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Humanidades 

Prof. Rodrigo Berté 

Coordenação do Curso Prof. Rodrigo de Cássio da Silva 

 
 
 

Identificação Dados do Curso 

Atos Legais 

0 MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO, no use de suas atribuições, tendo 
em vista o disposto no Decreto N' 5.773, de 9 de maio de 2006, na Portaria 
Normativa N' 40, de 12 do dezembro de 2007, na Resolução CNEJCES N' 
1/2010, e no Parecer 1,1' 552/2011, da Câmara de Educação Superior, do 
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do processo e-mec N' 
201012239, c diante da conformidade do Regimento da Instituição e de seu 
respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, 
resolve: 

Art. 1º Fica credenciado o Centro Universitário Internacional - UNINTER, por 
transformação da Faculdade Internacional de Curitiba e da Faculdade de 
Tecnologia Internacional, com sede na Rua Saldanha Marinho, N' 131, Centro, 
no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, mantido pelo Centro 
Integrado de Educação, Ciência a Tecnologia S/C Ltda. Com sede no Município 
de Curitiba, no Estado do Paraná, observados no prazo máxima de 3 (três) 
anos. 

Art. 2º Nos termos do art. 10, § 7" do Decreto N' 5.773, de 2006, os atos 
autorizativos são validos até o ciclo avaliativo seguinte. 

Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o calendário para a 
realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 

Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
I - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação;  
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(três) anos, a instituição deverá solicitar seu recredenciamento, observadas 
as disposições processuais pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do 
primeiro credenciamento estabelecido no art. 13, § 4^, do mesmo Decreto. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

 

Autorização: Portaria n.º 1.993 de 24/07/2003. 

Reconhecimento: Portaria n.º 320 de 19/04/2007, publicada em D.O.U. em 
20/04/2007. 
 

Duração 
Mínimo = 02 anos 
Máximo = 04 anos 

Turno Não se aplica 

Carga Horária 1896 horas - COM LIBRAS 

  

 

 
 

Investimento 

MENSALIDADES PARA O ANO LETIVO DE 2014 

27 parcelas 
Valor integral Com desconto Convênios para 

pagamento 
até o 5º dia útil 

 
R$ 270,00 

 

 
 
 

PROFESSORES TITULAÇÃO 

ACHILES BATISTA FERREIRA JUNIOR MESTRE 

ALCELI RIBEIRO ALVES MESTRE 

ALESSANDRA DE PAULA DOUTOR 

ALINE GUMZ EBERSPACHER DOUTOR 

ANDRÉ MACIEL PELANDA MESTRE 

AUGUSTO LIMA DA SILVEIRA MESTRE 

CARLOS ALBERTO SIMIONI DOUTOR 

CAROLINA DE SOUZA WALGER MESTRE 

DANIEL DE CHRISTO MESTRE 
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DORIVAL DA COSTA MESTRE 

EDSON PEDRO FERLIN DOUTOR 

ELIANE DO ROCIO VIEIRA MESTRE 

ELIZANETE FAVARO ESPECIALISTA 

GERMANO BRUNO AFONSO DOUTOR 

GRAZIELLE UENO MACOPPI ESPECIALISTA 

JOÃO LUIZ COELHO RIBAS DOUTOR 

MARCIA CRISTIANE KRAVETZ ESPECIALISTA 

MARCIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA DOUTOR 

MARCO ANTONIO MASOLLER ELEUTERIO DOUTOR 

MARIANA MONFORT BARBOZA MESTRE 

MARIO SERGIO CUNHA ALENCASTRO DOUTOR 

NEIL FRANCO DE CARVALHO DOUTOR 

NELSON PEREIRA CASTANHEIRA DOUTOR 

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN MESTRE 

RENATA ADRIANA GARBOSSA MESTRE 

RODRIGO BERTÉ DOUTOR 

RODRIGO DE CÁSSIO DA SILVA DOUTOR 

RODRIGO SANTIAGO GODEFREOID DOUTOR 

ROSINDA ÂNGELA DA SILVA ESPECIALISTA 

VERA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS MESTRE 

 

UNIDADES CURRICULARES CH 

MÓDULO INTRODUTÓRIO 

Formação Inicial em Educação a Distância 24h 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana 
72 h 

MÓDULO I – FUNDAMENTOS EM MEIO AMBIENTE 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 72h 

Direito Ambiental 72h 

Ecologia de Sistemas 72h 

Química Ambiental 72h 

MÓDULO II – GESTÃO DE RECURSOS 
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Recursos Energéticos e Ambiente 72h 

Estatística Aplicada às Ciências Sociais e Ambientais 72h 

Sistemas de Gestão Ambiental 72h 

Poluição dos ecossistemas terrestres, aquáticos e atmosféricos. 72h 

MÓDULO III - GESTÃO URBANA 

Educação Ambiental 72h 

Gestão Turística de Ambientes Naturais 72h 

Economia dos recursos naturais e ambientais 72h 

Gestão de Recursos Hídricos 72h 

MÓDULO IV – IMPACTOS AMBIENTAIS 

Gestão dos resíduos sólidos 72h 

Avaliação de Impactos Ambientais 72h 

Gestão Ambiental Urbana 72h 

Acidentes Ambientais e Planos de Contingência 72h 

MÓDULO V – EMPRESARIAL 

Geologia e Geomorfologia na Gestão Ambiental  72h 

Logística Reversa 72h 

Marketing Verde e Responsabilidade Social 72h 

Auditoria em Certificação Ambiental 72h 

MÓDULO VI – GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS 

O uso do SIG em Estudos Ambientais 72h 

Recuperação de Áreas Degradadas 72h 

Gestão da Biodiversidade 72h 

Elaboração e Análise de Projetos Ambientais e Sociais 72h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1824h 

LIBRAS (Optativa) 72h 

 

 

 

Sistema de Avaliação                                   
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O sistema de avaliação dos cursos de Bacharelado e Tecnólogo contempla dois 

momentos distintos: formativa e parcial.  

A avaliação formativa ocorre durante cada Fase, por meio do aproveitamento de sua 

participação na Atividade Pedagógica On-line.  

Atividades Pedagógicas On-line:  

Tem peso 2.0; consiste em uma atividade interdisciplinar composta por cinco atividades 

por Fase (uma por semana), na qual é realizada a média entre as cinco atividades para 

compor a nota final; inicia na 2ª semana de aula e encerra na 7ª semana de aula; é realizada 

no AVA, no link das Atividades Pedagógicas On-line, conforme cronograma postado na página 

inicial da atividade.  

A avaliação parcial acontece ao final da oferta. Os alunos realizam provas presenciais 

(Prova Objetiva On-line e Prova Discursiva) para avaliar os conhecimentos e as competências 

desenvolvidas ao longo do curso.  

Prova On-line Presencial:  

Acontece no final de cada Fase; tem peso 3.0; consiste em uma prova por disciplina 

composta por 10 questões objetivas de múltipla escolha; é realizada no AVA e a data deverá 

ser agendada com o Tutor Presencial cumprindo o período estabelecido em cronograma de 

aula; realizada presencialmente no PAP e sem consulta.  

Prova Discursiva Presencial:  

Prova escrita; acontece no final de cada Módulo e a data deverá ser cumprida conforme 

estabelecida em cronograma de aula; tem peso 5.0; consiste em uma única prova 

interdisciplinar composta por 10 questões; realizada presencialmente no PAP e sem consulta.  

Exame:  

Consiste em uma prova discursiva (peso 6.0) e uma prova objetiva on-line (peso 4.0); o 

aluno não precisa solicitar e pagar taxa; com a média da nota obtida entre as duas provas, é 

realizada a média final; é realizada no AVA e a data deverá ser agendada com o Tutor 

Presencial cumprindo o período estabelecido em cronograma de aula; realizada 

presencialmente no PAP e sem consulta.  

Recuperação de Conceito Paga:  

Consiste em uma prova objetiva on-line, por disciplina composta por 10 questões 

objetivas de múltipla escolha; o aluno deve solicitar no ÚNICO e pagar a taxa do protocolo; a 

nota obtida é substitutiva da Média Final; é realizada no AVA e a data deverá ser agendada 

com o Tutor Presencial cumprindo o período estabelecido em cronograma de aula; realizada 
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presencialmente no PAP e sem consulta.  

 
 
Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

Normas Acadêmicas 

As normas acadêmicas que regem a vida acadêmica do aluno estão descritas nos seguintes 
documentos: 
Manual do Aluno, disponível no link:  
http://www.uninter.com/vestibular/adistancia/arquivos/manual-aluno.pdf 

  
Resolução 64/2012 – CEPE , disponível no link: 
http://www.grupouninter.com.br/centrouniversitario/informacoes.php#avaliacao 
 
 
 
 
 
Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, área física disponível 
e formas de acesso e utilização; 

Biblioteca 

 
Bibliografia Básica do Curso 
 

ALENCASTRO, Mario Sérgio Cunha. Empresas, ambiente e sociedade: introdução à gestão 

socioambiental corporativa. Curitiba: InterSaberes, 2012. 125 pg. 

ALMEIDA, W. C. Direito de Propriedade. Barueri, SP: Manole, 2006. 115 pg. 

BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. Curitiba: IBPEX, 2009. 299 p. 

BRAGA, B.; HESPANHOL, J.; CONEJO, J. C. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. J. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; 

NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.; Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005, 313 pg. 

BRANCHIER, A.S.; TESOLIN, J. D. D. Direito e Legislação Aplicada. Curitiba: Ibpex, 2012. 392 pg. 

BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 590 pg. 

BUARQUE, C. Desafios à humanidade: perguntas para a Rio +20. Curitiba: Ibpex, 2012. 173 pg. 

BUCKLEY, G.; SALAZAR-XIRINACHS, J. M.; HENRIQUES, M. A promoção de empresas sustentáveis. 

Curitiba: Ibpex, 2011. 322 pg. 

BUTZKE. A.; PONTALTI, S. Os recursos naturais e o homem: o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado frente à responsabilidade solidária. Caxias do Sul. RS: Educs, 2012. 379 pg. 

CARVALHO JÚNIOR, M. R. Gestão de projetos: da academia à sociedade. Curitiba: IBPEX Dialógica, 

http://www.uninter.com/vestibular/adistancia/arquivos/manual-aluno.pdf
http://www.grupouninter.com.br/centrouniversitario/informacoes.php#avaliacao
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2011. 296 p. 

CARVALHO, A. P. C. et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

CARVALHO, M. R. Apontamentos sobre o direito processual ambiental. Curitiba: Ibpex, 2011. 303 pg. 

CASTANHEIRA, N. P. Estatística aplicada à todos os níveis.5 ed. Curitiba: Ibpex, 2010. 255 pg. 

CHUPIL, H. Acidentes ambientais e planos de contingência. Curitiba: InterSaberes, 2014. 191 pg. 

CONSALTER, M. A. S. Elaboração de projetos: da introdução à conclusão. 3 ed. rev. atual e ampl. 

Curitiba: Ibpex, 2011. 175 pg. 

CORTELAZZO, I. B. C. Prática pedagógica, aprendizagem e avaliação em Educação a Distância. Curitiba: 

Intersaberes. 

CURI, Denise (orgs). Gestão Ambiental. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012 

FATIN, M. E.; OLIVEIRA, E. Educação ambiental, saúde e qualidade de vida. Curitiba: InterSaberes, 

2014. 105 pg. 

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. 2. ed. Curitiba: Ibpex, 2011. (Série Inclusão escolar). 

FREITAS, F. S. A diversidade cultural como prática na educação. Curitiba: Ibpex, 2011.  

GARCIA, Monika Christina Portella. A aplicação do sistema de informações geográficas em estudos 

ambientais 1ª edição. Curitiba: Intersaberes, 2014.  

GUAREZI, R.C.M.; MATOS, M.M. Educação à Distância sem segredos. Curitiba: Intersaberes, 2012. 

JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J. V. Política Nacional, gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos. Barueri, SP: Manole, 2012. 732.  

LIMA, R. J. B. Gestão de projetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 182 pg. 

MAIA, D. J.; BIANCHI, J. C. A. Química Geral: Fundamentos.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 436 

pg. 

MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. Reúso da água. Barueri, SP: Manole, 2003. 579 pg 

MAZZAROTTO, A. S.; BERTE, R. Gestão ambiental no mercado empresarial. Curitiba: InterSaberes, 

2013. 199 pg. 

NEIMAN, Z.; RABINOVICI, A. Turismo e meio ambiente no Brasil. Barueri, SP: Manole, 2010. 332 pg. 

NIGRO, C.D. (in) sustentabilidade Urbana. Curitiba: Ibpex, 2007. 167 pg. 

PAULA, C. R. Educar para a Diversidade: entrelaçando redes, saberes e identidades. Curitiba: Ibpex, 

2010.  

PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. 

Barueri, SP: Manole, 2005. 842 pg. 
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RAZZOLINI FILHO, E.; BERTE, R. O reverso da logística e as questões ambientais no Brasil. Curitiba: 

Ibpex, 2009. 216 pg. 

REIS, L. B.; CUNHA, E. C. N. Energia elétrica e sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e 

legais. Barueri, SP: Manole, 2006. 243 pg. 

ROCHA, Carlos Alves. Mediações tecnológicas na educação superior. Curitiba: IBPEX, 2009. 

SILVA, Aline Maira da. Educação Especial e inclusão escolar: História e fundamentos. Curitiba: Ibpex, 

2010. 

SPIRO, J. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 329 pg. 

STADLER, A.; ARANTES, E. C.; HALICKI, Z. Empreendedorismo e responsabilidade social. Curitiba: 

Ibpex, 2011. 203 pg. 

STADLER, A.; MAIOLI, M. R. Organizações e desenvolvimento sustentável. Curitiba: Ibpex, 2011. 171 pg. 

TAYLOR, R. A.; BLAIR, R. C. Bioestatística para ciências da saúde. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2013. 469 pg. 

TOMAZZONI, E. L. Turismo e desenvolvimento regional: dimensões, elementos e indicadores. Caxias do 

Sul, RS: Educs, 2009.219 pg. 

ULTRAMARI, C.; DUARTE, F. Desenvolvimento local e regional. Curitiba: Ibpex, 2009. 132 pg. 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (org.). Libras. Curitiba: Ibpex, 2009. 

UTRAMARI, C.; DUARTE, F. Desenvolvimento local e regional. Curitiba: Ibpex, 2009. 132 pg. 

WALPOLE, R. E. [et al.]. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 

YAMAWAKI, Y. Introdução à gestão do meio urbano. Curitiba: Ibpex, 2011. 229 pg. 

                                                                                                                                  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valer Roberto (orgs.). Afirmando Diferenças: montando o quebra-

cabeça da diversidade na escola. 3ª edição. Campinas: Papirus, 2011.   

ALBANUS, L. L. F. Ecopedagogia: educação e meio ambiente. Curitiba: InterSaberes, 2012. 149 pg. 

ALENCASTRO, M. S. C. Empresas, ambiente e sociedade: introdução à gestão socioambiental 

corporativa. Curitiba: InterSaberes, 2012. 125 pg. 

ALMEIDA, R. D. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. São Paulo: Contexto, 2008. 119 

pg. 

ANJOS, A. H. Gestão estratégica do saneamento. Barueri, SP: Manole. 2011. 187 pg. 

BERGAMO, Regiane Banzzatto. Educação Especial: pesquisa e prática. Curitiba: Ibpex, 2010. 
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BERTE, R. Gestão Socioambiental no Brasil. 2 ed. rev. atual. e ampl. - Curitiba: Ibpex, 2012. 270 pg. 

BONAFINI, F. C. Estatística. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 171 pg. 

BRAGA, B.; HESPANHOL, J.; CONEJO, J. C. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. J. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; 

NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S.; Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005, 313 pg. 

BRAUNER, M. C. C.; DURANTE, V. Ética ambiental e biótica. Proteção jurídica da Biodiversidade. Caxias 

do Sul. RS: Educs, 2012. 218 pg. 

BROWN, T. L; LEMAY JR, H. E.; Química, a ciência central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 965 

pg. 

BUARQUE, C. Desafios à humanidade: perguntas para a Rio + 20. Curitiba: Intersaberes, 2013. 173 pg. 

BUCKLEY, G.; SALAZAR-XIRINACHS, J. M.; HENRIQUES, M. A promoção de empresas sustentáveis. 

Curitiba: Ibpex, 2011. 322 pg. 

CARLINI, A.L.; TARCIA, R.M.L. 20% a distância e agora?. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010  

CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. 

CARLOS, A. F. A.; OLIVEIRA, A. U. Geografia das metrópoles. São Paulo, SP: Contexto, 2006. 545 pg. 

CARR, J. D.; HAGE, D. S. Química Analítica e Análise Quantitativa. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2012, 684 pg. 

CARVALHO, Ana Paula Comin de. Globalização, cultura e identidade. Curitiba: Intersaberes, 2013. 

CARVALHO, F. C. A. Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2012. 126 pg. 

CHUPIL, H. Acidentes ambientais e planos de contingência. Curitiba: InterSaberes, 2014. 191 pg. 

CONTO, S. M. Gestão de resíduos em universidades. Caxias do Sul, RS: Educs, 2010. 299 pg. 

CURI, D (Org.). Gestão Ambiental. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 313 pg. 

DE CONTO, S. M. Gestão de Resíduos em Universidades. Caxias do Sul: Educs, 2010. 319 pg. 

DIAS, R.; CASSAR, M. Fundamentos do marketing turístico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 290 

pg. 

FUNARI, Pedro Paulo; PINON, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os professores. São 

Paulo: Contexto, 201  

GALVÃO JUNIOR, A. C.; MONTEIRO, M. A. P.; MELO, A. J. M. Regulação do saneamento básico. Barueri, 

SP: 2013. 423 pg. 

GUEBERT, Mirian Célia Castellain. Inclusão: Uma realidade em discussão. Curitiba: IBPEX, 2007. 

HUGE, David S. Química analítica análise quantitativa. 1º ed. Pearson Prentice Hall, 2012, 710 pg. 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 10 de 43 

JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO, J. V. Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Barueri, SP: Manole. 2012. 732 pg. 

KEEGAN. W. J. Marketing global. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 427 

KLEINA, Claudio. Tecnologia assistiva em Educação Especial e Educação Inclusiva. Curitiba: Ibpex, 

2011.  

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 638 pg. 

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competividade.São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

240 pg. 

LEVIN, J.; FOX, J. A.; FORDE, D. R. Estatística para ciências humanas. 11 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2012. 457 pg. 

LIMA, R., J., B. Gestão de Projetos - Administração 8. São Paulo: Person Education do Brasil, 2012. 181 

pg. 

LITTO, F.M.; FORMIGA, M. (Org.). Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2012  

LIVEIRA, E.G. Educação a distância na transição paradigmática. Campinas: Papirus, 2012  

LUNELLI, C. A.; MARIN, J. D. Ambiente, políticas públicas e jurisdição. Caxias do Sul, RS: Educs, 2012. 

143 pg. 

LUNELLI, C. A.; MARIN, J. Estado, Meio Ambiente e Jurisdição. Caxias do Sul. RS: Educs, 2012. 183 pg. 

LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Barueri, SP: Manole, 2012. 188 pg.  

MAIA, C.; MATTAR, . O ABC da EaD. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007  

MANCUSO, P. C. S.; SANTOS, H. F. Reúso de Água. Barueri, SP: Manole. 2003. 579 pg. 

MARQUEZAN, Reinoldo. O deficiente no discurso da legislação. Campinas, SP: Papirus, 2009. 
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Periódicos 
 
Os alunos também possuem acesso ao Sistema Integrado de Bibliotecas do Centro Universitário 

Internacional UNINTER. O Sistema Integrado de Bibliotecas possui uma página on-line 

(http://biblioteca.grupouninter.com.br ) que, além da consulta ao acervo, disponibiliza um banco de 

“links” para pesquisa, entre eles: bases de dados de teses, dissertações e monografias; Bibliotecas 

Virtuais, bases referenciais e links para Periódicos eletrônicos e para “sites interessantes” de diversas 

áreas do conhecimento, bem como, sites de busca, tradutores, dicionários e editoras, sites de 

universidades nacionais e internacionais.  

Entre os periódicos eletrônicos disponíveis para acesso, destacam-se: 

http://biblioteca.grupouninter.com.br/
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Política de atualização e informatização, formas de acesso e utilização – Resolução 1A/2012 – 

CEPE 
 
 
 

RESOLUÇÃO N° 01A/2012- CEPE 

Regulamenta o Sistema Integrado de Bibliotecas do 

Centro Universitário UNINTER. 

Considerando a necessidade de formalizar o Regulamento do Sistema 

Integrado de Bibliotecas do Centro Universitário Internacional UNINTER, o CEPE – Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou e eu, Reitor, sanciono a presente resolução: 

REGULAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

CAPÍTULO I 

DA BIBLIOTECA E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º O Sistema Integrado de Bibliotecas é um órgão suplementar de apoio acadêmico do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, e tem por finalidade reunir, organizar, divulgar e manter 

atualizado, preservado e em permanentes condições de uso, todo o acervo bibliográfico e audiovisual 

existente e os que venham a ser adquiridos, necessários para o desenvolvimento dos programas de 
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ensino, pesquisa e extensão do Grupo. 

§1º Para efeito de sua administração, a Biblioteca Central pode manter Bibliotecas Setoriais 

em campi pertencentes à estrutura do Grupo, sob sua direta supervisão, coordenação e controle. 

§2º A Biblioteca Central da Instituição é responsável pela guarda e controle de todo o acervo 

bibliográfico, audiovisual e digital da instituição, tanto aquele constante em suas instalações centrais 

quanto aqueles alocados nas Bibliotecas Seccionais. 

 

Art. 2º Ao Sistema Integrado de Bibliotecas, diretamente subordinada à Reitoria, compete: 

I. Reunir, organizar, divulgar, manter atualizado e em condições de uso, todo o acervo 

bibliográfico e audiovisual, bem como outras documentações, necessárias para o 

desenvolvimento dos programas acadêmicos; 

II. Elaborar serviços bibliográficos, atender à comunidade acadêmica e ao público em 

geral, na forma deste regulamento, prestando informações que contribuam para o 

desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão da instituição e para 

a socialização da cultura; 

III. Estabelecer e manter intercâmbio científico-cultural com pessoas físicas e jurídicas, 

instituições governamentais e de ensino público e privado, com vistas à implantação 

de redes de informações bibliográficas especializadas. 

SEÇÃO I 

DO ESPAÇO FÍSICO 

Art. 3º O espaço físico das Bibliotecas da Instituição corresponde a 1.497,09m², assim 

distribuídos: 

I. Sala de chefia da seção; 

II. Balcão de circulação e referência; 

III. Estação de Pesquisa; 

IV. Sala de estudo individual; 

V. Sala de estudo em grupo; 
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VI. Sala de multimídia; 

VII. Área do acervo (estanteria); 

VIII. Sala de Processamento Técnico. 

  

SEÇÃO II 

DAS INSTALAÇÕES PARA O ACERVO 

Art. 4º As instalações do acervo da IES constam, atualmente, com 1.497,09m², assim 

distribuídos entre as estanterias: salas de estudos em grupo, área de estudo individual, área de 

circulação de funcionários e atendimento aos seus usuários. 

 

SEÇÃO III 

DAS INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS INDIVIDUAIS 

 

Art. 5º A Biblioteca Central, localizada no campus Divina, Rua do Rosário, 147 – Centro - 

disponibiliza aos usuários áreas reservadas para estudos individuais contendo: primeiro piso – 02 

terminais de consulta ao acervo, 13 cabines de estudo individual; 02 salas de multimídia e no segundo 

piso, 11 cabines para Internet (sala 23). 

 

Art. 6º A Biblioteca Setorial Tiradentes, localizada na Rua Saldanha Marinho, 131 – Centro - 

disponibiliza: 02 terminais de consulta ao acervo, 01 sala de multimídia,16 cabines para Internet, 12 

cabines de estudo individual; 

 

Art. 7º A Biblioteca Setorial Garcez, localizada na Av. Luiz Xavier, 103 – Centro - disponibiliza 

03 terminais de consulta ao acervo, 02 salas de multimídia, 18 cabines para Internet e 22 cabines de 

estudos individuais;  

 

Art. 8º A Biblioteca Setorial Carlos Gomes, localizada na Rua Pedro Ivo, 504 – Centro – 
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disponibiliza: 01 terminal de consulta ao acervo, 01 sala de multimídia, 15 cabines para Internet e 

estudo individual. 

SEÇÃO IV 

DAS INSTALAÇÕES PARA ESTUDO EM GRUPOS 

Art.9º A Biblioteca Central disponibiliza aos usuários áreas reservadas ao estudo em grupo, 

com 08 salas de estudo em grupo, com 18 mesas, mais 02 mesas na área de estudos coletivos, 

totalizando 111 cadeiras, entre as de estudo individual, Internet e grupo. 

 

Art.10º A Biblioteca Setorial Tiradentes disponibiliza aos seus usuários áreas reservadas ao 

estudo em grupo, com 02 salas com 03 mesas, mais 07 mesas na área de estudos coletivos totalizando 

86 cadeiras, entre elas, as de estudo individual, Internet e grupo. 

 

Art.11º A Biblioteca Setorial Garcez disponibiliza aos seus usuários áreas reservadas ao 

estudo em grupo: 06 salas, com 07 mesas, mais 13 mesas na área de estudos coletivos, totalizando 126 

cadeiras, entre elas, as de estudo individual, Internet e grupo. 

 

Art.12º A Biblioteca Setorial Carlos Gomes disponibiliza aos seus usuários áreas reservadas 

ao estudo em grupo: 03 salas, com 3 mesas e 12 cadeiras, mais 04 mesas  com 16 cadeiras na área de 

estudos coletivos, totalizando 43, entre elas, as de estudo individual, Internet e grupo. 

CAPÍTULO II 

DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Art.13º A consulta local se efetua mediante a apresentação da Carteira Institucional do Grupo 

ou da Carteira de identidade, sendo lícita a recusa de atendimento na hipótese de não apresentação 

destes documentos. 

 

Art.14º A informatização da Biblioteca Central e suas seccionais permite ao usuário localizar 

as publicações desejadas acessando terminais do sistema de informatizações bibliográficas, utilizando 

códigos como Autor, Título, Assunto, Série ou Idioma. 
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Art.15º A Biblioteca Central, para efeitos de sua administração, centralizará todo o acervo 

bibliográfico e audiovisual, podendo manter bibliotecas seccionais em outros campi, sob a 

coordenação, supervisão e controle da Biblioteca Central. 

 

Art.16º O Acervo do Sistema de Bibliotecas do Grupo e suas Seccionais incluirão: 

I. Obras bibliográficas atualizadas e julgadas necessárias ao apoio das atividades 

acadêmicas do Grupo Educacional; 

II. Periódicos de todas as áreas do conhecimento ministrado pelo Grupo Educacional; 

III. Obras especiais, assim entendidas, advindas de doações; 

IV. Materiais audiovisuais. 

  

Art.17º Todo acervo bibliográfico e audiovisual adquirido ou recebido por doação será 

incorporado ao patrimônio do Grupo, sob a responsabilidade da Biblioteca Central. 

 

Art.18º A Biblioteca Central se constitui na depositária de todo o material bibliográfico, 

audiovisual ou digital que seja produzido pela Instituição. 

Parágrafo único – Todo e qualquer material documental recebido pelas Bibliotecas 

Seccionais deverá ser encaminhado à Biblioteca Central para processamento e competente registro, 

para sua incorporação ao patrimônio da Instituição. 

SEÇÃO I 

LIVROS 

Art.19º A utilização dos livros, para alunos da Instituição, tanto os de graduação como os de 

pós-graduação, é um investimento de extrema importância para a comunidade acadêmica, juntamente 

com os recursos de Informática que são complementares e indispensáveis. 

Parágrafo único - O livro moderno não anula nem substitui o antigo, e, da mesma forma, um 

meio eletrônico ou digital não anula nem substitui o recurso impresso (livro, revista, panfleto ou 
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carta).  

SEÇÃO II 

DOS PERIÓDICOS 

Art.20º Compete à Seção de Periódicos: registrar e organizar a coleção de periódicos 

adquiridos, promover a catalogação analítica dos periódicos de maior interesse dos usuários e 

promover acesso à comutação bibliográfica - COMUT. 

Parágrafo único - A aquisição e atualização de periódicos, de CD-ROMS, a cada início de 

período letivo, são realizadas pelos Coordenadores e Professores de cada Curso, por ocasião do 

planejamento semestral, que deverão solicitar os títulos a serem adquiridos junto ao setor de Compras, 

devendo privilegiar os apontados pelas agências de fomento científico e que atendam áreas de 

conhecimento globalmente, observando-se os seguintes critérios:  

I. Proporcionalidade equitativa entre periódicos e CDs nacionais e internacionais; 

II. Prioridade para itens/títulos indicados pela CAPES e/ou Comissões de Especialistas do 

MEC. 

 

Art.21º Caberá ao bibliotecário responsável pelo setor o acompanhamento e a renovação de 

assinaturas de periódicos indicados pelos professores e coordenadores de cada curso. 

 

Art.22º As avaliações da coleção são revistas e atualizadas periodicamente e estão em 

sintonia temática com as linhas e os projetos de pesquisas desenvolvidos pela comunidade acadêmica. 

SEÇÃO III 

DA MULTIMÍDIA 

Art.23º Compete à Biblioteca Central preparar, organizar e colocar ao alcance do público 

Teses e Dissertações, TCC,  Mapas, DVDs, CD-ROM, e acesso à INTERNET. 

SEÇÃO IV 

DO USO DA INTERNET 

Art.24º Os usuários poderão dispor dos computadores da Biblioteca para acesso a sites da 

Internet pelo tempo que for necessário, obedecidos aos horários e disponibilidades da Biblioteca. 
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Parágrafo único - Nos momentos de intensa procura, o uso será controlado, ficando cada 

usuário autorizado a usar os terminais por períodos de até uma hora. 

 

Art.25º  É expressamente proibido: 

I. Acessar sites pornográficos, de jogos e de bate-papo; 

II. Baixar arquivos e programas da Internet na própria máquina em uso. 

SEÇÃO V 

DO ACESSO A BASES DE DADOS E PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS 

 

Art.26º  A Biblioteca oferece os seguintes acessos: 

a) À bases de dados referenciais ou full-text, disponíveis on-line, via página da biblioteca ou em 

CD-ROM; 

b)  À internet, vedado o acesso que não tenha finalidade educativa e/ou científica; 

c) À publicações eletrônicas, disponíveis on-line via página da biblioteca ou em CD-ROM. 

§1º O resultado obtido em pesquisa pode ser enviado para e-mail de interesse do usuário, 

gravado em dispositivo de propriedade do usuário ou encaminhado para impressão via e-mail da 

fotocopiadora. 

§ 2º É expressamente proibido: 

I. Fazer alterações das configurações do sistema instalado nos computadores; 

II.  Fazer alterações dos padrões dos aplicativos disponibilizados; 

III. Consultar conteúdos de CD-ROM que não façam parte do acervo da Biblioteca. 

§ 3º O usuário que incorrer nas proibições previstas no parágrafo anterior ficará sujeito às 

penalidades previstas no Regimento da Instituição, além da vedação do acesso aos equipamentos da 

sala multimídia e da indenização pelos danos materiais causados. 

SEÇÃO VI 

DA COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Art.27º Permite ao usuário obter cópias de documentos (periódicos, teses, anais de 

congressos e partes de documentos) localizados nas principais bibliotecas do país e do exterior. 

Site:  http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm 

 

Art.28º O Comut (Programa de Comutação Bibliográfica), gerenciado pelo IBICT (Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), e o SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso ao 

Documento), oferecido pela BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde), fornecem fotocópias de artigos de periódicos, teses e anais de eventos, de diversas áreas do 

conhecimento. 

 

Art.29º Os serviços do Comut e do SCAD são cobrados do usuário, conforme valores definidos 

pelas instituições provedoras. 

§1º O usuário que não fizer o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias após o aviso do 

recebimento do material solicitado, terá seu Cartão de Usuário bloqueado no sistema da Biblioteca. 

§2º Depois de enviados aos órgãos responsáveis pelo fornecimento da cópia, os pedidos não 

poderão ser cancelados pelos usuários solicitantes e os valores pagos não serão devolvidos.  

Art.30º O serviço de obtenção de cópias de país estrangeiro será cobrado previamente do 

usuário, conforme valores definidos pelas instituições provedoras. 

Parágrafo único - Os valores pagos não serão devolvidos em qualquer hipótese e, no caso de 

pedidos de cópias previstos no caput deste artigo não atendidos, os valores pagos pelo usuário serão 

creditados em seu nome para uso em solicitações futuras. 

CAPITULO III 

DA AQUISIÇÃO DO ACERVO 

Art.31º No intuito de viabilizar uma política de gestão participativa, visando que o Grupo 

atinja aos objetivos e metas estabelecidos em plano estratégico de trabalho, foi definido o 

estabelecimento formal de aquisição, visando à atualização e qualificação dos acervos, como uma das 

metas constantes na Instituição. 

 

http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm
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Art.32º As indicações procedidas por professores, pesquisadores e alunos, além dos títulos de 

destaque referenciados por pesquisas realizadas junto às editoras, ou, ainda, que devam ser 

atualizadas por questões temporais de reedições recentes, devem ser agregadas às solicitações de 

compras de livros continuamente. 

Parágrafo único– Os números de exemplares de cada novo título devem, respeitados os 

referenciais orçamentários em cada período, obedecer aos indicativos contidos em orientações 

emanadas pelos órgãos oficiais e homologados pela Reitoria. 

 

Art.33º Quanto à aquisição de livros, deve ser efetuada no início de cada período letivo. 

Sistematicamente, por ocasião da realização de reuniões de planejamento, os professores de cada 

disciplina devem apresentar ao respectivo Coordenador a indicação dos títulos a serem adquiridos, 

observando-se os parâmetros legais estabelecidos.  

CAPÍTULO IV 

DA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

Art.34º A presente Política de Atualização e Expansão do Acervo do Sistema Integrado de 

Bibliotecas e Setoriais regulamenta a forma e periodicidade de ações com vistas ao aprimoramento 

contínuo da qualidade dos recursos disponibilizados à comunidade acadêmica do Grupo. A bibliografia 

é atualizada e adequada à concepção do Curso. A atualização é permanente e flexível, de acordo com os 

cursos que são ofertados e segue o elenco de bibliografias básicas e complementares sugeridas no 

Projeto Pedagógico, bem como solicitações de professores e acadêmicos. 

 

Art.35º Entende-se por Bibliotecas Setoriais as células descentralizadas do acervo, 

organizadas em função de cursos e localizadas nos campi em outras unidades da Instituição. 

Art.36º A atualização e expansão do acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas e Setoriais, 

tanto no que diz respeito a livros e periódicos como de outros recursos informacionais, ocorre por 

meio de: 

I. Pesquisas realizadas continuamente pelo pessoal técnico da Biblioteca;  

II. Indicação de Professores, Coordenadores de Cursos (Graduação e Pós-Graduação), e 

Alunos;  
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III. Indicação de Editoras e funcionários administrativos. 

CAPÍTULO V 

DOS SERVIÇOS 

SEÇÃO I 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art.37º Salvo situações especiais, as bibliotecas obedecem ao seguinte expediente de 

funcionamento: 

I. Unidade Divina 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15. 

 

II Unidade Garcez 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h15. 

Aos sábados, das 9h às 16h45. 

 

III. Unidade Tiradentes 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 22h15. 

Aos sábados, das 9h às 12h45. 

 

III. Unidade Carlos Gomes 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 22h15. 

 

Parágrafo único - Horários especiais que sejam necessários estabelecer-se em razão de 

eventos não rotineiros serão estabelecidos pelo Bibliotecário Chefe, com a anuência do Reitor. 

SEÇÃO II 



 

Documento criado com base nas exigências da Portaria 40/2010, Art. 32. § 2º. 
Coordenação de Curso – Centro Universitário Internacional UNINTER 

 

 

 
 

 
Pág: 24 de 43 

SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE ACESSO AO ACERVO 

 

Art.38º O serviço de empréstimo domiciliar é restrito às obras e publicações do acervo 

bibliográfico e aos usuários componentes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e de 

apoio da instituição, mediante a matrícula e/ou rematrícula na Instituição. 

Parágrafo único - É vedado o direito do uso do serviço de empréstimo domiciliar aos 

usuários que não possuam vínculo com a instituição, com exceção daqueles abrigados por convênios 

interinstitucionais. 

 

Art.39º A Carteira Institucional é de uso exclusivamente individual e intransferível, 

sujeitando-se, aquele que a ceder para uso de terceiros, à pena de suspensão do direito de acesso ao 

acervo ou a qualquer outro serviço prestado pelas Bibliotecas e à penalidade disciplinar prevista no 

Manual do aluno. 

 

Art.40º A perda ou danificação da Carteira Institucional do Grupo deve ser imediatamente 

comunicada por escrito à Biblioteca Central ou a uma das Bibliotecas Setoriais, para imediato bloqueio. 

 

Art.41º Os usuários com direito ao serviço de empréstimo domiciliar e que tenham vínculo 

com a instituição são classificados nas seguintes categorias: 

I. Alunos da graduação; 

II. Alunos da pós-graduação; 

III. Alunos de Mestrado; 

IV. Professores; 

V. Funcionários. 

 

Art.42º O uso dos serviços prestados pelas Bibliotecas submete os usuários ao cumprimento 

das seguintes normas: 

I. Manter silêncio no recinto de estudos e pesquisas bibliográficas; 

II. Abster-se de ingerir qualquer alimento sólido ou líquido em qualquer das dependências 
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das Bibliotecas; 

III. Obedecer aos horários de entrada e saída; 

IV. Abster-se de utilizar tesouras, estiletes, colas e armas de qualquer espécie; 

V. Acatar as ordens emanadas dos funcionários lotados nas Bibliotecas. 

Parágrafo único – A infringência das normas deste artigo submete o infrator que tenha 

vínculo com a instituição às penalidades constantes no Regimento Geral, e os usuários não vinculados 

às penalidades da lei civil ou penal. 

 

SEÇÃO III 

DOS EMPRÉSTIMOS 

 

Art.43º Usuário com direito a empréstimos, por categoria: 

I. Alunos da Graduação 

Livros/Monografias: 03 publicações por 07 dias corridos, 

Periódicos: 01 exemplar anterior ao último que constar do acervo da biblioteca por 07 dias 

corridos; 

DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 07 dias corridos. 

II. Alunos da Pós-Graduação 

Livros/Monografias: 03 publicações por 14 dias corridos; 

Periódicos: 01 exemplar anterior ao último que constar do acervo da biblioteca por 07 dias 

corridos; 

DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 07 dias corridos. 

II. Alunos de Mestrado 

Livros/Monografias: 05 livros publicações por 28 dias corridos; 

Periódicos: 02 exemplares por 07 dias corridos; 

DVDs, CDs e Vídeos: 02 unidades por 07 dias corridos. 

III. Professores 

Livros/ Monografias: 08 publicações por 28 dias corridos; 

Periódicos: 02 exemplares anteriores ao último que constar do acervo da biblioteca por 7 dias 

corridos; 
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DVDs, CDs e Vídeos: 02 unidades 07 dias corridos. 

IV. Funcionários 

Livros/Monografias: 03 publicações por 07 dias corridos; 

Periódicos: 01 exemplar por 07 dias corridos. 

DVDs, CDs e Vídeos: 01 unidade por 7 dias corridos. 

 §1º Não poderão ser retiradas da biblioteca obras de referência (dicionários, enciclopédias, 

etc.), assim como livros que se possua apenas um exemplar, identificada como consulta interna.   

§2º É vedada a renovação do empréstimo, no momento da sua devolução, desde que tenha 

excedido o limite de renovações, exceto no caso da existência de outros exemplares no acervo. 

§3º É vedado o empréstimo domiciliar de Enciclopédias, Dicionários, Obras de Coleção, Atlas, 

Almanaques e Periódicos.  

 

§4º Será considerado em atraso o usuário que não devolver o material tomado por 

empréstimo no prazo estabelecido. 

SEÇÃO IV 

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

Art.44º A Biblioteca Central do Sistema de Bibliotecas Integradas da Instituição, para 

consecução de suas atividades administrativas, contará com a seguinte estrutura: 

I. Um Bibliotecário Chefe; 

II. Bibliotecários Auxiliares; 

III. Pessoal de Apoio: Auxiliares de biblioteca e Assistentes de biblioteca. 

 

Art.45º O Bibliotecário Chefe é designado para o exercício de suas funções por Ato Especial do 

Chanceler ou de quem por ele for designado, competindo-lhe: 

I. Planejar, administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes à 

consecução dos objetivos e finalidades da Biblioteca Central e das Bibliotecas 

Seccionais; 

II. Representar a Biblioteca Central e suas Seccionais perante as autoridades em geral e, 
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em especial, as universitárias; 

III. Indicar, para apreciação e designação pelo Reitor, substituto eventual em lista tríplice, 

se possível, para os seus impedimentos, bem como funcionários técnico-

administrativos; 

V. Elaborar o Plano Anual de Trabalho e submetê-lo à apreciação da Reitoria; 

V. Estabelecer horário especial de expediente das Bibliotecas conforme as demandas 

institucionais, ouvindo-se a Reitoria; 

VI. Manter permanente articulação das Bibliotecas com os demais 

 órgãos e segmentos da instituição; 

VII. Zelar pela ordem, eficiência, presteza e disciplina das atividades desenvolvidas; 

VIII. Promover e intensificar o intercâmbio científico-cultural com órgãos congêneres; 

IX. Elaborar relatórios semestral e anual sobre as atividades desenvolvidas pelas 

Bibliotecas, submetendo-se à apreciação do Reitor; 

X. Exercer as demais atividades que lhe forem solicitadas inerentes à sua função; 

XI. Dar visibilidade à biblioteca por meio da aquisição de novos títulos, cartilha de 

usuários, entre outras ações que incentivem os segmentos acadêmicos no exercício do 

seu uso. 

 

Art.46º Compete aos Bibliotecários Auxiliares: 

I

. 

Substituir quando necessário e por designação do Reitor, o Bibliotecário Chefe, caso 

não haja instrumento legal com este fim; 

I

I

. 

Participar e cooperar com o Bibliotecário Chefe na elaboração do Plano Anual de 

Trabalho e nos planos institucionais; 

I

I

I

Atender, orientar e prestar informações aos usuários da Biblioteca Central e suas 

seccionais, com presteza, cortesia e eficácia; 
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. 

I

V

. 

Zelar pela ordem e eficiência das atividades desenvolvidas, mantendo a disciplina 

nas Bibliotecas em que atuem; 

V

. 

Responder pelas Bibliotecas Seccionais, mediante indicação do Bibliotecário Chefe e 

designação pelo Reitor; 

V

I

. 

Apresentar ao Bibliotecário Chefe sugestões que visem otimizar os serviços da 

Biblioteca em que atuem; 

V

I

I

. 

Exercer as demais atividades:  

 Gerência das unidades: 

Estar em sintonia com a coordenação do sistema de bibliotecas, repassando 

todas as informações e acontecimentos referentes à unidade de gerência; 

a) Deliberar sobre assuntos referentes a pagamentos e/ou liberações 

de multas; 

b) Receber e conferir, diariamente, o dinheiro referente ao pagamento 

de multas e semanalmente enviar para a Tesouraria; 

c) Gerenciar e supervisionar o staff de sua unidade, atentando para 

faltas, atrasos ou qualquer outra situação que traga prejuízo ao 

desenvolvimento das atividades; 

d) Delegar funções e atividades para os setores competentes, sempre 

que solicitadas pela coordenação; 

e) Solicitar e repassar informações necessárias para a otimização da 

comunicação interna dos sistemas de bibliotecas; 

f) Participar de reuniões e eventos formalizados pela coordenação. 

 

 Processo técnico: 
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i. Preparar de acordo com as normas relativas à classificação, catalogação e 

preparo físico de todos os materiais recebidos pela instituição; 

ii. Classificação e catalogação de materiais: 

i. Receber, conferir e registrar o material bibliográfico adquirido por 

compra, doação ou permuta e dar-lhe baixa quando autorizado; 

ii. Classificar, indexar e catalogar os materiais informativos recebidos; 

iii. Repassar os materiais informativos para cadastro no acervo e preparo 

físico; 

iv. Encaminhar, ao setor de Circulação, os materiais 

informativos devidamente preparados para consulta e empréstimo. 

iii. Catalogação na fonte: 

 Receber o material, anotando todos os dados necessários para a 

posterior entrega; 

 Preparar a ficha catalográfica segundo as normas AACR2. 

iv. Preparo físico: 

 Preparar todo o material informacional, no que se refere a sua 

identificação (carimbo, etiquetas, papeletas e bolso, quando 

necessário). 

v. Organização e manutenção de bens: 

 Alimentar a base de dados e promover correções, quando necessárias, 

a fim de otimizá-la, mantendo  

 a atualização necessária para atender à demanda informacional da 

instituição. 

vi. Pesquisa bibliográfica: 

 Realizar pesquisa bibliográfica como auxilio ao desenvolvimento dos 

trabalhos dos usuários; 
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 Realizar pesquisa de listas de bibliografias básicas e complementares, 

solicitadas pelos coordenadores de cursos. 

vii. Desenvolvimento do acervo: 

 Desenvolver e aplicar políticas de seleção, aquisição e descarte em 

conjunto com a Reitoria e/ou equipe multidisciplinar (Comissão de 

Seleção de material bibliográfico); 

 Supervisionar e revisar as atividades do levantamento do acervo, 

comunicando o resultado à  

Chefia da biblioteca. 

viii. Indexação de periódicos e artigos de periódicos: 

 Receber, conferir, registrar e controlar todas as publicações 

periódicas adquiridas por compra ou permuta; 

 Classificar e catalogar a coleção de periódicos; 

 Proceder à catalogação analítica dos artigos de periódicos 

considerados de interesse dos cursos do Grupo; 

 Realizar o cadastramento e o preparo físico dos periódicos; 

 Organizar e manter o controle de vencimento das assinaturas das 

publicações periódicas; 

 Retirar os periódicos mais antigos da estante e 

Encaminhar para depósito, de acordo com os critérios da biblioteca; 

 Separar e preparar os periódicos a serem  

encadernados e restaurados; 

 Colaborar com o Catálogo Coletivo Nacional de  

Periódicos (Publicações Seriadas) – CCN – coordenado pelo IBICT, 

enviando, anualmente, os dados necessários; 

 Realizar levantamentos bibliográficos das publicações periódicas nas 
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áreas solicitadas dos serviços executados; 

 Realizar a estatística dos serviços executados. 

 

ix. Restauro de materiais: 

 Promover a conservação e qualidade dos materiais do acervo, 

utilizando técnicas especializadas. 

 

x. Normalização bibliográfica: 

 

 Orientar os usuários quando à normalização de trabalhos acadêmicos, 

segundo as normas da ABNT e/ou determinações da instituição. 

  

Art.47º Compete ao Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar Administrativo) - Presencial:  

 

 Auxiliar com relação à aquisição de materiais bibliográficos e assinaturas de periódicos; 

 

 Controlar documentos e correspondências; 

 Auxiliar em pequenos projetos quando designado; 

 Auxiliar e atender aos alunos em suas dúvidas e questionamentos por meio de e-mails 

recebidos; 

 Elaborar relatórios estatísticos e dos serviços realizados por todos os setores do 

Sistema Integrado de Bibliotecas. 

 Auxiliar nas pesquisas bibliográficas e no inventário de bens patrimoniais da Biblioteca; 

 Atendimento aos usuários no setor de circulação; 

 Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de empréstimos; 
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 Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 

 Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 

bibliográficos; 

  Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 

 Manter organizado o setor de empréstimo; 

 Auxiliar no preparo físico de livros e outros materiais (carimbar, colar etiquetas e 

cartão de empréstimo, conferir, separar e encaixotar para encaminhar ao campus 

destinatário); 

 Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 

 Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e outros 

materiais afins). 

 

Art.48º Compete ao Auxiliar de Biblioteca (Auxiliar Administrativo) – Polos - EAD: 

I. Realizar pesquisa e o cadastramento dos livros para as bibliotecas dos polos; 

II. Atender, por e-mail ou telefone, usuários dos polos do ensino a distância; 

III. Atendimento aos usuários no setor de circulação; 

IV. Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de empréstimos; 

V. Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 

VI. Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 

bibliográficos; 

VII. Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 

VIII. Manter organizado o setor de empréstimo; 

IX. Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 

X. Auxiliar no preparo físico dos livros e outros materiais do ensino presencial bem como 

do EAD (carimbar, colar etiquetas e cartão de empréstimo, conferir,  

separar e encaixotar para encaminhar as unidades Garcez, Tiradentes e Divina 
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Providência e aos polos); 

XI. Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e outros 

materiais afins); 

XII. Atendimento aos usuários no setor de Circulação; 

XIII. Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca e sobre as normas de empréstimos;  

XIV. Cadastrar os usuários junto à biblioteca; 

XV. Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva de materiais 

bibliográficos; 

XVI. Ordenar os materiais bibliográficos nos seus locais próprios para armazenagem; 

XVII. Auxiliar no inventário dos bens patrimoniais da biblioteca; 

XVIII. Auxiliar no preparo físico de livros e outros materiais (carimbar, colar etiquetas e 

cartão de empréstimo, conferir); 

XIX. Separar e encaixotar livros e outros materiais para encaminhar ao campus destinatário; 

XX. Realizar serviços de digitação em geral (cadastramento de livros, periódicos e outros 

materiais afins); 

XXI. Executar outras tarefas operacionais.   

 

Art. 49 Assistente de Biblioteca (Técnico Administrativo): 

 

I. Disseminar informações impressas e digitais como o objetivo de facilitar o acesso à 

geração do conhecimento; 

II. Identificar, localizar e disponibilizar informação; 

III. Explorar as redes de informação tradicionais e eletrônicas;  

IV. Intercambiar informação entre sistemas existentes; 

V. Avaliar a qualidade das fontes de informação;  
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VI. Atender às solicitações de pesquisa do corpo docente e discente (via web); 

VII. Auxiliar no desenvolvimento, alimentação e atualização do PORTAL DA INFORMAÇÃO 

do Sistema integrado de Bibliotecas;  

VIII. Realizar pesquisas bibliográficas (coordenadores/professores/alunos) e COMUT – 

Programa de Comutação Bibliográfica;  

IX. Diagnosticar e propor soluções para problemas de informações dos usuários;  

X. Cadastrar materiais bibliográficos no sistema de gerenciamento de bibliotecas;  

XI. Atender aos usuários virtuais (por e-mail) e aos presenciais (empréstimos, devoluções e 

auxílio à pesquisa no acervo); 

XII. Auxiliar na elaboração de cartilhas e manuais de procedimentos para que os atendentes 

possam ter um atendimento único da informação a ser repassada aos usuários;  

XIII. Realizar estatísticas dos serviços executados no setor;  

XIV. Emitir relatórios sobre o desempenho da biblioteca; 

XV. Executar atividades afins ao ambiente da biblioteca, quando solicitado. 

SEÇÃO V 

APOIO NO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E DE INFORMAÇÕES PARA 

TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Art.50º O serviço de orientação ao usuário auxilia a consulta ao catalogo on-line, localização 

de material bibliográfico e esclarece eventuais dúvidas quanto à utilização dos serviços oferecidos pela 

Biblioteca, isto é, Serviço de Referência e Levantamento Bibliográfico. 

 

Art.51º O serviço de referência auxilia a busca de materiais e orienta os usuários em relação 

ao conteúdo do acervo, atendendo às seguintes tarefas: 

 

§1º Fornecimento de informações sobre a estrutura organizacional e serviços oferecidos; 
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§2º Auxílio na utilização dos terminais de consulta; 

§3º Normalização bibliográfica: proporciona orientação para a normalização de trabalhos 

acadêmicos, em observância às normas da ABNT; 

§4º COMUT (Comutação Bibliográfica) possibilita a obtenção de materiais bibliográficos que 

não fazem parte do acervo da biblioteca. É possível solicitar cópias de artigos de periódicos técnico-

científicos (revistas, jornais, etc.), teses, dissertações, anais de congressos e capítulos de livros 

existentes em bibliotecas de todo o país. 

 

Art.52º O levantamento bibliográfico manual e automatizado, um dos serviços oferecidos 

pelo setor de referência, é um serviço de pesquisa realizado nas bases de dados e nas redes de 

informação que possibilita a recuperação de informações acerca dos materiais disponíveis na 

biblioteca e também em bibliotecas de outras instituições. A pesquisa é realizada pelo Setor de 

Referência junto ao usuário a partir de buscas pelos termos e palavras-chave.  

CAPÍTULO VI 

DAS SEÇÕES 

Art.53º A Biblioteca Central, para efeitos operacionais, compreenderá as seguintes seções: 

I. Seção de Processamento Técnico; 

II. Seção de Periódicos; 

III. Seção de Circulação; 

IV. Seção de Restauro; 

V. Seção de Referência; 

VI. Seção de Seleção e Aquisição; 

VII. Seção de Pesquisa e Comutação Bibliográfica. 

 

Art.54º A Seção de Processamento Técnico tem como atribuições: 

I. Selecionar, encomendar, receber, conferir e registrar o material adquirido por compra, 
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doação e permuta; 

II. Enviar sugestões aos docentes e especialistas, para a seleção de materiais bibliográficos, 

audiovisuais e digitais a serem adquiridos; 

III. Organizar e manter atualizado o cadastro das Entidades que mantenham intercâmbio 

com a Biblioteca Central; 

IV. Catalogar e classificar todo o material bibliográfico componente do acervo que seja 

recebido, procedendo a seu cadastramento no sistema PERGAMUM ou outro que venha a 

substituí-lo; 

V. Normatizar os trabalhos técnicos e científicos que sejam editados pela instituição; 

VI. Encaminhar às Bibliotecas Seccionais o material bibliográfico preparado para ser 

incorporado aos respectivos acervos; 

VII. Promover restaurações e encadernação de obras bibliográficas, sempre que se fizer 

necessário. 

 

Art.55º A Seção de Referência tem como atribuições: 

I. Disponibilizar a informação ao alcance do público interno e externo; 

II. Promover o intercâmbio nacional e estrangeiro; 

III. Coordenar os serviços de comutação bibliográfica; 

IV. Controlar e preservar a produção intelectual dos docentes da Instituição; 

V. Elaborar pesquisas bibliográficas; 

VI. Elaborar e encaminhar ao Bibliotecário Chefe a estatística do movimento diário da 

Biblioteca; 

VII. Controlar os pedidos de reserva. 

 

Art.56º Compete à Seção de Seleção e Aquisição: 
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I. Enviar sugestões aos docentes e especialistas com vistas à seleção de 

materiais bibliográficos, audiovisuais e digitais a serem adquiridos; 

II. Selecionar, encomendar, receber e conferir o material adquirido por 

compra ou doação. 

Parágrafo único – As aquisições deverão ser efetuadas mediante solicitação formal do corpo 

docente, ouvida a coordenação de curso. 

 

Art.57º Compete à Seção de Pesquisa e Comutação bibliográfica: 

I. Promover acesso à comutação bibliográfica COMUT; 

II. Atender pedidos para a realização de pesquisa bibliográfica ao sistema ou outro que 

venha a substituí-lo; 

III. Atender pedidos para a realização de pesquisas e solicitação de material bibliográfico 

pelo Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciência da Saúde – Sistema 

BIREME. 

 

Art.58º Compete à Seção de Restauro: 

I. Zelar pela recuperação, restauro e preservação das obras; 

II. Analisar e avaliar os critérios de raridade das obras para manter um perfil específico 

de preservação; 

III. Prestar assessoramento às bibliotecas seccionais do grupo com vistas à identificação 

de obras danificadas existentes em seus acervos. 

CAPÍTULO VII 

DOS USUÁRIOS 

Art.59º Constituem-se em usuários da Biblioteca Central e suas Setoriais: 

I. Corpo docente; 

II. Corpo discente, regularmente matriculado nos cursos de graduação ou 
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pós-graduação; 

III. Corpo técnico – administrativo e de apoio; 

IV. Egressos dos cursos do Grupo; 

V. Comunidade em geral. 

 

Art.60º São direitos dos usuários: 

 

a) Usuários Internos 

I. Requerer a Carteira Institucional; 

II. Beneficiar-se do treinamento de usuário; 

III. Consultar o acervo bibliográfico no âmbito das Bibliotecas; 

IV. Utilizar o serviço de empréstimos domiciliar do acervo bibliográfico; 

V. Consultar e usar o acervo de vídeos com acesso à sala própria; 

VI. Requerer e receber orientações bibliográficas; 

VII. Requerer a realização e receber o resultado de pesquisas bibliográficas. 

 

Parágrafo único – A suspensão do uso do empréstimo domiciliar não impede o direito de 

consulta local do acervo. 

b) Usuários externos 

I. Consultar o acervo bibliográfico nas dependências das bibliotecas do 

Grupo; 

II. Requerer a realização e receber o resultado de levantamentos 

bibliográficos. 

 

Art.61º São deveres dos usuários:  
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I. Identificar-se com a Carteira Institucional do Grupo sempre que desejar utilizar os 

serviços do Sistema de Bibliotecas Integradas do Grupo; 

II. Cumprir os prazos definidos neste Regulamento para a devolução das obras ou 

publicações tomadas por empréstimos; 

III. Manter e devolver em perfeito estado de conservação as obras ou publicações retiradas; 

IV. Portar-se no recinto das Bibliotecas de acordo com as normas do convívio social, em 

especial respeitando os direitos dos demais usuários; 

V. Observar as demais normas contidas neste regulamento ou em determinações 

específicas da Biblioteca Central. 

 

Art.62º O não cumprimento das normas definidas nos incisos II e III do artigo anterior 

implicará a aplicação das seguintes penalidades: 

I. Suspensão do uso do direito de empréstimos domiciliares, além do pagamento de multa 

na forma definida neste Regulamento; 

II. Indenização cível à Biblioteca com a reposição de exemplar da mesma publicação em 

última edição, no caso de danificação ou perda da publicação; 

III. Em caso de furto, roubo, perda, extravio danificação ou mutilação de obras tomadas por 

empréstimo ou consulta, o usuário deverá obedecer aos critérios dos incisos I II, não 

ficando dispensado da multa, nos casos de atraso. 

I. Livros, CDs, DVDs – reposição do mesmo título. Na impossibilidade da aquisição do 

mesmo título perdido ou extraviado, o usuário deverá apresentar comprovante da 

falta do material no mercado, mediante 03 (três) notificações de diferentes 

editoras/empresas. Neste caso, o usuário deverá repor um título do mesmo assunto, 

ou previamente indicado pela Biblioteca Central, ouvida a coordenação de curso de 

interesse. 

II. Periódicos – Reposição do fascículo perdido ou extraviado, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do registro de saída do periódico da biblioteca onde 

este esteja armazenado. 
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 §1º Será considerado em atraso o usuário que não devolver a publicação, até um (01) dia 

após a data carimbada na publicação tomada por empréstimo. 

§2º A infringência do disposto nos incisos IV e V do artigo anterior sujeita o infrator às 

penalidades constantes no Regimento;  

§3º A multa à que se refere a parte final do inciso I deste artigo, será correspondente a R$1,00 

(um real) ao dia, por material em atraso.  

§4º O usuário que causar dano a qualquer espécie de equipamento posto a sua disposição, ou 

deles se utilizar para ações que caracterizem infringência de lei ou do Regulamento do Sistema de 

Bibliotecas Integradas do Grupo, estará sujeito às penalidades legais e regimentais pertinentes, 

independentemente do dever de indenizar os danos materiais e morais causados. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.63º Até o mês de outubro de cada exercício, a biblioteca apresentará um plano de 

trabalho para o exercício seguinte, contendo, entre outros elementos, títulos atualizados para serem 

adquiridos de acordo com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, com estimativa de custos e incentivos 

de quem forneça o material. 

 

Art.64º Os casos omissos, porventura surgidos no decorrer da aplicação deste regulamento, 

serão resolvidos pela Reitoria, sendo ouvido, antes, o Bibliotecário Chefe. 

Art.65º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores. 

Curitiba, 31 de maio de 2012. 

Prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio 

presidente do CEPE 

 
 

Identificação Área Física Localização 

Biblioteca Prédio Tiradentes 389,76 m2 Rua Saldanha Marinho, 131 

Biblioteca Prédio Divina 
Providência 

477,90 m2 Rua do Rosário, 147 
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Biblioteca Prédio Garcez 546,91 m2 Av. Luiz Xavier, 103 

Biblioteca Carlos Gomes          112,00 m2         Rua Pedro Ivo, 504 

 
 
Portaria 40, Art.32. § 2º A instituição manterá em página eletrônica própria, e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou interessados, 
registro oficial devidamente atualizado das informações referidas no § 1º, além dos seguintes elementos: 
IV - descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação. 

Infraestrutura Física do Curso                                            (Elencar itens aplicáveis ao contexto do curso) 

429 Polos de Apoio de Aprendizagem – PAPs localizados em todo o território 

nacional 

 

 
 

Perfil do Egresso                                                                                      

O Centro Universitário Internacional UNINTER, com base em estudos de 

auscultação do mercado de trabalho, definiu o perfil de conclusão para o Tecnólogo em 

Gestão Ambiental . Para essa definição considerou-se as expectativas do mercado de 

trabalho quanto ao que o empregador espera do nosso egresso para o desempenho de 

suas funções no ambiente profissional. As competências e habilidades desse profissional 

são as seguintes: 

 Produzir produtos ou serviços ambientalmente corretos; 

 Colaborar com setores econômicos, a comunidade e com os órgãos 

ambientais para que sejam desenvolvidos e adotados processos produtivos 

que evitem ou minimizem agressões ao meio ambiente. 

 Dirigir, supervisionar, programar, coordenar, orientar  responsabilidade 

técnica no âmbito da Gestão Ambiental. 

 Prestar assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, 

divulgação e comercialização, no âmbito da Gestão Ambiental.  

 Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 

elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito da Gestão 

Ambiental. 
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 Desempenhar cargos e funções técnicas no âmbito da Gestão Ambiental. 

 Realizar estudos de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito da 

Gestão Ambiental. 

 
 

Mercado de Trabalho                                                                            

A área ambiental e do mercado ambiental é atualmente uma das mais promissoras, tanto do 

ponto de vista do desenvolvimento tecnológico como do econômico. O chamado mercado 

ambiental movimenta atualmente, somas vultuosas e tem elevadas taxas de crescimento. 

Águas, resíduos, energias renováveis, mercado do carbono, ecogestão, auditorias e qualidade 

ambiental, gestão de recursos e conservação da natureza, movimentam vastos setores 

econômicos em expansão. Consequentemente, cada vez mais as grandes empresas necessitam 

de profissionais para operarem com eficácia nestes mercados de elevada complexidade. 

O bacharel egresso do presente Curso terá capacidade de atuar profissionalmente nas áreas de 

gestão e de análise de problemas ambientais, com base em um perfil inovador de elevado 

potencial de empregabilidade e adequado aos desafios do mercado ambiental e do 

desenvolvimento sustentável. O mercado de trabalho inclui a atuação no setor produtivo, 

governamental e no terceiro setor, sendo capaz ainda de desenvolver pesquisas visando à 

melhoria das tecnologias relativas ao tratamento das questões ambientais.  

No setor produtivo, o egresso poderá atuar em empresas que desenvolvem atividades 

relacionadas às questões ambientais, direta ou indiretamente, como nas áreas de mineração, 

química, petroquímica, siderúrgica, celulose, entre outras. Nesse setor, o profissional poderá 

atuar em todas as fases da cadeia produtiva, desde a instalação de empreendimentos, 

coordenando equipes de análises e mitigação de impactos ambientais, até a análise, 

implantação e coordenação de sistemas de gestão ambiental em empresas e organizações 

industriais, agropecuárias, prestadoras de serviços e comerciais. Além disso, poderá realizar 

vistorias, emitir laudos e elaborar projetos visando à redução dos problemas ambientais e a 

sustentabilidade dos processos produtivos.  

No setor governamental, poderá atuar nas diversas esferas da administração pública como 

assessor ou em cargos relacionados às áreas ambiental e saneamento, tais como em 

ministérios, secretarias, departamentos e autarquias, além de contribuir para a formulação de 

políticas públicas.  
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No terceiro setor, poderá atuar como consultor ou administrador de entidades voltadas para a 

proteção do meio ambiente, da integração socioambiental, de responsabilidade ambiental e 

ética, entre outros.  

Além disso, poderá atuar em Centros de Pesquisas e Instituições de Ensino Superior, podendo 

também dar continuidade a seus estudos em cursos de pós-graduação. 

 


