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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 
CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 61/2020, de 15 de dezembro de 2020 

 Aprova a Política de Gestão e Manutenção da Biblioteca e 

Ampliação do Acervo e Estrutura da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna. 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no 

uso de suas atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da 

Educação, o ato da sua contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º 

de agosto de 2020, o Regimento Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  

 
CONSIDERANDO: 

 

 o disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional acerca das normas relativas à 

Gestão e à Manutenção da Biblioteca e Ampliação do Acervo e Estrutura da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 a previsão de ampliação de vagas no curso de Medicina e a implantação de novos 

cursos no âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, 

 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1.º Fica Política de Gestão e Manutenção da Biblioteca e Ampliação do Acervo 

e Estrutura da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, constante no Anexo Único 

da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as 

disposições em sentido contrário. 

Publicada em 15 de dezembro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 15 de dezembro de 2020. 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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POLÍTICA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E AMPLIAÇÃO 

DO ACERVO E ESTRUTURA 

 

O Sistema de Biblioteca da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, cuja 

finalidade é coletar, reunir, organizar, divulgar, manter atualizado todo o acervo 

documental e prestar serviços de informação, vem por meio deste documento 

estabelecer diretrizes para a formação e desenvolvimento do acervo 

bibliográfico da Biblioteca.  

A Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC) tem o objetivo de 

orientar o Bibliotecário no que diz respeito à coleção, deixando clara a filosofia 

da Faculdade quanto ao crescimento assertivo e atualização do acervo. Este 

documento é peça chave para o planejamento em larga escala.  

Nesse sentido, considera-se de extrema importância haver um 

instrumento formal que estabeleça prioridades com relação à seleção e à 

aquisição do material que irá compor o acervo, pois a formalização possibilitará 

o desenvolvimento quantitativo e qualitativo, de forma adequada e racional, 

pela incorporação de materiais relevantes ao Ensino, Pesquisa e Extensão e às 

atividades técnico-administrativas executadas.  

O Planejamento de uma Biblioteca deve-se iniciar com o diagnóstico do 

objetivo e público alvo, além do espaço físico disponível, para que dessa forma 

obtenham-se melhores condições de conforto, segurança, estabilidade, 

acessibilidade, dentre outras. 

A Biblioteca da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI) tem 

como objetivo principal proporcionar à Comunidade Acadêmica, Técnica e 

Administrativa o acesso aos recursos informacionais para o desenvolvimento 

do ensino, apoio à iniciação à pesquisa e extensão.  

A Biblioteca oferece um acervo especializado que contemple as áreas 

pertinentes aos cursos ministrados pela Instituição e facilita aos usuários o 

acesso às informações e ao conhecimento, aprimorando cada vez mais seus 

serviços e oferecendo o suporte informacional à disseminação do 

conhecimento 
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Política de Atualização e Expansão do Acervo 

 

 

O acervo é normalmente atualizado e renovado por semestre e a cada 

nova disciplina, com aquisição, sempre que solicitada. A renovação dos 

periódicos é constante e automática vinculada à indicação do corpo docente, 

discente e administrativo, cujos recursos estão previstos no planejamento 

econômico-financeiro da Instituição.   

Em decorrência desse crescimento constante das aquisições, foi criada 

a Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC), que tem o objetivo de 

orientar os Bibliotecários no que diz respeito à coleção, deixando clara a 

filosofia da Instituição quanto ao crescimento assertivo e atualização do acervo. 

Esse documento é peça chave para o planejamento em larga escala.  

Considera-se de extrema importância a existência de um instrumento 

formal que estabeleça prioridades com relação à seleção e à aquisição do 

material que irá compor o acervo, pois a formalização possibilitará que a 

coleção cresça de forma consistente, tanto quantitativa como qualitativamente. 

Devido ao constante acréscimo no fluxo informacional, torna-se cada vez mais 

necessário planejar o crescimento seletivo e dinâmico do acervo. 

O conjunto das atividades é caracterizado por um processo decisório 

que determina a conveniência de se adquirir, manter ou descartar materiais 

bibliográficos e/ou especiais, tendo como base critérios previamente definidos 

por meio das diretrizes estabelecidas para formação ideal do acervo, tornando-

se um instrumento para planejamento e avaliação. 
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Infraestrutura física 

 

A área física disponível na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna- BA 

é 523 m² distribuídos em: 

• Acervo; 

• Atendimento; 

• Espaço para Consulta ao Acervo; 

• Espaço para Estudo Individual; 

• Espaço para Estudo/ Leitura; 

• Sala Coordenação Biblioteca; 

• Laboratório de informática; 

• Salas de Estudos em Grupo; 

• Ocioteca 

 

                 Mobiliário e equipamentos 

 

 

Mobiliários/Equipamentos Quantidade 

Acervo  
33 Estantes dupla face;   
 09 Ar condicionado; 

Atendimento 

01 Balcão de atendimento;  
 04 cadeiras;  
 02 computadores com mouse e 
teclado;  
 02 Leitores ópticos;  
 01 Telefone 

Espaço para Consulta ao Acervo  

04 computadores (Consulta 
Bibliográfica); 
03 computadores (Pesquisa online); 
48 cadeiras;  
12  mesas; 

Espaço para Estudo Individual 09 cabines 09 cadeiras  

Espaço para Estudo/ Leitura; 
33 estantes dupla face; 
12 mesas; 
48 cadeiras; 

Sala Coordenação Biblioteca  
01 armário;  
01 arquivo; 
02 mesas; 
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01 computador; 
11 cadeiras 
01 carrinho de guardar livros 

Laboratório de informática  

07 mesas;  
20 cadeiras;  
20 computadores 
12 cabines; 
12 cadeiras 

Salas para Estudo em Grupo 
04 salas; 
04 mesas; 
24 cadeiras; 

Ocioteca Mobiliário 

 

   

Infraestrutura Técnico-Administrativa 

 

 

O Corpo Técnico-administrativo da Biblioteca é constituído de 01 

Bibliotecário Documentalista com Registro Profissional no Conselho Regional 

de Biblioteconomia 5ª Região (CRB-5) e 01 Auxiliar de Biblioteca e 01 Auxiliar 

de Biblioteca 02 Jovens Aprendizes. A ampliação do número de funcionários 

acontecerá de acordo com a demanda. É de interesse da Instituição o 

aperfeiçoamento periódico de seus funcionários.  

 

 

 

 

Bibliotecária: ALINE ANDRADE FERRAZ, Bibliotecária, devidamente registrada no 

Conselho Regional de Biblioteconomia, sob o cadastro CRB 5/001881/O. 

 

Direção Geral: LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA TOURINHO. 
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