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APRESENTAÇÃO  

A biblioteca tem como finalidade de reunir, organizar, administrar e disseminar informações para 

oferecer suporte a alunos, professores e funcionários na realização de suas atividades pedagógicas 

e acadêmicas. Ela vai te preparar para interagir na sociedade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento intelectual e pessoal através do incentivo à leitura, estudos e pesquisas.  

São usuários da Biblioteca do Colégio e Faculdade Flamingo: docentes, graduação, pós- 

graduação, EAD, técnico e funcionários, com direito à consulta e empréstimo domiciliar.  

O acervo é atualizado e ampliado semestralmente de acordo com o plano de ensino de cada 

curso.  

Toda bibliografia (básica e complementar) utilizada na prática docente encontra-se disponível para 

empréstimo segundo o regulamento interno na Biblioteca.  

O presente regulamento visa disciplinar e normalizar o serviço de atendimento da biblioteca do 

Colégio e Faculdade Flamingo, Biblioteca Profa. Ruth Pires do Rio.  
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REGULAMENTO  

Capítulo I  

Disposições Preliminares  

Art. 1o - A Biblioteca oferece seus serviços à comunidade acadêmica do Colégio e  Faculdade 

Flamingo.  

Art. 2o - É permitido o livre acesso dos usuários às dependências da biblioteca e dos terminais 

ligados à internet.  

§1o. A consulta à internet nos terminais é permitida a alunos e aos funcionários fora de seu horário 

de trabalho, possibilitando o acesso inicial de 30 minutos, podendo ser renovado caso não haja 

espera de outro usuário.  

§2o. As publicações retiradas das estantes devem ser deixadas sobre as mesas.  

Art.3 – Do horário de funcionamento da biblioteca: de segunda a sexta-feira das 8h às 21h.  



Capítulo II  

Inscrição de Usuários  

Art. 4o- Professores, alunos e funcionários do Colégio e Faculdade Flamingo podem se inscrever 

como usuários da Biblioteca, com direito à consulta e empréstimo.  

§1o. Basta apresentar o seu RA ou outro comprovante de vínculo com a Instituição e cadastrar-se 

nos balcões de atendimento da Biblioteca.  

§2o. Ex-alunos, além do diploma ou certificado de conclusão, devem apresentar também um 

comprovante de endereço, é vetado o empréstimo do acervo.  

Capítulo III  

Empréstimo e Consulta de Publicações  

Art.5o - O empréstimo de publicações é feito aos professores, alunos e funcionários do Colégio e  

Faculdade Flamingo devidamente inscritos, mediante apresentação da carteira de matrícula através 

do RA e/ou crachá).  

§1o. O cartão de acesso é de uso pessoal e intransferível, devendo ser apresentado no ato do 

empréstimo.  

Art.5o Os professores do Colégio e Faculdade Flamingo podem autorizar monitores e/ ou 

pesquisadores a fazerem empréstimos em seu nome, responsabilizando-se pelos mesmos.  
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Capítulo IV  

Limites e prazos de empréstimo, renovação e reserva de publicações.  

Art. 7o- Aos alunos dos cursos técnicos, graduação, pós-graduação, EAD e funcionários do Colégio 

e  Faculdade Flamingo são permitidos o empréstimo de até 02 (duas) publicações pelo prazo de 07 

(sete) dias consecutivos para livros e periódicos.  

Este prazo poderá ser alterado pela bibliotecária de acordo com a demanda de reservas da obra.  

Art.8o- O prazo de empréstimo pode ser renovado, somente pelo usuário que o fez, desde que 

não haja solicitação de reserva feita por outro usuário.  

§1o. A renovação pode ser feita no Balcão de Empréstimos.  



§2o. Haverá um limite para renovação de até 02 (duas) vezes consecutivas por publicação.  

Art.9o- A reserva de publicações pode ser feita no balcão de empréstimos. O atendimento às 

reservas obedece à ordem cronológica das solicitações.  

§1o. Ao usuário não é permitida a reserva de publicações que já se encontrem em seu poder.  

Art. 10 – São consideradas obras de consulta:  

- Obras de referência (dicionários, enciclopédias, anuários, etc.)  

- Trabalhos de conclusão de curso (TCC)  

- Projeto Integrador  

- Obras indicadas para bibliografia básica com um só exemplar.  

- Obras indicadas pelos professores e pela bibliotecária.  

Capítulo V  

Responsabilidades e Sanções  

Art.11- O usuário é responsável pela publicação emprestada e, em caso de extravio ou dano, 

deve repor à Biblioteca outro exemplar da mesma.  

Parágrafo Único – Em se tratando de publicação esgotada, a obra a ser reposta pode ser 

substituída por outra de valor equivalente, a critério da Bibliotecária.  

Art.12- O atraso na devolução de publicações implica em cobrança de multa ao usuário 

responsável.  

§1. O usuário estará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$2,00 (dois reais) para cada dia 

e por publicação, contados a partir da data prevista para devolução.  
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§2o. O pagamento da multa deverá ser efetuado no balcão de empréstimos da Biblioteca.  

§3o. Somente após a devolução do material e o pagamento da multa o usuário poderá efetuar 

novas movimentações em seu cadastro.  

§4o. Em caso do não pagamento da multa no ato, o usuário só poderá emprestar novamente depois 



de ter efetuado o pagamento ou aguardar os dias corridos de suspensão a cada dia de atraso e por 

publicação.  
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EQUIPE DE ATENDIMENTO  

Bibliotecária Responsável: Vilma Aparecida André  CRB-8/4959  

2 estagiárias  

Biblioteca Digital / Virtual  

Considerando as atuais políticas educacionais, IES no Brasil e no Mundo estão cada vez mais 

buscando estas novas tecnologias, sendo a Biblioteca virtual e digital recursos muito bem 

conceituada pelo MEC. 

Dentre as muitas vantagens de uma Biblioteca virtual está a possibilidade do acesso remoto, a 

utilização do mesmo documento por vários usuários simultaneamente e a utilização de materiais 

dos quais a Biblioteca local não necessite de ser proprietária, onde no prórpio site da Faculdade é 

disponibilizado e orientado o acesso a acervos virtuais idôneos, ampliando, assim, a gama de 

acervo disponível. Na relação virtual, destacamos:  

 Link para os Periódicos da CAPES contendo revistas e periódicas nacionais e internacionais, 

das diversas áreas do conhecimento, selecionados e classificados pela CAPES. Inclui, também, 

indicações de fontes de informação com acesso gratuito.  Domínio público. As informações 

disponíveis (imagem, som, vídeo e texto) são, em sua grande maioria, compostas por obras de 

domínio público. Há partituras, literatura, músicas, mapas, etc.  IBICT. A Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações - BDTD – disponibiliza resumos e/ou textos completos de teses e 

dissertações publicadas em instituições brasileiras e de outros países, nas diversas áreas do 

conhecimento.  Prossiga. Bases de Dados Brasileiras na Internet é um site do Prossiga que 

disponibiliza a referência bibliográfica e/ou o texto completo de artigos de periódicos, livros e 

relatórios de pesquisa das áreas de Ciências, Engenharias, Lingüística, Letras e Artes.  

SCIELO. Biblioteca científica eletrônica on-line. Contém uma seleção dos jornais científicos da 

América Latina e do Caribe em várias áreas do conhecimento. Apresenta acesso a títulos de 

coleções e de periódicos, assim como a textos completos de artigos de revistas.  Google 

Acadêmico. Acesso especificamente à literatura acadêmica, como comunicações, teses, artigos 

científicos, periódicos, livros, resumos e relatórios técnicos de todas as áreas do conhecimento. 

 Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa. Desenvolvida pela USP, a BibVirt, 

desde 1997, disponibiliza gratuitamente vasta quantidade de informação qualificada (vídeos, 

sons, textos), atualizada e facilmente acessível, proporcionando auxílio às pesquisas escolares, 

e servindo como subsídio para o desenvolvimento de atividades curriculares e extra-curriculares.  
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 Biblioteca Nacional. Disponibiliza acesso ao acervo de todas as obras com o objetivo de 

atender à sociedade em geral, oferecendo serviços públicos e gratuitos de livre acesso à leitura, 

à informação e aos registros de expressão cultural e intelectual humana, sem distinção de faixa 

etária e nenhuma forma de censura ideológica, política ou religiosa em sua diversidade e 

pluralidade e, desenvolvendo atividades de caráter informativo, cultural e educacional.  

Conteúdo multimídia de Educação básica oferece aos alunos conteúdos pedagógicos 

desenvolvidos com recursos multimídia como áudio, animações, vídeos, simuladores e 

interatividade. Adequado para referências de aulas com as mais novas tecnologias de 

comunicação nas disciplinas de Biologia, Ciências, Física, Geografia, História, Inglês, 

Matemática, Português e Química. Este conteúdo é importante principalmente nas aulas de 

nivelamento.  

A Faculdade Flamingo em 2011, lançou a sua primeira edição da revista eletrônica, de autoria do 

professor Alessandro Marco Rosini e suporte/biblioteca, com o título Revista Inovação Tecnológica 

– RIT, tendo como objetivo divulgar estudos e pesquisas nacionais e internacionais relacionadas à 

Inovação e à Tecnologia que possam contribuir para o Desenvolvimento e a Sustentabilidade das 

áreas das ciências sociais, ciências da computação, educação, saúde e, das engenharias.  

Segue o link de acesso https://rit.openjournalsolutions.com.br/index.php/rit  

ACERVO ONLINE  

Para acessar o acervo online, entre no seguinte link: Sistema ABCD Library 

http://portal.facflamingo.abcdcloud.com.br/  

Instruções para busca  

Pesquisa simplificada: O usuário tem a opção de relacionar o tipo de material - livros, periódicos, 

monografias, etc; digitar, em "pesquisa em todos os campos", assunto, autor e título específicos à 

sua área de interesse.  



 

A qualquer momento, durante a sua busca, o usuário poderá acessar o botão "Ajuda" receber 

orientações das possibilidades de preenchimento dos campos de busca;  

Após processar a pesquisa, selecione as obras de seu interesse, copiando o número de 

classificação e do autor (abaixo do tipo de material), o nome do autor e o título da publicação, e 

solicite-as à Bibliotecária. 

 

A Biblioteca Flamingo tem disponível em seu acervo os seguintes periódicos e 

revistas:  

1. Revista Exame, Editora Abril, São Paulo, periodicidade quinzenal.               

2. Revista Veja, Editora Abril, São Paulo, periodicidade semanal.                     

3. Revista Você S.A., Editora Abril, São Paulo, periodicidade mensal.              

4.Revista Nova Escola, periodicidade mensal.                                                   

5. Revista Conjuntura Econômica, editora FGV, São Paulo, periodicidade 

mensal.  

A estes são somados o jornal que é de conhecimento associado, às situações 

contemporâneas:  

1. Jornal O Estado de S.Paulo   



Infraestrutura Física  

De acordo com as atualizações segue abaixo:  

Bibliotecária Responsável:  

Vilma Aparecida André - CRB-8 4959 

 

2 estagiárias  

Período Manhã/ Tarde:      

Período Tarde/Noite:   

A Biblioteca possui área total de 

189,50 m2, sendo 77 m2, 

destinados ao usuário e      

112,50 m2, destinados ao acervo.  

Capacidade máxima de usuários:  

42 lugares estudo                   
8 lugares computadores     
9 mesas  

Total de 59 lugares  

Capacidade máxima de livros no acervo:  

12.000  

Acervo e expansão: 

atualmente possui 

10.000 exemplares, 

espaço livre para mais 

2.000 exemplares.  

Acervo deslizante, com expansão de 4 “estantes”, contendo 5 prateleiras de cada lado, sendo 

10 módulos.  

Terminais de consulta    



7 computadores, todos 

com acesso ao acervo 

online da biblioteca.  

Vilma Aparecida André CRB-8 4959 Bibliotecária 

responsável  

 


