoamento e a elaboração de trabalhos acadêmicos. 

São eles: 

Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa 

 

Objetivo:Fornecer uma definição da Internet e sua evolução no Brasil e no mundo. 

Programa: Indicação de sites de busca; orientação para utilizar os seus principais conectores 

para recuperação das informações disponíveis; e demonstração da forma de realizar 

pesquisas na base de dados do Centro Universitário FIB e como copiar e gravar textos e 

figuras. 



 
 
 

Duração: 6 horas 

Pesquisa Informatizada: Bases de Dados 

 

Objetivo: Demonstrar o Portal da Pesquisa (Base de Dados: INFOTRAC) 

Programa: Indicação de variadas formas de pesquisas; utilização de bases de dados gratuitas 

disponíveis na Web nas diversas áreas do conhecimento e divulgação de todos os sites dos 

cursos que a Instituição oferece.  

Duração: 6 horas 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses. 

 

Objetivo: Aperfeiçoar técnicas de padronização das publicações acadêmico-científicas 

através das Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Programa: NBR–6023:2002; NBR–10520:2002 e NBR–14724:2002. 

Duração: 6 horas 

 

Acesso a Rede Wireless 

A rede sem fio Wireless do Centro Universitário Estácio da Bahia - Estácio FIB, permite que seus 

usuários acessem a internet através de seus lap tops, PADS, celulares, sem precisarem utilizar cabos 

para conexão. O serviço é gratuito e está disponível em todos os setores da Biblioteca.  

 



 
 
 
Biblioteca Virtual Universitária 2.0 

O primeiro e único acervo eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em Português e leitura 

total disponível pela Internet.  

O Centro Universitário da Bahia - FIB disponibiliza o acesso a 1151 títulos das editoras Artmed, 

Contexto, Manole e Pearson e pode contar com ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa 

e/ou estudo, como:  

• Pesquisa inteligente;  

• Marcadores de páginas;  

• Anotações personalizadas;  

• Impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos (opcional)  
 
 

Para navegar, basta acessar a secretária virtual através da matrícula institucional o aluno terá todo 

conteúdo disponibilizado.  

Fichas catalográficas 

A Rede de Bibliotecas da FIB também oferece à comunidade acadêmica o serviço de elaboração de 

fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de cursos de graduação e de pós-graduação. 

 

periódicos 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NACIONAIS  VERSÃO  
REVISTA CIÊNCIA & ENGENHARIA Online 

REEC - REVISTA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA CIVIL Online 

REVISTA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA Online 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – ERA Impressa e Online 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORANEA Impressa e Online 

REVISTA ENSINO EM ENGENHARIA  Online 

REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA online 

http://estacio.bvirtual.com.br/


 
 
 
REVISTA DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO Impressa 

 

PERIÓDICOS COMPLEMENTARES NACIONAIS VERSÃO 
REVISTA ENGENHARIA Impressa 

REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO Impressa 

REVISTA ENGENHARIA FAAP Online 

REVISTA ENSINO SUPERIOR Impressa 

REVISTA INTRA LOGÍSTICA Impressa 

REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO Online 

REVISTA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Online 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEGAGÓGICO Impressa e Online 

REVISTA EMPREENDEDOR Impressa 

REVISTA CARTA CAPITAL Impressa 

REVISTA REDES, TELECOM E INSTALAÇÕES Impressa 

 

PERIÓDICOS ESTRANGEIROS EBSCO 
ENGINEERING STUDIES 
CIVIL ENGINEERING 
SCIENCE & ENGINEERING ETHICS 
JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 
EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 
JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT 
IES JOURNAL PART A: CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING 
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING & ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING & MANAGEMENT 
AUSTRALIAN JOURNAL OF MULTI-DISCIPLINARY ENGINEERING 
JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING 
JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION & PRACTICE 
 

JORNAIS 
A TARDE 
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2. Biblioteca: plano de atualização do acervo   
 
O processo de formação e desenvolvimento de coleções contempla a seleção, aquisição, expansão, 

atualização, desbaste e descarte do acervo de livros, periódicos e mídias digitais, para os Cursos de 

Graduação, Ensino à Distância e Pós-graduação, permitindo o crescimento racional e equilibrado do 

acervo, em todas as áreas do conhecimento, tendo como base critérios previamente definidos para a 

formação de acervo da IES. Visa, assim, atender satisfatoriamente ao acervo bibliográfico, documentário 

e informacional para apoiar as atividades voltadas ao atendimento das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de acordo com a proposta pedagógica prevista nos projetos de cada curso oferecido pela 

Instituição, norteados pelas recomendações dos indicadores de padrões de qualidade dos instrumentos 

de avaliação elaborados pelo MEC.  

 

O acervo de livros é adquirido/atualizado através de indicações dos Coordenadores de Curso, em 

consenso com os professores de cada disciplina, observando a pertinência com as disciplinas e o projeto 

pedagógico do curso. Nos últimos 3 anos, houve a aquisição de 1182 títulos, que corresponde a 11.284 

exemplares para a atualização do acervo . 

 

A previsão orçamentária para a Biblioteca é elaborada anualmente pelos campi, após análise realizada 

pelos bibliotecários das unidades, de acordo com as necessidades locais de aquisição de acervo. A 

solicitação de aquisição é baseada na avaliação das bibliografias básica e complementar de cada curso 

da Instituição e de acordo com os planos de ensino.  A demanda é encaminhada pelo bibliotecário para 

Pró-Reitoria Administrativa Financeira que, por sua vez, apresentará à Direção Regional que 

encaminhará para a aprovação da Mantenedora. Essa previsão é realizada ao término de cada ano, 

provisionando dotação orçamentária para o ano seguinte, geralmente nos meses de setembro a 

dezembro, de acordo com a conveniência da Diretoria Executiva. 
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