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BIBLIOTECA
CLARETIANO – Centro Universitário
BIBLIOTECA
Tendo como missão desenvolver e colocar à disposição da comunidade universitária um acervo bibliográfico e serviços
que atendam às necessidades de informação para as atividades de ensino, pesquisa e extensão a biblioteca do Claretiano
– Centro Universitário conta com um grande acervo, além de uma biblioteca virtual, que pode ser acessada de qualquer
lugar via internet.
A Biblioteca está situada no prédio Pe. Elias Leite desde 2007. Ela se encontra nas dependências do Centro
Universitário Claretiano, localizado na Rua Dom Bosco, 466, na cidade de Batatais (SP).
A Biblioteca Pe. Elias Leite está devidamente registrada no CRB (C.R.B 8 02047), e conta com estrutura adequada
e um acervo sempre em crescimento.
INSTALAÇÕES
A Biblioteca Pe. Elias Leite conta com uma área de 2.086,10 m² dividida em dois pavimentos. As instalações
oferecem espaço para estudo em grupo e individual, tanto em ambiente aberto, quanto fechado (cabines), além de
dispor de computadores para acesso à internet e para digitação de trabalhos. A Biblioteca tem um espaço amplo, arejado
e bem iluminado para estudo e para a preservação do acervo.
ACERVO
O acervo das bibliotecas do Claretiano – Centro Universitário são compostos por livros 46.183 títulos e 107.534
exemplares, 835 títulos de periódicos impressos, entre os quais 99 são correntes, e estão em constante atualização. A
biblioteca conta ainda com 151 periódicos digitais, relatórios, teses, monografias, CDs, obras de referência, anais, fitas de
vídeo, DVDs, base de dados (em CD-Rom , e online), que abrangem as áreas das disciplinas ministradas em cada curso
-Bibliografias básica: livros de leitura obrigatória, essenciais para o desenvolvimento da disciplina.
-Bibliografias complementares: obras em áreas temáticas relacionadas ao curso.
A catalogação do acervo segue as regras do AACR2 e a classificação da CDD. E o acervo está à disposição de toda
a comunidade acadêmica do Claretiano - Rede de Educação.

QUADRO GERAL DO ACERVO FÍSICO E DIGITAL – LIVROS (2018)
Total geral de Livros – Biblioteca Central – Batatais
Títulos
Exemplares
Total geral de Livros em Batatais e nos Polos

2018
42.593
102.916
2018

Títulos

231.018

Exemplares

376.713

*Os títulos referem-se ao Acervo Físico e Digital. Os Exemplares compreendem apenas os livros físicos.

MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS – GERAL (Livros, Periódicos, Vídeos, CD – ROM, Outros)
Total Geral de Materiais Bibliográficos em Batatais

2018
Títulos
49.084
Exemplares
143.965
Total geral de Materiais Bibliográficos em Batatais e nos Polos
2018
Títulos
253.048
Exemplares
497.806
*Os títulos referem-se aos Materiais Bibliográficos Físicos e Digitais. Os Exemplares compreendem apenas os Materiais Bibliográficos físicos.

2

Anexo - Bibliotecas | 2018

ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO - TÍTULOS
Itens

Livros
(Físicos e Digitais)

Periódicos
(Impressos e OnLine)

Área do conhecimento

2018

2019

Ciências Exatas e da Terra

15.999

17.758

Ciências Biológicas

2.165

2.273

Engenharias

1.627

2.050

Ciências da Saúde

19.087

20.804

Ciências Agrárias

103

105

Ciências Sociais Aplicadas

31.569

35.672

Ciências Humanas

55.618

60.067

Linguística, Letras e Artes

24.631

26.847

SUBTOTAL

150.799

165.576

Outras

34.916

35.526

TOTAL

185.715

201.102

Ciências Exatas e da Terra

28

28

Ciências Biológicas

51

51

Engenharias

17

17

Ciências da Saúde

207

207

Ciências Agrárias

6

6

Ciências Sociais Aplicadas

192

192

Ciências Humanas

323

325

Linguística, Letras e Artes

126

126

SUBTOTAL

950

952

Outras

20

20

TOTAL

970

972

63

65

411

439

Periódicos Impressos Todas as áreas
(Assinaturas Correntes)
Periódicos On-line

Todas as áreas

Obras de referência

Diversas

3.996

4.036

DVD

Diversas

1.518

1.528

CD - ROMs

Diversas

729

787

2018

2019

Itens

Área do conhecimento

Assinaturas
eletrônicas de
Diversas
3
3
Bibliotecas Virtuais
Biblioteca Digital
Outras
1
1
Própria
*Bibliotecas Virtuais com assinaturas: PEARSON, EBSCO, BIBLIOTECA A. Biblioteca Digital Própria Claretiano – Biblioteca Digital
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ACERVO MEMORIAL JOSÉ OLYMPIO
A biblioteca de Batatais conta com o acervo histórico José Olympio composta por livros de sua biblioteca doados
por ele.
José Olympio foi um editor brasileiro nascido em Batatais que reuniu à sua volta vários intelectuais das letras
contemporâneos a ele. Entrou no mundo editorial em um período em que poucos conseguiam cumprir de fato esta
tarefa e assim se tornou um dos maiores editores do país.
Desejando preservar esse bem nacional, a Biblioteca do Claretiano realizou um trabalho de higienização
e conservação das obras, além de catalogar e disponibilizar seus dados no sistema para que todos pudessem ter
conhecimento de sua existência e de sua importância.
O acervo, localizado no piso térreo é de acesso restrito e deve ser manuseado com o uso de luvas. Além disso,
o livro deve permanecer na sala durante as pesquisas e sua visita para consulta deve ser previamente agendada com a
bibliotecária da instituição.
ESPAÇO CULTURAL
O Espaço Cultural Pe Nestor Antônio Zatt, Missionário Claretiano, instalado na Biblioteca Pe Elias Leite, no
Claretiano Centro Universitário de Batatais, é um Espaço Cultural destinado a receber exposições e atividades culturais, e
é inaugurado com esta grande exposição chamada Memorial Editora Ave-Maria, sobre os 120 anos da Revista Ave Maria
e da Gráfica e Editora Ave-Maria, contendo, entre os destaques da exposição, a máquina Rotativa King Press, responsável
pela editora ter alcançado a marca de mais de cinquenta milhões de bíblias já impressas.
Especialmente entre os dias 26 de maio e 18 de agosto de 2018, o Espaço Cultural Pe. Nestor Antônio Zatt irá
também apresentar a Exposição temporária A história do livro, uma aventura pelas técnicas de produção de livros desde
a invenção da prensa móvel por Gutenberg até os modernos processos de impressão.
Essa exposição inclui livros antigos e maquinários como uma réplica da prensa móvel de Gutenberg e uma
linotipadora original, além de vídeos e linha do tempo sobre a história da produção dos livros, tudo isso acolhido por uma
das mais importantes Bibliotecas do país, a Biblioteca Pe Elias Leite.
Em seu acervo, a Biblioteca Pe Elias Leite abriga um raro acervo de livros históricos a partir do século XVII,
incluindo os livros raros da Província Claretiana do Brasil, obras técnicas, científicas e pedagógicas, além de vasta coleção
da literatura estrangeira e brasileira, em parte composta pelas edições autografadas, únicas, doadas pelo editor José
Olympio para o Claretiano Centro Universitário de Batatais. É também a partir desta Biblioteca central que são construídas
e mantidas as Bibliotecas dos Polos de Educação do Claretiano Rede de Educação, o que faz desta uma das bibliotecas
mais relevantes para a educação na atualidade.
INFORMATIZAÇÃO
A informatização vem mantendo-se constantemente atualizada frente às inovações do mercado para oferecer
o melhor aos nossos alunos. O software utilizado para controle bibliográfico das obras do Claretiano é o Pergamum, que
permite também a organização das bibliotecas em seus processos diários bem como a realização de cadastro de usuários,
empréstimos e devoluções, processamento técnico de materiais diversos e inúmeras possibilidades de relatórios. Além
destas funções, o Pergamum conta com a opção de cadastro de exposições museológicas e culturais. A catalogação
das obras históricas já foi iniciada no sistema e, em um futuro próximo, as exposições realizadas pelo Claretiano estarão
disponíveis no Pergamum. A finalidade de tornar acessível estas informações é difundir o conhecimento cultural não
somente em nossa comunidade acadêmica e sim expandi-lo à sociedade em sua totalidade e estender a todos a
visualização de nossas exposições e eventos. Com o apoio do Pergamum, as bibliotecas podem incentivar a busca pelo
saber, o gosto pela arte e aguçar a curiosidade histórica via internet e cumprir a função educativa e social do Claretiano.
Aos alunos e demais usuários, o Pergamum oferece um rápido acesso aos documentos procurados, que
podem ser localizados através de busca simples ou avançada. Possibilita, também, a reserva e renovação de livros aos
alunos, professores e funcionários. Para os alunos que querem mais e buscam estar sempre por dentro das novidades,
é disponibilizada a Disseminação Seletiva de Informações. Com a DSI (Disseminação seletiva de informações), o usuário
poderá criar um perfil de interesse baseado em autores, assuntos, áreas do conhecimento, livros, periódicos ou outros

4

Anexo - Bibliotecas | 2018

tipos de materiais que mais lhe interessam. Assim, sempre que a biblioteca cadastrar um novo item, o usuário terá acesso,
em primeira mão, aos materiais que atenderão às suas necessidades informacionais. DSI é um serviço do Pergamum que
proporciona a divulgação do acervo da biblioteca e incentiva a leitura de acordo com o perfil de cada usuário.
Para consulta ao acervo, as bibliotecas dispõem de computadores com acesso à internet. Além disso, contam
com a tecnologia Access Point Wireless, que possibilita a conexão de notebooks e com o Pergamum Mobile, que dá
o acesso ao catálogo da sua unidade de Informação em tempo real, por meio de dispositivos móveis como celulares,
tabletes e smartphones.
O Pergamum está desenvolvendo um serviço de busca ao acervo bibliográfico voltado exclusivamente para o
público infantil com o objetivo de facilitar a troca de informações do software com as crianças. Foram elaboradas telas
especiais, coloridas e interativas, para estimular os pequenos a conhecerem melhor e utilizarem a biblioteca. Toda a
programação visual deve ser instalada no servidor WEB da instituição para uso. No link abaixo pode-se ver como será a
disponibilização do serviço http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamum/exclusividade_kids.php?ind=9.
ACESSIBILIDADE
A biblioteca facilita a vida acadêmica dos alunos com dificuldade de locomoção. Esses alunos poderão fazer
empréstimos via internet, de modo que os livros poderão ser retirados por um aluno previamente indicado. Alunos
portadores de necessidades especiais também contam com:
• Elevador, com sinalização em Braille, para acesso ao segundo piso da Biblioteca;
• Balcão de atendimento adequado ao atendimento de portadores de deficiência física;
• Banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais;
• Portas de entrada e interiores com medidas padronizadas;
• Piso tátil permitindo a circulação de usuários com deficiência visual na biblioteca;
• Símbolo Internacional de Acesso fixado nos guarda-volumes;
• Disposição de mobiliário que permite a circulação de cadeirantes;
• Teclados em Braille com caracteres ampliados de alto contraste no padrão ABNT;
• Um Scanner com voz AladdinVoice da Cano Scan;
• Um computador com o software Dosvox instalado que permite a leitura da tela em voz alta.
• Laboratório de Informática - permitindo a acessibilidade a todos e com projeto de tecnologias assistivas.
Dispõe de CD com programa leitor de tela de uso livre, CD com programa para aumento de tela.
BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON
Com o objetivo de oferecer mais uma possibilidade de acesso ao conhecimento o Claretiano - Rede de Educação
firmou parceria com a Pearson Education do Brasil, mantenedora da Biblioteca Virtual Universitária 3.0. Disponibilizando
agora, além de suas bibliotecas físicas, acesso a um acervo considerável de livros das mais variadas áreas do conhecimento
que o usuário poderá conectar de qualquer computador com acesso à Internet. São livros completos, totalmente em
português, para leitura na integra de editoras renomadas como Aleph,Ática, Autêntica, Callis, Casa do Psicólogo,
Companhia das Letras, Contexto, Educs, Freitas Bastos, Grupo Summus, Interciência, Intersaberes, Jaypee
Brothers, Lexikon, Manole, Papirus, Pearson, Rideel, Scipione e Vozes.
O Claretiano, através da parceria com a Pearson disponibiliza o acesso a 3.500títulos nas áreas de administração,
marketing, engenharia, economia, direito, letras, história, geografia, jornalismo, computação, educação, medicina,
enfermagem, psicologia, psiquiatria, gastronomia, turismo e outras. E para facilitar o acesso às obras a Biblioteca Virtual
conta com ferramentas que enriquecem e agilizam sua pesquisa e estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de
páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas avulsas e capítulos avulsos (opcional).
A Biblioteca Virtual detém os direitos autorais sobre as obras que disponibiliza. E assim, todas as operações relacionadas estão protegidas pela lei 9.610, que regula os direitos autorais.
A Biblioteca virtual possui recursos para deficientes visuais parcial é possível utilizar níveis de zoom e para os
portadores de deficiência visual total é compatível com softwares específicos, como: DOSVOX, JAWS, NVDA entre outros.
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BIBLIOTECA DIGITAL CLARETIANA
A biblioteca do Centro Universitário insere no sistema Pergamum e disponibiliza para a comunidade acadêmica
da rede e usuários externos toda a produção acadêmica didático-pedagógica e técnico-científica institucionais através
da Biblioteca Digital Claretiana.
Na categoria didático-pedagógica, estão os livros-textos e os conteúdos básicos de referência relativos aos cursos de graduação e pós-graduação ofertados nas modalidades presencial e a distância. Na categoria técnico-científico,
estão as revistas acadêmicas e artigos.
Os conteúdos didáticos mediacionais fornecidos abrangem várias áreas do conhecimento, cujos conteúdos podem ser acessados de acordo com o interesse do usuário.
EBSCO
Com o objetivo de enriquecer ainda mais as possibilidades de acesso a conteúdos de qualidade o Claretiano
- Rede de Educação firmou parceria com a EBSCO, mantenedora de bases de dados com conteúdo de texto completo
para usuários de nível universitário, instituições médicas, empresas e governo, bibliotecas públicas e escolares. Com
uma plataforma de pesquisa proprietária e intuitiva, ela fornece aos seus pesquisadores acesso ao melhor texto integral
médico, de enfermagem e periódicos de saúde. Além disso, através dessa parceira a instituição passou a contar com
coleções de e-books em medicina e em outras áreas do conhecimento, contendo títulos de alta qualidade, garantindo
acesso a livros na integra.
As bases e ferramentas adquiridas nessa parceria são:
DynaMed Plus - É uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para médicos e outros profissionais de
saúde para uso no local de atendimento. Com resumos clinicamente organizados com mais de 3.200 tópicos, a base
fornece o conteúdo mais recente e recursos com relevância, validade e conveniência, tornando a ferramenta um recurso
indispensável para responder a maioria das questões clínicas durante a prática.
eBook Clinical Collection - Esta coleção apresenta mais de 2.900 títulos de qualidade selecionados à mão que se concentram
em especialidades médicas, enfermagem, saúde e áreas de clínica geral.
Fonte Acadêmica - Fonte Acadêmica é uma coleção de periódicos científicos publicados no Brasil e em Portugal, que
está em constante expansão. Possui uma abrangência em todas as áreas do conhecimento, com ênfase em particular
para agricultura, ciências biológicas, ciências econômicas, história, direito, literatura, medicina, filosofia, psicologia,
administração pública, religião e sociologia.
MEDLINE Complete - Esta base de dados excepcional fornece o texto completo dos periódicos científicos mais importantes
no campo da pesquisa médica. MEDLINE Complete oferece o texto completo de mais de 2.500 periódicos indexados na
MEDLINE.
Saúde em Português - Proporciona relatórios de fácil compreensão sobre saúde, baseados em evidências que cobrem
uma ampla variedade de doenças, condições e procedimentos para tratamentos. Todos os relatórios estão atualizados e
são revisados por médicos especialistas.
BIBLIOTECA A
A Biblioteca A é o portfólio de conteúdo digital do Grupo A Educação. Nela é possível encontrar o melhor
conteúdo dos selos editoriais McGraw Hill, Bookman, Artmed, Penso e Artes Médicas. São inúmeras obras à disposição
que poderão ser acessadas de forma rápida e de qualquer lugar. Na biblioteca é possível acessar obras nos formatos:
ePDF, que segue o mesmo projeto gráfico da versão impressa e em EPUB, que é focado exclusivamente na adaptação do
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tamanho do texto à tela. Dentro da biblioteca existe um ebook chamado ABC do usuário, onde constam explicações mais
detalhadas da biblioteca e, principalmente, informações sobre como utilizar os recursos do Bookshelf. Recentemente, o
Claretiano firmou mais esta parceria.

MULTIMÍDIA
O acervo também possui materiais especiais para uso dos alunos, professores e funcionários, que dispõem de
computadores para sua utilização. Esses materiais incluem:
- 773 Títulos de CD-ROM nas diversas áreas do conhecimento.
- 1.518 Títulos de DVDs nas diversas áreas do conhecimento.
BASE DE DADOS
As bibliotecas contam com acesso a bases de dados livres com textos e informações completas, assim como
bases referenciais.
Bases de dados com acesso livre:
• BDTD – Ibict:
<http://bdtd.ibict.br/>;
• DOMÍNIO PÚBLICO
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>;
• IPEADATA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada:
<http://www.ipeadata.gov.br/>;
• EUR-Lex:
<http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm>;
• IBGE – Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA:
< https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca15/brasil>;
• SABER – O portal do conhecimento – Teses e Dissertações:
<http://www.teses.usp.br/>;
• SCIELO Brazil:
<http://www.scielo.br/>;
Bases de dados com acesso livre a referências e resumos. E com acesso gratuito a alguns textos integrais, além
de artigos completos mediante a cobrança ou assinatura:
• CAPES:
<http://www.periodicos.capes.gov.br/>
• LEYES – Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe:
<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LEYES&lang=p>;
• LILACS (Literatura Latino-americana em ciências da Saúde):
<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=i&form=F>;
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MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online):

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p&form=F>;
•

MEDCARIB – Literatura do Caribe em Ciências da Saúde:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MedCarib&lang=p>;
•

PAHO – Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=PAHO&lang=p>;
•

WHOLIS – Sistema de Informação da Biblioteca da OMS:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=WHOLIS&lang=p>;

POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO
A política de desenvolvimento da biblioteca do Claretiano Centro universitário tem como objetivo permitir o
crescimento equilibrado do acervo nas áreas ministradas na instituição, estabelecer normas de aquisição de material
bibliográfico (levando em conta a quantidade e a qualidade de acordo com as características de cada curso), direcionar
o uso racional dos recursos financeiros, estabelecer prioridades de aquisição de material, traçar diretrizes para o descarte
do material, estabelecer formas de intercâmbio de publicações e traçar diretrizes para avaliação de coleções.
As coleções da biblioteca cobrem as áreas dos cursos existentes na instituição por intermédio de um acervo
constituído por livros, periódicos e materiais especiais. Esse acervo tem como finalidade suprir os programas de ensino
de Graduação, Pós-graduação.
O material bibliográfico e audiovisual é devidamente selecionado de acordo com os objetivos e níveis educacionais
da instituição, nível de atualização da publicação, qualidade técnica, quantidade do material sobre o assunto no acervo,
condições físicas do material, número de usuários potenciais que poderão utilizar o material, conveniência do formato e
compatibilização com equipamentos existentes.
Para essa seleção de material são levadas em consideração a indicação dos docentes, as necessidades do corpo
discente, as bibliografias recomendadas, as novas publicações em cada área do conhecimento, e as alterações curriculares
e estatísticas da quantidade de livros em cada área.
SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA
ASSISTÊNCIA PARA USO DA BIBLIOTECA – oferece ao usuário assistência e instrução quanto ao uso da Biblioteca, seus
catálogos, acervo e serviços.
SITE COM INFORMAÇÕES - o Sistema Integrado de Bibliotecas do Claretiano Centro Universitário disponibiliza em sua
página informações sobre, horário de funcionamento, notícias, vídeos guias para utilização do sistema Pergamum entre
outras informações úteis aos seus usuários
EMPRÉSTIMO DOMICILIAR – para que o professor, aluno ou funcionário da instituição possa utilizar este serviço, é necessário estar cadastrado na Biblioteca.
VISITA ORIENTADA E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIO – caso alguém tenha interesse em conhecer a biblioteca, seus serviços
e acervo, é necessário consultar a bibliotecária para marcar uma visita orientada, por meio do fone (16) 3660-1616.
LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS – a biblioteca elabora, mediante solicitação do usuário, levantamentos
bibliográficos sobre temas específicos por intermédio de base de dados e da internet.
APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS – a biblioteca auxilia o usuário com o levantamento
bibliográfico e o Núcleo de Iniciação Científica, com as Normas Técnicas.
FACILIDADE NA RESERVA – toda obra que estiver emprestada poderá ser reservada. Quando devolvida, ficará à disposi-
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ção do usuário solicitante por 24 horas.
COMUT – Comutação Bibliográfica. Com este serviço, a biblioteca localiza e obtém cópias de artigos de periódicos
nacionais ou estrangeiros não existentes em seu acervo.
EXPOSIÇÃO DOS LIVROS NOVOS – as novas aquisições são colocadas à exposição no site da biblioteca e algumas
bibliotecas dispõem também de vitrines expositoras.
ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) – a biblioteca está à disposição do aluno EAD, que pode
acessá-la como os demais alunos, nos encontros presenciais na Instituição, no pólo ou em qualquer outro lugar. Caso o
aluno necessite, poderá solicitar materiais bibliográficos de outras unidades, que serão enviados ao polo do solicitante
sem despesas, ou então recebê-los em casa via correio responsabilizando-se pelos custos.
EMPRÉSTIMOS INTERBIBLIOTECAS – a Biblioteca localiza e obtém o empréstimo de obras existentes em outras
bibliotecas.
ACESSO A BIBLIOTECA DIGITAL DA PEARSON– acesso de obras disponibilizadas pela Pearson que estão disponíveis
para leitura online.

