O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) tem por pressuposto básico uma política de
aquisição, expansão e atualização do acervo, de acordo com seu Plano de Desenvolvimento
Institucional. O objetivo principal é o de fixar critérios que possibilitem o crescimento racional e
equilibrado do acervo, em todas as áreas de modo a atender às demandas dos cursos de graduação e de
pós-graduação, no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão.
As bibliotecas da Unifipa utilizam desde 2008 o sistema PHL©Elysio - Personal Home Library,
desenvolvido pelo Prof. Elysio Mira Soares de Oliveira para administração de coleções e serviços de
bibliotecas e centro de informações, de comprovada eficiência e adotado como padrão nos organismos
internacionais e nas grandes redes mundiais de informações bibliográficas. É uma aplicação moderna
que pode ser operada a partir de equipamentos móveis, tipo celulares e tablets, ou qualquer outro tipo
de equipamento que possua conexão com a internet e foi concebido como uma alternativa moderna e
eficiente às bibliotecas que pretendem organizar suas coleções, automatizar rotinas e serviços e/ou
disponibilizar e compartilhar seus catálogos através da Web.
A Biblioteca do Campus São Francisco, denominada “Dr. José Virgílio Vita”, instalada no Campus
São Francisco, tem regulamento próprio, é órgão de apoio dos cursos de Administração e Direito e
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ocupa área de 298,41 m .
O acervo é de livre acesso, composto essencialmente por obras ligadas às áreas de Ciências
Sociais, Negócios e Direito, com correlação pedagógica com os cursos e programas existentes, sem
perder de vista a bibliografia voltada também para a formação sócio-humanística e ética do educando. A
Biblioteca conta com dotação orçamentária anual para atualização e expansão do acervo, para atender
às necessidades dos cursos.
A Biblioteca é informatizada para consulta, empréstimo, devolução e reserva e o sistema
permite o acesso remoto do usuário pela Internet. A devolução do material bibliográfico solicitado é
feito diretamente no balcão de atendimento.
Possui convênio com o Instituto Federal de São Paulo, Campus de Catanduva, através do qual o
usuário poderá acessar o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), biblioteca virtual que reúne e disponibiliza, às instituições de ensino e pesquisa
conveniadas, o melhor da produção científica.
O corpo de funcionários da Biblioteca é qualificado para a disseminação seletiva de informação.
O setor é servido de rede de comunicação interna Windows NT (Intranet) e disponibiliza acesso
à Internet ao usuário para pesquisas e demais demandas.
Alinhados às necessidades de inovação e considerando a frequência de utilização do ambiente
da biblioteca do câmpus, notamente no tocante a pesquisas de áudios e vídeos, foram adquiridos
recentemente fones de ouvidos que podem ser conectados a celulares e notebooks proporcionando
melhor aproveitamento dos conteúdos e maior privacidade aos usuários daquele ambiente.
Há condições de acesso a portadores de necessidades especiais e infraestrutura de segurança,
com supervisão de CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estando todos os setores
devidamente equipados para atendimento das necessidades permanentes.
As instalações sanitárias estão distribuídas pelos ambientes de cada bloco, com oferta a ambos
os sexos e a portadores de necessidades especiais. Há setor específico de manutenção e limpeza
sistemática.
Setores
1. Área do Acervo e
Administrativa

Equipamentos
03 computadores de consulta
03 leitoras óticas
03 impressoras fiscais
04 computadores (administrativo)
03 terminais de consulta
02 impressoras laser
02 ares condicionados
02 cortinas de ar
04 mesas (administrativo)
02 carrinhos para transporte de
livros
02 armários de aço guarda volumes
(16 portas cada)
04 cadeiras

Localização
BL1-TS
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Área em m
156,51

2. Sala de Estudos em Grupo

3. Sala de Estudos Individuais

4. Sala de Arquivo
5. Sala de extensão do acervo

04 escadas
35 estantes (dupla)
22 estantes (simples)
Obs: Software PHL (Personal Home
Library)
–
sistema
para
gerenciamento de bibliotecas
01 mesa
10 cadeiras estofadas
01 ar condicionado
09 bancadas (estudo individual)
06 mesas com divisória (4 lugares
cada)
30 cadeiras estofadas
01 ar condicionado
01 estante aramada
6 armários com portas de vidro
1 armário de madeira
20 estantes (dupla)
01 estante (simples)
01 ar condicionado

BL1-TI

11,80

BL1-TI

57,80

BL1-TI
BL1-TI

18,31
53,99

- Descrição do acervo Biblioteca “Dr. José Virgílio Vita”
Livros
Áreas do Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
TOTAIS

Títulos
398
40
30
19
30
5155
1073
306
7051

Periódicos

Vídeos

Exempla Nacion Exempla Vídeos
res
ais
res
1035
10
20
182
1
41
1
25
5
59
2
2
13531
235
337
2012
11
27
499
9
6
17384
264
15132
401

CD
Room

DVDs

Teses

Monografias

16
63
2
18
99

1
66
5
72

1
134
6
141

10
29
7
4
1104
22
1176

