
         

                                      SISTEMA DE BIBLIOTECAS

          O Sistema de Bibliotecas Fat/Urcamp é composto por sete bibliotecas, sendo uma
central e uma setorial em Bagé, uma central e uma setorial em Alegrete, uma central em
Livramento  e  uma  central,  uma  setorial  em  São  Gabriel,  totalizando  77.671  títulos  e
132.552 exemplares de livros e 2649 títulos de periódicos, ocupa uma área de 2195,36m².
          Todas as bibliotecas tem livre acesso às estantes.
          Todo acervo está devidamente tombado e informatizado.
       O Sistema de Bibliotecas está integrado com as bibliotecas virtuais as Pearson, da
Saraiva e Grupo A , possuindo 6333 ebooks na Pearson, 1815 ebooks na Saraiva e 1857
ebooks no Grupo A.

Politica de Atualização do Acervo

         O acervo é atualizado mediante análise das solicitação das coordenações de cursos,
dos professores e dos alunos, proporcionalmente entre os diversos cursos. 
          A atualização não é centralizada, cada biblioteca analisa as suas solicitações e efetua
as aquisições. 
           A atualização e a expansão do acervo será implantada de acordo com os PPCs dos cursos por
meio de aquisição de exemplares e assinaturas de periódicos. Além disso, ocorrem permutas da
produção bibliográfica da Urcamp com outras instituições.
         No ano de 2017 foram investidos R$ 340.000,00 em acervo para todas as bibliotecas
do Sistema.

Expansão do acervo

2014 – Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 1% do acervo
            de 2013;

2015 – Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 1%; 
            
2016 – Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 1%;
            Assinatura de uma biblioteca virtual;

2017 – Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%. 
            Assinatura de uma biblioteca virtual;

2018 – Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%.
            Assinatura de uma biblioteca virtual;

2019 - Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%.



2020 - Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%.

2021 - Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%.
           Assinatura de uma biblioteca virtual;

2022 - Ampliação do acervo bibliográfico nos diferentes suportes físicos em 2%.

Informatização da Biblioteca:

100% das Bibliotecas estão com todo o acervo e os serviços relacionados ao empréstimo a
domicílio  informatizados  e  os  catálogos  disponíveis  pela  internet.  Estamos  mudando  o
sistema de informatização para o sistema Bibllivre, 90% dos serviços já estão disponíveis.

Horário de Funcionamento:

Manhã: das 8h às 12h
Tarde e noite: das 13h às 22h

Pessoal Técnico-administrativo:

04 Bibliotecários
10 Auxiliares de Biblioteca 40h
01 Auxiliar de Biblioteca 20h
01 Estagiário 20h
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