
 
 

Biblioteca - acervo de livros e periódicos relacionados ao Curso de Enfermagem  
Biblioteca deverá ser altamente técnica, proporcionando aos seus usuários 

meios de recuperação da informação desejada com rapidez e eficiência.  
Deverá promover a disseminação da informação. Para tanto, contará com 

convênios de utilização recíproca de acervos e intercâmbio, do tipo COMUT, e estará 
ligada à rede mundial de computadores e internet. A Biblioteca ocupa hoje uma área 
de 283.8  m².  
Instalações para o acervo  

A Biblioteca da Faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o 
material bibliográfico adequado, tanto para uso do Corpo Docente, Discente e técnico-
administrativo, como para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o 
hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências pessoais, 
a cultura e o entretenimento.  

A Biblioteca está organizada de forma a atender as atividades meio e fins. São 
atividades meio aquelas relativas aos processos de tratamento da informação e fins 
aquelas de atendimento ao usuário.  
São competências da Biblioteca:  
 Adquirir o material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo 
acessível;  

 Propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes;  
 
 Viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informações.  
 
Instalações para Estudos Individuais  
Há cabinas individuais em quantidade suficiente para atender o Corpo Discente, 
permitindo assim um estudo reservado.  



Instalações para Estudos em Grupo  
A biblioteca conta com espaço devidamente especificado no layout do prédio da 
Faculdade, específico para leitura e trabalhos em grupo, processamento técnico e 
acervo.  
Plano de Expansão  
No Plano de Expansão, os recursos previstos destinam-se não apenas à qualificação 
dos serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, recursos de interligação 
teleinformatizada e tudo o mais que caracterize um moderno e eficiente processo 
informativo, disponível para os seus usuários.  

Os recursos para a expansão, em todos os seus aspectos, encontram-se 
identificados no planejamento econômico-financeiro e serão garantidos pela 
mantenedora.  
Relação de Periódicos Acadêmicos e Científicos, Revistas e Jornais  

A Instituição se compromete a assinar publicações referentes aos cursos 
propostos e em quantidade suficiente para atender à demanda. Atualmente conta com 
12 assinaturas entre periódicos de caráter acadêmico-científico e revistas que tratam 
assuntos da área da saúde, e educação em saúde.  
 
1 - Nursing   

2 – RLAE  - revista latino-americana de enfermagem  

3 - Revista da escola de enfermagem usp   

4 - Revista hospitais brasil   

5 - Revista enfermagem brasil   

6 - Revista pratica hospitalar   

7 - Revista da faculdade de ciencias medicas de sorocaba   

8 - Revista acta paulista de enfermagem - ( unifesp)    

9 - Revista recien - revista cientifica de enfermagem   

10 -Ensino superior - revista mensal do semesp (sindicato das entidades mantenedoras 

de estabelecimentos de ensino superior no estado de são paulo) em parceria com a 

editora segmento - são paulo, sp   

11 - Educação e pesquisa - publicação trimestral da faculdade de educação da 

universidade de são paulo. Scielo (scientific electronic library online) (www.scielo.br). 

Sibi- portal de revistas da usp (www.revistas.usp.br)   

12 - Revista brasileira de educação - periódico trimestral da anped - associação 
nacional de pós-graduação e pesquisa em educação. Comercialização editora autores 
associados ltda. Campinas, sp. Indexado: scielo (scientific electronic library online) 
(www.scielo.br). Bbe -bibliografia brasileira de educação (mec/inep) 



 

 
Formas de Atualização e Expansão do Acervo  
O acervo específico da área do curso será formado pelas bibliografias básica e 
complementar estabelecidas juntamente com o ementário das disciplinas ofertadas 
pelo Curso de Pedagogia, conforme descrito no Projeto Político Pedagógico. Além 
destas, o acervo contará com títulos de obras de referência fundamentais para o 
referencial teórico da área. O acervo destinado ao curso de enfermagem, hoje conta 
com 2.517 livros, com 474 títulos e 196 exemplares periódicos, será ampliado e 
atualizado sempre que necessário, mediante disponibilização de recurso orçamentário 
da Faculdade Sequencial, conforme previsão de investimento disposto no 
Planejamento Econômico-financeiro. Os valores provenientes da cobrança de taxas e 
emolumentos pela Biblioteca também poderão ser utilizados para a aquisição e 
manutenção do acervo. 


