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1  APRESENTAÇÃO 

A Biblioteca da Faculdade da Região Serrana - FARESE, adiante “Biblioteca Graça 

Aranha”, instituída e mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Serrana - IESRS 

é um órgão de apoio às atividades acadêmicas, em todos seus níveis que lhe forem 

propostas. 

A Biblioteca Graça Aranha busca constantemente garantir a melhoria da infraestrutura, bem 

como da prestação dos seus serviços e procedimentos técnicos, visando a organização e 

conservação de seu acervo. Localizada em Santa Maria de Jetibá na Rua Jequitibá, 121, 

térreo, possui um acervo de aproximadamente 12.700 físicos e duas bibliotecas online 

assinadas, o Minha Biblioteca e a Biblioteca Virtual Pearson. 

A Biblioteca encontra-se informatizada, com o intuito de oportunizar o acesso à informação 

pelos usuários. Ela está interligada por redes operacionais de informação de dados, 

possibilitando a pesquisa de qualquer assunto e possui terminais próprios para consulta, 

acesso em www.farese.com.br/biblioteca “Consulta online ao acervo”.  

O acervo encontra-se catalogado, informatizado e organizado em estantes de aço. O 

sistema de classificação utilizado é de classificação decimal (CDU) e está sendo executada 

pelo programa de biblioteca pelo programa MultiAcervo Versão 23.1 da Empresa PensaB. 

Vinculada ao Sistema Mentor Web. Que permite o cadastramento de obras, seguindo todos 

os processos de classificação, assunto e tombamento, o controle de empréstimos, 

reservas, multas, impressão de relatórios do setor e controle de livros em atraso. 

A partir de outubro de 2020 e durante todo o ano de 2021, o Sistema da Biblioteca está em 

fase de transição ao Sistema Educacional Universa, todo o acervo encontra-se em fase de 

recadastro e, ao mesmo tempo, proporcionando um novo olhar à gestão desta Biblioteca 

Universitária. 

Como diferencial, temos em um computador o software específico Dosvox para atender aos 

portadores de deficiência visual. Como também, possuímos alguns livros em Braille. E 

http://www.farese.com.br/biblioteca
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recurso inovador, destacamos a pesquisa em Totens distribuídos pela IES (sendo um 

dentro da biblioteca, um no térreo e um no primeiro piso).  

Todos os equipamentos de uso da biblioteca passam por manutenções preventivas e 

corretivas mantendo as condições para o seu uso. O espaço da biblioteca é avaliado pela 

comunidade acadêmica por meio das avaliações realizadas pela CPA. Este Plano de 

Contingência tem como objetivo descrever as medidas adotadas pela Biblioteca Graça 

Aranha tendo em vista a manutenção, preservação e conservação do acervo. 

 

2  RISCOS 

Segue abaixo descrição de alguns riscos que podem ocorrer na Biblioteca: 

⚫ Riscos físicos: calor, frio, vibrações, umidade; 

⚫ Riscos químicos: poeiras, fumos, substâncias químicas; 

⚫ Riscos biológicos: vírus, fungos, parasitas, animais peçonhentos ou insetos; 

⚫ Riscos ergonômicos: esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, 

repetitividade; 

⚫ Riscos de acidentes: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, falta de 

equipamento, uso de ferramentas e máquinas inadequadas, eletricidade, incêndio, 

picadas de animais peçonhentos ou insetos.  

 

3  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

A preservação e conservação do acervo são preocupações de uma Biblioteca, tendo em 

vista a garantia do acervo bibliográfico e sua durabilidade, através do combate a 

deterioração dos documentos de modo que a mesma tenha um prolongamento da vida útil 

das obras que constituem um acervo. 
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3.1  PRÉDIO E BIBLIOTECA 

O desenvolvimento de coleções é um trabalho de organização e planejamento de acordo 

com os objetivos da Instituição de Ensino e a disponibilidade dos recursos financeiros, 

permitindo um processo de seleção sistematizado e consistente, propiciando o crescimento 

racional e equilibrado das diferentes áreas do acervo que dão suporte ao ensino, iniciação 

à pesquisa e extensão. 

 

Condições estruturais do prédio: Anualmente é realizada a dedetização, entre outros 

procedimentos para a prevenção e controle de pragas urbanas. Outros cuidados são 

realizados de forma corrente, quando necessário, como a manutenção preventiva e 

corretiva do prédio, da rede hidráulica e sanitária, das instalações, dos equipamentos de 

combate a incêndio, entre outros. 

Prevenção contra incêndio e acidentes: É realizado de forma corrente periódico, a 

manutenção predial das instalações e dos equipamentos de combate a incêndio. Ademais, 

a Biblioteca possui iluminação adequada, extintor de incêndio no corredor, luzes de 

emergência, adesivo antiderrapante (acessibilidade) em locais apropriados. 

Prevenção contra inundações/goteiras: A Faculdade possui excelente localização, sem 

riscos de inundação. Como forma de prevenção, é realizada periodicamente a manutenção 

predial.  

Condições de segurança contra roubos e vandalismos: O prédio possui portão de 

entrada e é controlada por vigilante. Além disso, o prédio possui diversas câmeras de 

monitoramento disponibilizadas em pontos estratégicos e alarme. Na biblioteca, com os 

avisos da bibliotecária e placas informativas de conscientização, ressaltamos que os alunos 

ao chegarem no recinto, deixem suas bolsas e sacolas nos guarda-volumes.  Nas áreas 

destinadas aos usuários, a bibliotecária tem visão das mesas, e realiza vistorias durante 

nas dependências durante horário de funcionamento. 
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3.2  ACERVO 

Condições ambientais de guarda do acervo:  A Biblioteca possui janelas que permitem 

a boa circulação do ar, ambiente claro e em dias mais quentes ou frios, mantém a 

temperatura ambiente entre 15° e 23° graus, consideradas temperaturas ideais para esse 

tipo de ambiente evitando as constantes variações climáticas. 

Condições de limpeza da área: A Biblioteca é higienizada diariamente pela equipe de 

limpeza que limpa os computadores, as cabines individuais, baias e as mesas de estudo. 

A equipe de limpeza passa pano no chão, e periodicamente a bibliotecária realiza a limpeza 

de todas as estantes e prateleiras com panos e espanadores. Diariamente a bibliotecária 

limpa o balcão de atendimento. Todos esses cuidados evitam que se acumulem poeiras e 

outras sujeiras nos livros, nas prateleiras e na Biblioteca como um todo. A Biblioteca não 

permite o consumo de nenhum tipo de alimento ou bebida de forma a evitar restos de 

alimentos e sujeiras nos livros, mesas e demais dependências do setor com o intuito de 

assim, impedir o aparecimento de insetos e roedores. Para evitar bolor e mofo, todas as 

estantes e prateleiras de livros e expositores de revistas são de aço, e nenhum desses itens 

ficam encostados nas paredes.  

Restauração de materiais: Os reparos nos itens danificados são realizados quando 

necessário, ou de acordo com a quantidade e importância do item para o acervo, pela 

própria bibliotecária. 

Atualização do acervo: Toda seleção do acervo da Biblioteca está alinhada com a 

Proposta Pedagógica de Curso e com o Relatório de Adequação da Bibliografia Básica e 

Complementar do acervo do curso - NDE, atendendo as necessidades básicas de cada 

curso e dos usuários. Constituem condições deste trabalho, cursos da graduação 

presencial: 

Critérios Títulos Exemplares Observação 

Bibliografia Básica 03 06 Físicos e obrigatoriamente online 

Bibliografia Complementar 05 02 Físicos e dois títulos serem online 

Livros não pertencentes aos 
planos de ensino 

03 01 a 03 Físico e/ou online 
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Cursos de Graduação a Distância: A bibliografia básica, 03 títulos e bibliografia 

complementar, 5 títulos, serão 100% online, a forma de acesso é via Portal Graduação 

EAD: http://ava.ead.farese.edu.br/, e o manual de 1º acesso, encontra-se em: 

https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/ 

Aquisição por Doação: Os itens doados são avaliados previamente, para que agreguem 

valor ao acervo evitando que se transformem em problema para a biblioteca. Considerando 

as necessidades bibliográficas, serão aceitos materiais em boas condições de uso e que 

satisfaçam as necessidades de informação e que constem nas bibliografias básica e 

complementar dos cursos de graduação presencial e EAD e seja coerente com a proposta 

pedagógica. De preferência dos últimos 3 anos. 

Ademais, os detalhes sobre seleção, aquisição, atualização do acervo e recebimento de 

doações, encontram-se na Política de Desenvolvimento de Coleções e também no Plano 

de Atualização do Acervo, localizados em: https://farese.edu.br/biblioteca/documentos-da-

biblioteca/  

 

4  ACESSO E SERVIÇOS 

4.1  HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

 

A Biblioteca funciona nos seguintes dias e horários: De segunda-feira a sexta-feira, das 

18h às 22h. 

4.2  ACESSO AO ACERVO   

A área de acervo é de livre circulação e acesso, ficando a organização, conservação do 

acervo e levantamento de pesquisas solicitadas por usuários por conta da bibliotecária, que 

tem o objetivo de disseminar a informação e facilitar o acesso. Além disso, a consulta 

também é disponibilizada aos usuários, por meio de terminais próprios (totem disposto na 

entrada ou em um dos 07 computadores de uso livre para pesquisa e estudos), nos quais 

as informações necessárias para localização podem ser acessadas através da busca pelo 

autor, título ou assunto, e mediante a notação da devida referência bibliográfica.  

http://ava.ead.farese.edu.br/
https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
https://farese.edu.br/biblioteca/documentos-da-biblioteca/
https://farese.edu.br/biblioteca/documentos-da-biblioteca/
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Todos os itens do acervo possuem etiqueta de identificação e o controle de retirada é 

realizada pela bibliotecária no balcão de atendimento. Conferências do acervo especificas 

para os cursos são realizadas, como forma de monitorar e identificar necessidades e 

possíveis ajustes do acervo. A Biblioteca não permite a entrada e o consumo de nenhum 

tipo de alimento ou bebida, exceto água. 

 

4.3  EMPRÉSTIMO 

O serviço de empréstimo domiciliar é realizado mediante existência de cadastro ativo na 

Biblioteca e o usuário regularmente matriculado, contudo os exemplares identificados como 

“Consulta Local”, que possuem tarja vermelha, devem ser devolvidos no mesmo dia de 

retirada.  Esta medida possibilita manter no acervo um exemplar de cada um dos títulos 

mais consultados, o que possibilita a consulta e pesquisa, por todos os usuários. O acervo 

de obras de referência permite a consulta somente in loco. 

  

4.4  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

O usuário da biblioteca possui a sua disposição 01 terminal (Totem) de pesquisa ao acervo, 

onde podem realizar o autoatendimento em buscas, reservas e renovações. Totens estão 

distribuídos pela IES (sendo um dentro da biblioteca, um no térreo e 1 no primeiro piso). A 

bibliotecária possui 01 computador para o atendimento aos usuários; 07 computadores para 

acesso à Internet e pesquisa, sendo que 01 possui acessibilidade com teclado braille, fones 

e programa DOSVOX; 12 baias dispostas em para estudos individuais e distribuídos entre 

eles entrada para conexão de computador portátil, para que os usuários utilizem seus 

próprios equipamentos por meio de acesso à rede wifi.; As pesquisas, renovações (desde 

que estes, não estejam com a data de devolução vencida), e reservas de materiais podem 

ser realizadas 24h por dia fora da biblioteca acessando o site www.farese.edu.br/biblioteca 

botão “Consulta Online Ao Acervo”. 

 

http://www.farese.edu.br/biblioteca
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Avaliar os riscos mais frequentes de acordo com as características do ambiente interno e 

externo afim de minimizá-los e tomar todas as precauções necessárias para proteger bens, 

ambientes e pessoas, com o intuito de tornar a biblioteca e seu acervo o mais seguro 

possível. 

 

a) Riscos físicos: controlar a temperatura e umidade;  

b) Riscos químicos: manter a higienização e limpeza;  

c) Riscos biológicos: proibir e controlar a entrada e consumo de alimento, bem como a 
limpeza do ambiente, utilizar estantes de aço, deixar espaços entre os livros; 

d) Riscos ergonômicos: utilizar carrinho para o transporte de materiais;  

e) Risco de acidentes: equipamentos de combate a incêndio, iluminação adequada. 

 

 

6  EMERGÊNCIAS 

O Plano de Contingência colabora na identificação dos principais riscos e de ações que 

podem ser realizadas como forma de preservação e conservação de um ambiente seguro, 

ainda assim, situações de emergências podem ocorrer. Nesse caso, a principal, e talvez 

mais difícil recomendação é manter a calma e procurar auxílio de profissionais habilitados 

como SAMU, corpo de bombeiros, policiais, vigilância ou profissionais da saúde.  

 

7 INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA - DETALHES DO ESPAÇO INTERNO 

O acervo encontra-se organizado em estantes com livre acesso aos frequentadores do 

espaço. Possui iluminação artificial e natural, ideais e com condições para preservar a 

integridade dos livros físicos, possui sinalização, ventiladores no teto e o espaço conta com 

ventilação natural.  Segue perfil do estado geral do espaço físico, e organizações da 

bibliotecária no que se refere a estrutura física. 
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Localizada no andar térreo do prédio, facilitando o acesso aos usuários portadores de 
necessidades especiais. O espaço físico é ocupado por: 

  a)  12 mesas redondas para estudos em grupo e/ou individual; 
b)   01 mesas retangular para estudos  
c)   01 mesa larga de formato retangular destinada para estudos em grupo, próximo 
às quatro salas de estudos; 
d)   04 Salas para estudos individuais ou em grupo; 
e)   73 cadeiras; 
f)    30 estantes de dupla face, para o acervo bibliográfico; 
g)   09 estantes faces simples, para o acervo bibliográfico; 
h)  07 computadores para acesso à Internet e pesquisa, sendo que 01 possui 
acessibilidade com teclado braille, fones e programa DOSVOX; 
i)    02 roteadores para acesso à rede wireless (sem fio); 
j)    01 estante face simples para arquivamento dos CD’s e DVD’s; 
k)   01 expositor de jornais, periódicos e revistas; 
l)    01 mural de avisos e informativos; 
m)  12 baias dispostas em para estudos individuais e distribuídos entre eles, 07 
computadores; 
n)   Guarda-volumes composto de 60 escaninhos; 
o)   08 ventiladores de teto; 
p)   02 carrinhos para o transporte dos livros 
q)  01 terminal (Totem) de pesquisa ao acervo, ofertando o autoatendimento em 
buscas, reservas e renovações. 
  

 A área de atendimento é composta de: 
a)    01 mesa para atendimento ao usuário; 
b)    01 computador para os serviços de empréstimo, devolução do acervo e outros 
serviços de referência e informação; 
c)    01 armário para acondicionamento de materiais e documentos da biblioteca; 
d)    02  estantes face simples para o desbastamento e acervo desatualizado; 
e)   02 estantes face simples para a guarda de artigos, monografias, relatos de 
experiência, termos de doação e outros tipos de materiais; 
f)     02 mesas para processamento técnico dos livros e impressora para impressão 
das etiquetas; 
g)    01 balcão com 04 gavetas para guarda de itens de processamento técnico. 

 

Local Área (m²) 

Área física 209,25 m² 

Área do acervo 50,04 m² 

Salas de estudos em grupo 23,4 m² 

Cada sala de estudos 5,85 m² 

12 baias/gabinetes de estudos individuais 12 m² 

Cada baia/gabinete 0,95 m² 
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8 PORTFÓLIO - ESPAÇO FÍSICO 

A Biblioteca Graça Aranha, entrada ao final do corredor no andar térreo da Faculdade 
Farese. 

Equipamentos de combate a incêndio e iluminação adequada 
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Com piso tátil promovendo a acessibilidade dentro e fora do local, como também, placas 
braille sinalizando o espaço. 

8.1 ÁREA DE ESTUDOS 
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Mesas para estudos em grupo ou individual 

Guarda-volumes composto de 60 escaninhos. 
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04 salas de estudos destinadas para estudos 

em grupo ou individual. 

E portas duplas de vidro com saída para o 

estacionamento. 
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8.2  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

07 Computadores para acesso à Internet, pesquisa e acesso ao site da Farese. 

 

E nesta área temos 12 baias dispostas para estudos individuais e coletivos. 

 

Teclado Braille 
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Programa DOSVOX 

 

8.3  DETALHES DO NOVO LAYOUT  

 

Novas estantes Funcional-MG para a ampliação  

da área de Generalidades atéa área de Direito 
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Corredores com 90 cm, garantindo a acessibilidade  
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Em períodos durante a avaliação dos cursos a distância: Indicação de livro físico.  

(Deitado na estante) 

 

8.4 ÁREA DE ATENDIMENTO 

A área de atendimento é composta de: 
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02 mesas para processamento técnico dos livros e impressora para impressão das 

etiquetas;  

 

 

 
01 armário para acondicionamento de materiais e documentos da biblioteca; e 02 

estantes face simples para os livros de baixa procura/desatualizados; 02 estantes para 

a guarda de artigos impressos e alguns CDs, monografias, relatos de experiência, 

termos de doação, entre outros. 

 



INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SERRANA 

FACULDADE DA REGIÃO SERRANA – FARESE 

 

 

19 

 

8.5 PERIÓDICOS, TOTEM, ENTRE OUTROS  

 

Expositor de jornais, periódicos e revistas e mural de avisos e informativos 

 

 

01 terminal (Totem) de pesquisa ao acervo, ofertando o autoatendimento em buscas, 

reservas e renovações 
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O sistema de classificação adotado é o Classificação Decimal Universal (CDU) 

8.6 AQUISIÇÕES PARA A ESTRUTURA FÍSICA  

Em junho de 2019, 04 novas estantes dupla face de aço da marca Metalpox em virtude da 

expansão do acervo, mais 50 bibliocantos e 20 etiquetas magnéticas. Em abril de 2021, o 

setor adquiriu 06 novas estantes de aço dupla face, da Empresa Funcional – Móveis de 

Aço. Para acomodar as futuras aquisições e 50 bibliocantos.  
 

Nada mais havendo a relatar, este Plano de Contingência está disponível para toda a 

comunidade acadêmica da IES em:  

https://farese.edu.br/biblioteca/documentos-da-biblioteca/ 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de Junho de 2021. 

 

 

Haney Giostri Campos 

Bibliotecária – CRB 6 / ES 839 

https://farese.edu.br/biblioteca/documentos-da-biblioteca/
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DIRIGENTES DA FARESE 

Diretor Geral: Leandro Xavier Timóteo 

Diretora Acadêmica: Ana Paula Rodrigues 

Gestora de Politicas Acadêmicas:  Profº Esp. Simone Batista Estevão 

 

Página da Biblioteca  

http://farese.com.br/biblioteca/  

 

Email 

biblioteca@farese.edu.br 

 

Telefone 

27 3263-2010 

 

Canal de Atendimento  

27 99795-3352 

 https://wa.me/message/AXLULDUIMVMTO1 

 

Leia este código Qr Code para começar a conversa: 

 

http://farese.com.br/biblioteca/
mailto:biblioteca@farese.edu.br

