
12. INFRAESTRUTURA 

12.1. A BIBLIOTECA 

            O Sistema de Bibliotecas da UFABC (SisBi - UFABC) têm por objetivo o apoio às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Os acervos das bibliotecas são compostos por 

livros impressos e digitais, recursos audiovisuais (DVDs, CD-Roms), periódicos impressos e anais 

de eventos. Em dezembro de 2021, a UFABC conta com duas bibliotecas, sendo dois acervos em 

Santo André (Bloco L e Bloco C) e uma unidade em São Bernardo do Campo, oferecendo mais de 

97 mil títulos e 118 mil exemplares de livros técnicos, literatura, filmes,entre outros. Também são 

ofertados mais de 280 mil títulos em formato digital. 

            Os acervos das bibliotecas supracitadas atendem aos discentes, docentes, pesquisadores 

e demais pessoas vinculadas à Universidade, para consulta local e empréstimos através do 

software Sophia Biblioteca, que permite pesquisas com diferentes formas e parâmetros, além de 

gerenciar empréstimos, devoluções e operações realizadas pelos usuários – como registro de 

buscas anteriores e renovações.              

           Além disso, é possível o acesso de nossos usuários aos acervos através de outros sistemas 

de empréstimo como, por exemplo, o empréstimo e devolução via malote. Por meio deste, o 

usuário pode devolver o item em seu poder em quaisquer unidades ou solicitar, conforme 

disponibilidade, o item desejado. Há, ainda, serviços de comutação bibliográfica (COMUT) e 

convênios para empréstimos entre bibliotecas (EEB) para artigos e livros que não estejam 

disponíveis nos acervos da UFABC, oferecendo aos usuários um universo maior de possibilidades 

através de um sistema de empréstimos entre todas as instituições cadastradas.  

            As bibliotecas da UFABC oferecem espaços de estudo e prestam atendimento aos usuários 

de segunda à sexta-feira, das 08h às 22h em todos seus endereços. 

12.1.1 Recursos informacionais eletrônicos: 

            A UFABC participa, como universidade pública, do Portal de Periódicos da CAPES, que 

oferece acesso a textos selecionados em publicações periódicas internacionais e nacionais, além 

das mais renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. O portal 

inclui, também, uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de 

acesso gratuito na web. A UFABC também está presente na CAFe (Comunidade Acadêmica 



Federada), que possibilita o acesso remoto ao Portal de Periódicos da CAPES para os membros da 

instituição. 

Além do acesso via Portal de Periódicos da CAPES, o SisBi assina variadas plataformas 

digitais com recursos e fontes de informações acadêmicas das mais diversas áreas do 

conhecimento e de editoras renomadas, como a Wiley, Springer, Ebsco, Minha Biblioteca e 

PressReader. Também, através de assinatura da base Gedweb, o usuário do SisBi tem acesso a 

todas as Normas Técnicas da ABNT e do Mercosul, totalizando aproximadamente 600 mil normas 

para consulta e impressão. 

O Sisbi oferece, também, o Sistema de Descoberta EDS, ferramenta que permite aos 

usuários buscar de maneira centralizada conteúdos dos acervos físicos, produção própria da 

UFABC (teses e dissertações) bem como todo material digital ao qual é ofertado acesso, em uma 

única interface intuitiva. Acesso em: https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/ 

12.1.2 Política de Desenvolvimento de Coleções 

Além dos materiais constantes nas bibliografias básicas e complementares dos programas 

de ensino, as Bibliotecas possuem em seus acervos obras relevantes e atualizadas referentes às 

áreas de atuação da instituição. A atualização do acervo passa por um programa de aquisição 

permanente, por meio de compras, doações e permutas. 

         Os processos de criação e revisão de disciplinas e Projetos de Cursos — conforme portaria 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFABC — estabelece a obrigatoriedade de análise das 

bibliografias propostas pelo Sistema de Bibliotecas da UFABC que identifica eventuais 

necessidades de alteração na bibliografia, compra de novos títulos, atualizações de edições ou 

acréscimo de exemplares de obras já existentes no acervo e dá início ao processo de atualização 

do acervo. 

      Qualquer membro da comunidade docente pode sugerir a aquisição de novos títulos a 

qualquer momento, através do catálogo online, para desenvolvimento de suas atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. As sugestões são analisadas de acordo com a política de 

Desenvolvimento de Coleções vigente.  

         Para o gerenciamento e atualização do Acervo, sistematicamente é realizada a análise de 

aplicabilidade, instrumento que aponta a intensidade de uso dos títulos do acervo e fornece dados 

para tomada de decisão sobre a necessidade de inclusão de novos exemplares ao acervo ou outra 

estratégia que permita boa disponibilidade dos títulos. Desse modo, é possível manter 

quantidades racionais de volumes, de maneira a atender adequadamente às necessidades dos 

usuários do acervo. 

 

12.1.3 Ações desenvolvidas pelo Sistema de Bibliotecas 



            O SisBi destaca aqui também algumas ações desenvolvidas: 

● Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFABC 

○ Todos os trabalhos defendidos nos programas de pós-graduação da UFABC são 

catalogados e amplamente divulgados através de plataformas digitais como a 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT, banco de dados de âmbito 

nacional, que agrega num mesmo motor de busca trabalhos de pós-graduação de 

Instituições de todo o país.  

○ https://bdtd.ibict.br/vufind/  

● Treinamentos 

○ Dada a diversidade de ferramentas informacionais ofertadas, o SisBi oferece, de 

maneira sistemática e esporádica, treinamentos nos usos e apropriação das 

ferramentas oferecidas à comunidade. Para mais informações, verificar o 

calendário de treinamentos disponível no portal 

○ https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/  

● Vídeos 

○ O Sistema de Bibliotecas possui uma playlist de vídeos no canal virtual da 

Universidade na plataforma Youtube. Disponibiliza, em acesso aberto, diversos 

conteúdos acadêmicos como: tutoriais, gravações de treinamentos anteriores, 

eventos, etc. 

○ Playlist Sistema de Bibliotecas no Youtube 

● Elaboração de ficha catalográfica: 

O Sistema de Bibliotecas da UFABC disponibiliza gratuitamente o serviço de elaboração 

de ficha catalográfica destinado a autores de trabalhos acadêmicos e demais produções 

da instituição. 

● Gerenciamento, manutenção, atendimento aos editores e promoção dos periódicos da 

UFABC através do Portal de Periódicos da UFABC 

 

12.1.4 Convênios 

A Biblioteca desenvolve atividades em cooperação com outras instituições externas à 

UFABC, em forma de parcerias, compartilhamentos e cooperação técnica: 

A. IATUL (International Association of University Libraries): proporciona um 

fórum para a troca de ideias relevantes para a biblioteconomia em universidades 

tecnológicas em todo o mundo. Fornece também, aos diretores de bibliotecas e 

https://bdtd.ibict.br/vufind/
https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnL3nwtOp1ORZIoBu4p6o4ozbYnTdgiwr
https://periodicos.ufabc.edu.br/


gerentes seniores, a oportunidade de desenvolver uma abordagem colaborativa 

para resolver problemas cotidianos. 

B. CBBU (Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias): A CBBU tem como 

principal missão promover a formulação de políticas públicas em áreas de 

interesse, para incentivar a cooperação, o compartilhamento de serviços e 

produtos, a realização de projetos e pesquisas, a elaboração e editoração de 

documentos técnico-científicos, a organização de eventos, visando à consolidação 

da educação continuada e à representação das Bibliotecas Universitárias junto a 

órgãos governamentais e à comunidade científica brasileira. 

C. EEB – Empréstimo Entre Bibliotecas: Este serviço estabelece um convênio de 

cooperação que potencializa a utilização do acervo das instituições universitárias 

participantes, favorecendo a disseminação da informação entre universitários e 

pesquisadores de todo o país. 

a. O SisBi já firmou convênio EEB com as seguintes Bibliotecas: 

IB/USP – Instituto de Biociências; 

CQ/USP – Conjunto das Químicas; 

POLI/USP – Escola Politécnica (Biblioteca Central; Engenharia Civil; 

Engenharia Elétrica; Engenharia de Minas; Engenharia Mecânica, 

Naval e Oceânica; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Química; 

Engenharia de Produção) 

FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade; 

IF/USP – Instituto de Física; 

IEE/USP – Instituto de Eletrotécnica e Energia; 

IPEN – Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares; 

EACH/USP – Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

IAG/USP – Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas; 

FSP/USP – Faculdade de Saúde Pública 

FFLCH/USP – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

IME/USP – Instituto de Matemática e Estatística 

IP/USP: Instituto de Psicologia da USP 



SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 

André 

BIBLIOTECA Metrô Neli Siqueira 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie 

FSA – Centro Universitário Fundação Santo André 

FAINC – Faculdades Integradas Coração de Jesus 

UNIFAI – Centro Universitário Assunção 

UNIFESP – Campus Diadema 

USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

CTC/UNICAMP – Colégio Técnico de Campinas 
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