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Identificação do Corpo Diretivo 

Reitor Prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio 

Vice-Reitor Prof. Me. Jorge Luiz Bernardi 

Pró-Reitora de Assuntos Institucionais Profa. Me. Denize Carneiro de Campos 

Pró-Reitor de Graduação  Prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão Prof. Dr. Nelson Pereira Castanheira 

Pró-Reitor de Tecnologias Educacionais Prof. Dr. Marco Antonio Masoller Eleuterio 

Pró-Reitor de Administração Universitária Prof. Dr. Moacyr Paranhos Filho 

Diretor da Escola Superior de Educação  Profa. Dra. Dinamara Pereira Machado 

Coordenação do Curso  Prof. Dr. Luís Fernando Lopes  

  

 

Identificação Dados do Curso 

Atos Legais 
 

Autorizado. Resolução do CEPE 103/2015 de 18/06/2015 

Duração 
Mínimo = 03 anos 
Máximo = 05 anos 

Turno Não se aplica 

Carga Horária 3.110 horas   

  

 

 

Investimento 

MENSALIDADES PARA O ANO LETIVO DE 2016 

38 parcelas 

R$ 212,00 

Valor integral Com desconto Convênios para 
pagamento 

até o 5º dia útil 
 

R$ 8.056,00 (Oito mil e cinquenta 

e seis reais) 

 

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;  

Identificação do Curso 

Licenciatura em Sociologia 

Modalidade EAD 
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Corpo Docente – LICENCIATUR AEM SOCIOLOGIA  

 

Ademir Aparecido Pinheli Mendes  DOUTOR 

Alvino Moser  DOUTOR 

Andre Luiz Moscaleski Cavazani  DOUTOR 

Andrea Benetti Carvalho de Oliveira MESTRE 

Arlene Denise Bacarji DOUTOR 

Cícero Manoel Bezerra  DOUTOR 

Desire Luciane Dominschek Lima MESTRE 

Dinamara Pereira Machado  DOUTOR 

Doacir Gonçalves de Quadros DOUTOR 

Everson Araújo Nauroski DOUTOR 

Genoveva Ribas Claro MESTRE 

Germano Bruno Afonso Doutor DOUTOR 

Gisele Thiel Della Cruz DOUTOR 

Helio Rubens Godoy Lechinewski MESTRE 

Ivo José Both DOUTOR 

Kátia Cristina Dambiski Soares DOUTOR 

Luana Priscila Wunsch DOUTOR 

Lucas Massimo Tonial Antunes de Souza MESTRE 

Luís Fernando Lopes MESTRE 

Marcia Regina Mocelin DOUTOR 

Raphael Hardy Fioravanti MESTRE 

Renata Adriana Garbossa Silva MESTRE 

Ricardo Mendonça Petracca DOUTOR 

Rodrigo Santiago Godefroid  DOUTOR 

Rui Valese DOUTOR 
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Siderly do Carmo Dahle de Almeida DOUTOR 

Thereza Cristina de Souza Lima DOUTOR 

Vanessa Regina Casali Raganhan 
ESPECIALIST

A 

Waldirene Sawozuk DOUTOR 

 

Estrutura Curricular do Curso 

 

MATRIZ - LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA   

MÓDULO / UTA - INTRODUTÓRIA 20 

Orientação para Educação a distância  20 

UTA – FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FASE 1  160 

Fundamentos Psicológicos da Educação 80 

Fundamentos Socioantropológicos da Educação 80 

UTA - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FASE 2  120 

Fundamentos Filosóficos da Educação 80 

Ética e Educação  40 

MÓDULO / UTA – FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS - FASE 1 120 

Didática 80 

Currículo Escolar 40 

UTA – FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS - FASE 2 120 

Libras 80 

Prática Profissional: A Escola  40 

MÓDULO / UTA – UTA DIVERSIDADE CULTURAL - FASE 1 80 

Sistema de Ensino e Políticas Educacionais 40 

Metodologia Científica 40 

UTA – UTA DIVERSIDADE CULTURAL - FASE 2 160 
Estudo das relações étnico-raciais para o ensino de História e cultura afro-brasileira e 
africana  

80 

Fundamentos Históricos da Educação Brasileira 80 

MÓDULO / UTA - FUNDAMENTOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS - FASE 1 160 

História Social e Econômica - Moderna 80 

Fundamentos em Ciências Sociais 80 

UTA - FUNDAMENTOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS - FASE 2 160 

Epistemologia das Ciências Sociais 80 

História Social e Econômica - Contemporânea 80 

MÓDULO / UTA - TEORIA E PRÁTICA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - FASE 1 160 

Teoria e Prática em Ciência Política 80 

Teoria e Prática em Sociologia Clássica 80 

UTA - TEORIA E PRÁTICA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - FASE 2 120 

Teoria e Prática em Antropologia 80 

Pesquisa Social 40 

MÓDULO / UTA - CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA - FASE 1 260 
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Estágio Supervisionado: observação e prática - Gestão e Docência 100 

Pensamento Social e Político Brasileiro 80 

Prática profissional: Políticas Públicas - Planejamento e Gestão de Projetos 80 

UTA - CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA - FASE 2 160 

Pensamento Social e Político Latino-Americano 80 

Prática profissional: Língua Portuguesa e Produção de Texto 80 

MÓDULO / UTA - SOCIOLOGIA E OS TEMAS CONTEMPORÂNEOS - FASE 1 220 

Estágio Supervisionado: observação e prática - Ensino Fundamental 100 

Teoria e Prática Sociologia Contemporânea 80 

Sociologia Ambiental 40 

UTA - SOCIOLOGIA E TEMAS CONTEMPORÂNEOS - FASE 2 120 

Sociologia Urbana e da Violência 80 
Sociologia do Consumo e Indústria Cultural 40 

MÓDULO / UTA - FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA - FASE 1 260 

Metodologia do Ensino de Sociologia 80 

Prática profissional: Produção de Materiais e Sistemas de Ensino em Sociologia 80 

Estágio Supervisionado: observação e prática - Ensino Médio  100 

UTA - FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE SOCIOLOGIA - FASE 2 160 

Prática Profissional – Ciência Educação e Tecnologia  80 

Sociologia da Juventude  80 

MÓDULO / UTA - SOCIOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES - FASE 1 140 

Sociologia do das Organizações 40 

Estágio Supervisionado: observação e prática - Diferentes Contextos 100 

UTA - SOCIOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES - FASE 2 120 

Sociologia do Trabalho 80 

Prática Profissional – Educação e Trabalho  40 

MÓDULO / UTA – CONCLUSÃO DE CURSO 50 

TCC - Projeto 20 

TCC - Texto Final 20 

TCC - Apresentação 10 

Atividades Acadêmicas Científicas Culturais 200 

RESUMO   
Conteúdos Curriculares  2040 
Estágio Supervisionado 400 
Prática profissional  400 

Atividades Acadêmicas Científicas Culturais 200 
Trabalho de Conclusão de Curso 50 
Orientações para EAD 20 

TOTAL 3.110 
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Sistema de Avaliação                                   

 

Por sua complexidade, o processo de ensino-aprendizagem deve estar sob contínuo 

acompanhamento, de modo que se detectem falhas que possam comprometer sua eficácia se não 

forem corrigidas a tempo.  

Os instrumentos usuais de acompanhamento são as diversas formas de avaliação, tendo por 

objeto os atores e procedimentos envolvidos no processo, focalizando-se notadamente o 

rendimento escolar dos acadêmicos e o desempenho docente dos professores.  

A avaliação é uma prática que possibilita o desvelamento da realidade, a crítica e a adoção 

de soluções e encaminhamentos que qualificam o processo pedagógico e as práticas educativas. 

Com relação ao desempenho escolar, coloca-se como meta a superação dos modelos tradicionais e 

quantitativistas para se afirmar a avaliação formativa.  

Para que esta seja possível, é preciso que aconteçam mudanças nos processos educativos, 

uma vez que não são suficientes as alterações relativas às escalas de avaliação quantitativa, do 

regime de médias, da periodicidade das provas e da valoração dos itens de testes, por serem de 

mais fácil realização e não afetarem radicalmente o funcionamento didático ou o sistema de 

ensino.  

A avaliação é considerada formativa quando, a partir das dificuldades analisadas, há o 

propósito de resolvê-las, de reorientar o processo, de construir novas alternativas para a 

efetivação da aprendizagem significativa. Sua metodologia caracteriza-se por desencadear 

aprendizagens, por observar e interpretar os resultados com a participação dos envolvidos no 

processo e, então, apresentar uma apreciação final.  

A avaliação deve se apoiar numa variedade de técnicas e instrumentos e acompanhar os 

processos de ensino e aprendizagem em diferentes momentos de sua realização, identificando 

erros, dando sugestões e explicações complementares, revisando noções de base.  

A construção de critérios de avaliação de modo compartilhado é fundamental para que se 

compreendam os propósitos do ensino, tenha-se clareza das aprendizagens a serem perseguidas e 

possibilite aos acadêmicos compreender seu próprio processo de aprendizagem, exercitando a 

autoavaliação.  

A elevação da qualidade do trabalho pedagógico e dos sistemas de apoio às aprendizagens 

dos acadêmicos depende fundamentalmente do desempenho dos professores, porquanto são eles 

que pensam, preparam e põem em prática as atividades que se desenvolvem em sala de aula. 
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É natural, portanto, que a atenção para a qualidade do trabalho docente se traduza pela 

concepção e desenvolvimento de sistemas de avaliação dos professores. 

Estas avaliações podem ter uma variedade de fins; no Centro Universitário Internacional 

UNINTER, a avaliação serve ao propósito da melhoria do desempenho, estando prevista sua 

utilização igualmente para fins de progressão na carreira.  

Os instrumentos avaliativos são elaborados por professores capacitados para 

desenvolvimento de atividades contextualizadas, seguem um padrão de elaboração, criticidade e 

segurança para melhor atender ao processo de avaliação de aprendizagem dos acadêmicos.  

 

O sistema de avaliação da aprendizagem proposto pela IES envolve diferentes 

procedimentos e formas de realização: a prova objetiva, a atividade pedagógica on-line, a prova 

discursiva e a avaliação da atividade prática presencial. Os instrumentos de avaliação estão 

constituídos da seguinte forma:  

PROVA OBJETIVA DA DISCIPLINA – PO 

Esta atividade avaliativa será realizada ao final do período de oferta da unidade curricular, 

com 10 questões objetivas, randomizadas de um banco de questões. A atividade tem duração 

prevista de 1 hora e peso de 30% na nota final da unidade curricular (avaliação individual feita 

pelo acadêmico no polo). A avaliação é individual sem consulta feita obrigatoriamente no polo. 

PROVA DISCURSIVA INTERDISCIPLINAR DA UTA – PD 

Esta atividade avaliativa será realizada ao final da unidade curricular com 5 questões 

discursivas extraídas de um banco de questões. A PD terá peso de 50% da nota da unidade 

curricular. O tempo previsto para realização desta atividade é: 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA On-line (APOL) 

Esta atividade avaliativa será realizado durante o período da disciplina. A APOL tem peso 

de 10% na composição da média final do acadêmico.  

PORTFÓLIO 

Esta avaliação consiste de um projeto integrador construído pelos alunos sob orientação do 

tutor do polo. A proposta é determinada pela Coordenação do Curso e acompanhada pelo tutor do 

polo, responsável por delinear os objetivos e estrutura do projeto a ser desenvolvido pelos alunos, 

buscando a interdisciplinaridade e articulação teórico-prática dos conteúdos estudados nas 

unidades curriculares. O portfólio tem peso de 10% do peso. 

Para composição da nota de cada disciplina serão considerados os seguintes critérios:  
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1. PROVA INDIVIDUAL DISCURSIVA – PD – (50% da nota final) – presencial, individual 

realizada no polo sem consulta.  

2. PROVA INDIVIDUAL OBJETIVA – PO – (30% da nota final) – presencial, individual 

realizada no polo sem consulta.  

3. ATIVIDADE PEDAGÓGICA on-line – APOL - (10% da nota final) – à distância, 

individual, realizada com possibilidade de consulta.  

4. PORTFÓLIO (com 10% do peso) – presencial, com apresentação no POLO.  

As avaliações são estruturadas em conformidade com os preceitos do Regimento Único do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, Título II, Capítulo I, Seções IV e V, Artigos 74 a 77.  

 

 

O cálculo da média da unidade curricular, obtida pelo acadêmico após a realização das 

avaliações constantes dos itens anteriores, será feito através do seguinte procedimento: 

 

                     (N1 x peso3) + (N2 x peso1) + (N3 x peso1) + (N4 x peso5) 

          --------------------------------------------------------------------------------- = MÉDIA 

10 

MÉDIA PARA A PROVAÇÃO = 70 

 

Em caso de não aprovação nas avaliações regulares, o acadêmico deverá realizar provas de 

Exame: 

 PROVA DE EXAME OBJETIVA (com peso 40%) 

 PROVA DE EXAME DISCURSIVO (com peso 60%).   

OBSERVAÇÃO: 

 Nesse caso a média para aprovação será = 50. 

 Para realizar as provas de exame o acadêmico precisa ter média igual ou superior = 

30. 

 

• Caso permaneça sem aprovação, o acadêmico deverá realizar prova de RCP- 

Recuperação de Conceito Paga – somente prova objetiva. 

• Os acadêmicos têm oportunidade de fazer apenas uma RCP por disciplina, se não 

aprovado, faz o Regime Tutorial. 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 8 de 50 

• Quando o acadêmico faz RCP a média é substitutiva, ou seja, substitui todas as 

anteriores, a média mínima para aprovação é 50. 

• Atividade Pedagógica Online – APOL- com base no livro da disciplina. 

• Esta atividade avaliativa tem por objetivo ressaltar aspectos de processualidade na 

avaliação. 

• Será realizada uma APOL para cada fase da UTA (Unidade Temática de 

Aprendizagem), com questões objetivas, corrigidas automaticamente pelo AVA, com peso de 10% 

da nota final das disciplinas da fase. 

• Em cada uma das duas fases da Unidade temática de aprendizagem o acadêmico 

deverá entregar um Portfólio, cuja produção abordará os temas estudados nas disciplinas. 

• O tutor de Polo deverá fazer a correção dos Portfólios e atribuir nota que 

corresponderá a 10% da nota final da disciplina.  

• Para ser considerado aprovado, o (a) discente deverá atingir média igual ou superior 

a 7,0 (sete) pontos na primeira fase das avaliações. 

• Caso o acadêmico não obtenha o grau APROVADO POR MÉDIA na primeira fase das 

avaliações, ele terá direito a uma avaliação extra, sem custo, denominada de EXAME (segunda fase 

da avaliação). 

• Caso o estudante não obtenha nota maior ou igual a 5,0 (cinco) mesmo após a 

realização dos Exames, ele será encaminhado à terceira fase de avaliação da disciplina 

(Recuperação de Conceito Paga). 

• É assegurado aos acadêmicos da modalidade a distância o direito à revisão das 

avaliações, inclusive as de 2ª CHAMADA ou as de EXAME FINAL. 

 

NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO A PARTIR DO MÓDULO DE 2017 

O novo Sistema de Avaliação da Escola Superior de Educação (ESE) da UNINTER, válido a 

partir do Módulo A, fase I, de 2017, é composto pelos seguintes pesos e estrutura dos 

instrumentos de avaliação:  

N1-10% destinado para Atividade Pedagógica Online (APOL)  

N2-10% destinado para o Portfólio (Apresentação no POLO)  

N3-30% destinado para Prova Objetiva (PO)  

N4-50% destinado para Prova Discursiva (PD) 
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COMPOSIÇÃO DA APOL POR DISCIPLINA 

• A APOL (Atividade Pedagógica On-Line) é uma atividade composta por 5 questões 

(Por disciplina) que suscitam pesquisa, com prazo para a realização de acordo com o calendário 

acadêmico da fase. Serão ofertadas, portanto, dentro de cada fase. 

• Essa atividade é considerada como trabalho individual e de pesquisa. 

• Pode ser realizada em qualquer ambiente fora do polo de apoio presencial. 

• O discente pode fazer dentro do seu ritmo, à medida que for estudando o material de 

aula, respeitando a data prevista no calendário. 

 

PORTFÓLIO APRESENTAÇÃO 

• A composição de portfólio é dividida em etapas. 

• Elas estão vinculadas umas às outras. 

• O portfólio é interdisciplinar e é válido para as duas ou mais disciplinas da fase 

(exceto estágios e TCC). 

• Sua elaboração exige pesquisa e tempo e inclui estudo teórico e prática. 

• As atividades de portfólio podem ser realizadas em grupo ou individualmente.  

• No N3 será validada a primeira das etapas do Portfólio: a APRESENTAÇÃO. 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA OBJETIVA POR DISCIPLINA 

• A prova objetiva é feita POR DISCIPLINA e composta por 10 questões objetivas. 

• A realização acontece após o término da disciplina, ou seja, a apresentação e 

trabalho de todo o conteúdo. 

• Esta é uma atividade individual, presencial e sem pesquisa. 

• A composição das 10 questões objetivas acontece de forma randômica.  

• Ao finalizar a prova, o sistema irá gerar a sua nota final. 

• Depois, o sistema irá propor que o aluno faça duas novas questões.  

• Caso deseje realizá-las, é preciso que selecione a opção que indica uma nova chance.  

• Caso não queira, será possível não fazer.  

• Não há possibilidade de o sistema computar mais do que 100 (cem) pontos. 

• Portanto, se você já tirou 100 (cem), não haverá a possibilidade de fazer mais duas 

questões.  
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COMPOSIÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

PROVA DISCURSIVA POR DISCIPLINA = 50% - peso 5  

A atividade discursiva será composta de três avaliações: portfólio, questão discursiva da 

disciplina e questão de estudo de caso. Veja cada um dos itens:  

a) PORTFÓLIO: é uma compilação de atividades sugeridas pela Coordenação do Curso. 

A atividade de portfólio é dividida em etapas. PORTFÓLIO - TRABALHO ESCRITO: Sua postagem, 

no ícone TRABALHOS, deve ser feita dentro do prazo estipulado em calendário acadêmico e dentro 

do link: TRABALHO ESCRITO. Essa atividade faz parte das demais etapas do Portfólio. A nota 

avaliativa deste trabalho escrito contemplará o N4. Peso 2 (dois).  

b) ESTUDO DE CASO (QUESTÃO FIXA) é uma pergunta relacionada à prática do aluno 

pautada nas discussões e leituras suscitadas anteriormente à prova. Esta é uma atividade 

interdisciplinar, individual, presencial e sem pesquisa. A nota do estudo de caso será registrada 

entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos e terá peso 1 (um).  

c) QUESTÕES DISCURSIVAS são duas perguntas diretamente relacionadas ao estudo da 

disciplina e ao material sugerido para leitura: livro-base ou artigo. Exemplo: na fase composta por 

duas disciplinas, o aluno deverá responder duas perguntas por disciplina, com entradas 

específicas.  

 
 
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 

http://www.uninter.com/vestibular/adistancia/arquivos/manual-aluno.pdf
http://www.grupouninter.com.br/centrouniversitario/informacoes.php#avaliacao
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e formas de acesso e utilização; 

Biblioteca 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DO CURSO 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA - LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA 

 

ALENCASTRO, Mario Sérgio Cunha. Ética empresarial na prática: liderança, gestão e 
responsabilidade corporativa. Curitiba: Intersaberes Dialógica, 2013. (56 exemplares) 
ALVES, Márcia Nogueira; ANTONIUTTI, Mara Fontoura. Mídia e produção audiovisual: uma 
introdução. Curitiba: InterSaberes, 2012. (BV). 
ARAUJO, M. B. Ensaios sobre a aula: narrativa, reflexões da docência. Curitiba: InterSaberes, 
2012. (56 exemplares) 
BERAS, Cesar. Democracia, cidadania e sociedade civil. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BV) 
BERTÉ, Rodrigo. Gestão socioambiental no Brasil. Curitiba: InterSaberes,2013. (56) 
BOCCI, Olsen Henrique. O terceiro setor: uma visão estratégica para projetos de interesse 
público. Curitiba: InterSaberes, 2013. (56 exemplares). 
BORBA, Andreia dos Santos et al. Captação de Recursos para projetos sociais. Curitiba: 
InterSaberes, 2013. (56) 
BRITO, Gláucia; PURIFICAÇÃO, Ivonélia da. Educação e novas tecnologias: um repensar. 3. ed. 
Curitiba: Ibpex, 2011.(56) 
BRUEL, Ana Lorena de Oliveira. Políticas e Legislação da Educação Básica no Brasil. Curitiba: 
Ibpex, 2010. (56) 
CARMO, João dos Santos. Fundamentos psicológicos da educação. Curitiba: Ibpex, 2010.    (56)                                                                            
CARVALHO, Ana Paula Comim et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: 
InterSaberes, 2014. (56) 
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GONÇALVES, Nadia Gaiofatto. Constituição histórica da educação brasileira. Curitiba: Ibpex, 
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InterSaberes, 2012. (56)  
MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. Fundamentos de Didática. Curitiba: 
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VASCONCELOS, José Antônio. Fundamentos epistemológicos da história. Curitiba: Ibpex, 2010.  
(BV) 
VASCONCELOS, José Antônio. Fundamentos filosóficos da educação. Curitiba: IBPEX, 2011. 
(Série Fundamentos da Educação). (BV) 
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MENDONÇA, Sônia Regina; FONTES, Virginia Maria. História do Brasil recente. 5ª Ed. São 
Paulo: Ática, 2006. (BV) 
MENEZES, Gilda. Como Usar Outras Linguagens na Sala de Aula. 7. ed. São Paulo: Contexto, 
2010. (BV)                                                                                                                                                                                                                               
MICELI, Paulo. História Moderna. São Paulo: Editora Contexto, 2013. (BV) 
MICHALISZYN, Mario Sergio. Fundamentos socioantropológicos da educação. 2.ed. rev. atual. 
Curtiiba: Ibpex, 2010. (BV) 
MINETTO, Maria de Fátima. Currículo na Educação Inclusiva: entendendo esse desafio. 2. ed. 
Curitiba: Ibpex, 2008. (BV) 
MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa (Org.).  Currículo: políticas e práticas. 12. ed. Campinas: 
Papirus, 2010. (BV) 
MULLER, Cíntia Beatriz. Teoria dos Movimentos Sociais. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BV) 
NETO, J. F. (Org.) Correntes modernas de Filosofia. São Paulo: Pearson Education do Brasil: 
2015. (BV) 
NODARI, Paulo César. Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas. Caxias do Sul: Educs, 2011. (BV) 
PAVIANI, Jayme. Estudos de ética. Caxias do Sul: Educs, 2011. (BV)                                 
PERISSÉ, Manoel. Filosofia, Ética e Literatura: uma proposta pedagógica. Barueri. São Paulo: 
Manole, 2004. (BV)        
PINSK, Jaime (Org.). Práticas de cidadania. São Paulo: Contexto, 2004. (BV) 
NOGUEIRA JR. Renato. Aprendendo a Ensinar. Uma introdução aos fundamentos Filosóficos da 
Educação.  Curitiba: InterSaberes, 2012. (BV) 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-
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histórico. 5ª edição. São Paulo: Scipione, 2010. (BV) 
OLIVEIRA, Ranieri Carli de. Educação e Cultura na História do Brasil. Curitiba: Ibpex, 2009. 
(Série Construção Histórica da Educação). (BV) 
PARO, Vitor. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2010. (BV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
PAVIANI, J. Epistemologia prática. Ensino e conhecimento. Caxias do Sul: Educs, 2009. (BV). 
PEIXOTO, A. G. Fronteiras - Educação e Trabalho. Caxias do Sul RS: Educs, 2007 (BV) 
PEREIRA, M. de F. R.  Trabalho e educação: uma perspectiva histórica Curitiba: InterSaberes, 
2013. (BV) 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson, 
2011. (BV) 
PEROVANO , Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: 
InterSaberes, 2016. (BV) 
PICONEZ, S. C. B. Prática de ensino e o estágio supervisionado. 9 ed Campinas: Papirus, 2003. 
(BV) 
PILGER. Rosane. Administração meio ambiente. Curitiba: InterSAberes, 2013. (BV) 
PINSKY, Jaime (org.). 12 faces do preconceito. São Paulo: Contexto, 2010.  (BV) 
PINSKY, Jaime et al. (Org.). História da América através de Textos. São Paulo: Editora Contexto, 
2010. (BV) 
PINSKY, Jaime. O Brasil no Contexto 1987-2007. São Paulo: Contexto, 2015. (BV) 
PRADOR, Maria Ligia; PELLEGRINO, Gabriela. História da América Latina. São Paulo: Editora 
Contexto, 2014. (BV) 
PREMEBIDA, Adriano et. al. Pesquisa Social. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BV) 
QUEIROZ, Roosevelt Brasil. Formação e gestão de políticas públicas. 2. ed. rev. atual. e ampl. 
Curitiba: Ibpex, 2009. (BV) 
QUEZADA JÉLVEZ, Júlio Alejandro. História da educação. Curitiba: Intersaberes, 2012. (Série 
Formação pedagógica). (BV) 
RACY, Paula Márcia Pardini de Bonis. Psicologia da educação: origem, contribuições, princípios 
e desdobramentos. Curitiba: Ibpex, 2010. (BV) 
RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático 
de Direito. Barueri, SP: Manole, 2013. (BV). 
RAPPAPORT, Theodore. Comunicações sem fio: princípios e práticas. São Paulo: Pearson, 
2009. (BV) 
RIBEIRO, Corina A. B. Teorias Sociológicas Modernas e Pós-Modernas. Curitiba: InterSaberes, 
2015 (BV) 
ROCHA, C. Mediações tecnológicas da educação superior. Curitiba: IBPEX, 2009. (Coleção 
Metodologia do Ensino Superior) (BV) 
RODRIGUES, Ana Cristina da Silva; NÖRNBERG, Nara Eunice. Pesquisa: o aluno da Educação 
Infantil e dos anos iniciais. Curitiba: InterSaberes, 2012. (Série Formação pedagógica). (BV) 
RODRIGUES, José Albertino (Org.); FERNANDES, Florestan (Coord.). Durkheim, Émile: 
Sociologia. São Paulo: Ática, 2008. (BV) 
ROMANOWSKI, J. P. Formação e profissionalização docente. Curitiba: InterSaberes, 2012. (BV) 
SALAINI, Cristian Jobi et al. Globalização, cultura e identidade. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
(BV) 
SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor: conceitos 
e casos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. (BV) 
SAVIOLI, F. P.; FIRORIN, J. L.  Para entender o texto: Leitura e Produção. São Paulo: Ática, 2007. 
(BV) 
SELEME, Roberto B.; MUNHOZ, Antonio S. Criando Universidades Corporativas no ambiente 
virtual. São Paulo: Pearson, 2011. (BV) 
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SETTON, Maria da Graça Jacintho. Mídia e Educação. São Paulo: Contexto, 2010. (BV) 
SHUR, Inge Renate. Teorias do Conhecimento Pedagógico. Curitiba: Ibpex, 2010. (BV) 
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. São 
Paulo: Contexto, 2010. (BV) 
SILVA, Marcos; FONSECA, Selva Guimarães. Ensinar História no Século XXI: em busca do 
tempo entendido. 4. ed. Campinas: Papirus, 2011. (BV) 
SILVA, S. P.; GREZZANA, J. F. A pesquisa como princípio educativo. Curitiba: Editora 
InterSaberes, 2012. (BV). 
SOARES, Eliana Maria do Sacramento; LUCHESE, Terciane Angela. Educação, educações: 
história, filosofia e linguagem. Caxias do Sul, RS: Educs, 2010. (BV) 
SOUZA, Jessé (Org.) Max Weber. A gênese do capitalismo moderno. São Paulo: Ática,  2006. 
(BV) 
SOUZA, Meriti de; MARTINS, Francisco M. M. C.; ARAÚJO, José Newton Garcia de. Dimensões da 
violência. Conhecimento, subjetividade e sofrimento psíquico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2011. (BV) 
TOPCZEWSKI, Abram. O aprendizado e suas desabilidades. 3º edição. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2011. (BV) 
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. Existencialismo um enfoque cultural. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
(BV) 
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoy. Pensamento filosófico: um enfoque educacional. Curitiba: IBPEX, 
2009. (BV) 
VAN DIJK, Teun A. Racismo e discurso na América Latina. São Paulo: Contexto, 2008. (BV) 
VEIGA, I. P. A. (org). Técnicas de ensino: novos tempos novas configurações. Campinas: 
Papirus, 2006. (BV) 
VEIGA, I. P. A. A aventura de formar professores. Campinas: Papirus, 2009. (BV) 
VEIGA, I. P. A; D’AVILLA, C. M. (org). Profissão docente: novos sentidos novas perspectivas. 
Campinas: Papirus, 2008. (BV) 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Quem sabe faz a hora de Construir o Projeto Político-
Pedagógico.  2. ed. Campinas: Papirus, 2010. (BV) 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; FONSECA, Marília (Orgs.).  As Dimensões do Projeto Político-
Pedagógico: novos desafios para a escola. 9. ed. Campinas: Papirus, 2011. (BV) 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; SILVA, Edileuza Fernandes da (Orgs.). A escola mudou. Que 
mude a formação de professores!  3. ed. Campinas: Papirus, 2011. (BV). 
VEIGA, Ilma. Didática: o ensino e suas relações. Campinas: Papirus, 2005. (BV) 
WEBER, Otávio José. Ética, Educação e Trabalho. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BV) 
WEFFORT, F. C. Formação do Pensamento político Brasileiro: Ideias e Personagens. São Paulo: 
Ática, 2006. (BV) 
WEFFORT, F. C. Os Clássicos da Política 1. São Paulo: Ática, 2006. (BV) 
WEFFORT, F. C. Os Clássicos da Política 2. São Paulo: Ática, 2006. (BV) 
WELLEN, Henrique André Ramos; WELLEN, Héricka Karla Alencar de Medeiros. Gestão 
organizacional e escolar: uma análise crítica. Curitiba: Ibpex, 2010. (Série Processos 
Educacionais). (BV) 
ZORZI, Analisa et al. Ciências sociais nas organizações. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BV) 
ZUCON, Otávio; BRAGA, Gesline Giovana.  Introdução às culturas populares no Brasil. Curitiba: 
InterSaberes, 2014.(BV) 
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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: 

 BAR - Brazilian Administration Rewiew  
 Cartilhas SEAP (Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio)  
 Caderno de Pesquisas em Administração  
 Cadernos MARE da Reforma do Estado  
 Cuadernos de Administracion - Série de Organizaciones  
 Empreendedor  
 Estadão  
 Fecap - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado  
 Folha On-Line  
 Gestão e Produção  
 Globalization and Health  
 Isto É Dinheiro  
 Jb Online  
 Journal of Management Research  
 HSM Management  
 Melhor - Gestão de Pessoas  
 Mercado de Trabalho  
 Pequenas Empresas e Grandes Negócios  
 Pesquisa Operacional  
 RAC - Revista de Administração Contemporânea  
 RAE - Revista de Administração de Empresas  
 RAFI - Revista de Administração de Empresas FAESP - IPCA  
 RAM - Revista de Administração Mackenzie  
 REGE revista de gestão USP  
 Revista Ciências Administrativas y Financeiras de la Seguridad Social  
 Revista de Administração FACES Jornal  
 Revista de La CEPAL  
 Revista do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
 Revista Eletrônica de Administração  
 Revista Exame  
 Revista Franquia  
 Revista Innovar Jornal  
 Revista Paranaense de Desenvolvimento  
 Revista Sebrae  
 Valor On-Line  

http://biblioteca.grupouninter.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000366494&svc.fulltext=yes
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=1845&cat=238&sec=25
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489688&svc.fulltext=yes
http://www.planejamento.gov.br/noticia.asp?p=not&cod=522&cat=238&sec=25
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=110978984073943
http://www.empreendedor.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.fecap.br/adm_online/art32/rinaldo.htm
http://www.folha.uol.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042752513416
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000009279&svc.fulltext=yes
http://www.terra.com.br/istoedinheiro/
http://jbonline.terra.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000392106
http://www.hsmmanagement.com.br/
http://revistamelhor.uol.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489735&svc.fulltext=yes
http://empresas.globo.com/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042749555292&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000366646&svc.fulltext=yes
http://www.fgv.br/raeeletronica/
http://www.faesp.br/web_2005/rafi/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000280822&svc.fulltext=yes
http://www.regeusp.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=111068742396008&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=2670000000019658&svc.fulltext=yes
http://www.cepal.org./cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Tipo/Revista_do_BNDES/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489652&svc.fulltext=yes
http://portalexame.abril.com.br/
http://www.revistafranquia.com.br/
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042731611402&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=110978978195248&svc.fulltext=yes
http://www.dce.sebrae.com.br/revsebrae
http://www.valoronline.com.br/?show=index
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 Revista Intersaberes. 
 Revista Iusgentium 
 Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 Revista Saúde e Desenvolvimento 
 Revista Organização Sistêmica 

 http://producaoonline.org.br 

 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/issue/archive 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso 

 http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/1050-junho2013.html 

 http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive 

 http://www.producaoonline.org.br/rpo 

 http://www.revistaproducao.net/index.asp?ss=32 

 http://www.recap.eng.uerj.br/doku.php 

 http://www.rij.eng.uerj.br/ 

 http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 

 http://www.revistaproducaoengenharia.org/index.php 

 http://tnpetrooleo.com.br/ 

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/publicaciones/indata/default.htm 

 http://www.dep.ufscar.br/revista/ 

 http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao 

 http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/index.asp 

 http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi/index 

 http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros 

 http://www.uff.br/sg/index.php/sg 

 http://www.omundodausinagem.com.br/ 

 http://revistapolimeros.org.br/ 

 http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem 

 http://www.revistamundologistica.com.br/portal/index.shtml 

 http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao 

 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental  

 

LISTA DE PERIÓDICOS – LICENCAITURA EM SOCIOLOGIA 

 

  PERIÓDICO  LINK PARA ACESSO ISSN 
01 Plural: Revista de Ciências Sociais 

– USP 
http://www.revistas.usp.br/plural  2176-8099 

02 Revista de Sociologia e Política - 
UFPR 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=s
ci_serial&pid=0104-
4478&lng=en&nrm=iso  

1678-9873 

03 Revista Caderno CRH - Revista 
quadrimensal de Ciências Sociais 
- UFBA 

http://www.cadernocrh.ufba.br/index.ph
p  

1983-8239 

04 Revista Tempo Social - Revista de 
Sociologia da USP 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=s
ci_serial&pid=0103-

0103-2070 

http://producaoonline.org.br/areas.html
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso
http://www.osetoreletrico.com.br/web/a-revista/edicoes/1050-junho2013.html
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive
http://www.producaoonline.org.br/rpo
http://www.revistaproducao.net/index.asp?ss=32
http://www.recap.eng.uerj.br/doku.php
http://www.rij.eng.uerj.br/
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
http://www.revistaproducaoengenharia.org/index.php
http://tnpetrooleo.com.br/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/publicaciones/indata/default.htm
http://www.dep.ufscar.br/revista/
http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao
http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/index.asp
http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/revistagi/index
http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros
http://www.uff.br/sg/index.php/sg
http://www.omundodausinagem.com.br/
http://revistapolimeros.org.br/
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
http://www.revistamundologistica.com.br/portal/index.shtml
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental
http://www.revistas.usp.br/plural
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4478&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4478&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4478&lng=en&nrm=iso
http://www.cadernocrh.ufba.br/index.php
http://www.cadernocrh.ufba.br/index.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2070&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2070&lng=pt&nrm=iso
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2070&lng=pt&nrm=iso  

05 Revista de Ciências Sociais - 
Programa de Pós-graduação em 
Sociologia - Universidade Federal 
do Ceará - UFC 

http://www.rcs.ufc.br/  2318-4620 

07 Revista Brasileira de História e 
Ciências Sociais - RBHCS -  

http://www.rbhcs.com/index_arquivos/P
age350.htm  2175-3423 

08 Dados - Revista de Ciências 
Sociais -  Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro -UERJ 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=s
ci_serial&pid=0011-
5258&lng=pt&nrm=iso  1678-4588 

09 Revista Estudos de Sociologia - 
Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho" - UNESP.  

http://seer.fclar.unesp.br/estudos  

1982-4718 
10 Revista Sociologia da Educação - 

PUC-Rio 
http://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/rev_sociologia_edu.php?strSeca
o=input0  2177‐7446 

11 Cadernos de Estudos Sociais e 
Políticos - UERJ 

http://cadernos.iesp.uerj.br/index.ph
p/CESP/index  2238-3425 

12 Cadernos Pagu - UNICAMP http://socialsciences.scielo.org/scielo
.php?script=sci_serial&pid=0104-
8333&lng=pt&nrm=isso  1809-4449 

13 Cadernos Metrópole - EDUC http://cadernosmetropole.net/pt/edi
coes  1517-2422 

14 Revista Ciências Sociais - 
Unisinos 

http://revistas.unisinos.br/index.php
/ciencias_sociais  2177-6229 

15 Revista Compolítica  http://www.compolitica.org/revista/i
ndex.php/revista  2236-4781 

16 Revista Crítica e Sociedade - UFU http://www.seer.ufu.br/index.php/cr
iticasociedade  2237-0579 

17 Revista Sociologias - UFRGS http://www.seer.ufrgs.br/sociologias  1807-0337 
18 Educação e Sociedade: revista de 

ciência da educação - CEDES - 
UNICAMP 

http://www.scielo.br/scielo.php?scri
pt=sci_serial&pid=0101-
7330&nrm=iso&rep=&lng=pt  1678-4626 

19 Revista Ambiente e Sociedade - 
ANPPAS 

http://www.scielo.br/scielo.php?scri
pt=sci_serial&pid=1414-
753X&lng=en&nrm=iso  2175-3423 

20 Revista Brasileira de Ciências 
Sociais -ANPOCS 

http://www.anpocs.org/portal/index.
php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=69&Itemid=382  1678-4588 

21 Perspectivas: Revista de Ciências 
Sociais -UNESP 

http://seer.fclar.unesp.br/perspectiva
s  1984-0241 

22 Revista Eletrônica de Ciência 
Política - UFPR 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/
politica  2236-451X 

23 Revista Pós Ciências Sociais - 
UFMA 

http://www.ppgcsoc.ufma.br/index.p
hp?option=com_content&view=article
&id=103&Itemid=97  2236-451X 

24 Século XXI - Revista de Ciências 
Sociais - UFSM 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/seculoxxi  2236-6725 

25 Sociologia & Antropologia - UFRJ http://www.revistappgsa.ifcs.ufrj.br/i
ndex.php  2238 3875 

 
Política de atualização e informatização, formas de acesso e utilização – Resolução 
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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 

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 
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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; 

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 
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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 – 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

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: 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 29 de 50 

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 

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 

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

 

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.  
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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;  

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. 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 32 de 50 

 

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 

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 
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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 

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 
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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; 

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.  
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§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, 

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; 
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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; 

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: 
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. 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: 

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. 
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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; 

 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 
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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 

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, 
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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; 

 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 
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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 

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; 
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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;  

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 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 43 de 50 

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; 

§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 
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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, 

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 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 45 de 50 

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: 

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 
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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 

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; 
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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:  

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: 
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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. 

 

 §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 



 

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

 

 

 
 

 
Pág: 49 de 50 

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 

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 Licenciado em Sociologia.  

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: 

 

- Domínio da bibliografia teórica e metodológica básica 

- Autonomia intelectual; 
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- Capacidade analítica; 

- Competência na articulação entre teoria, pesquisa e prática social; 

- Compromisso social; 

- Competência na utilização da informática; 

- Domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino e aprendizagem         no ensino fundamental 

e médio;  

- Domínio dos métodos e técnicas pedagógicos que permitem a transposição do conhecimento para os 

diferentes níveis de ensino; 

 

A atividade profissional Licenciado em Sociologia, como profissão, liberal ou não compreende: 

 

1- Magistério no Ensino Médio e Fundamental  

2- Atividades de pesquisa, assessoria, sobretudo na área das ciências humanas. 

 

 
 

Mercado de Trabalho                                                                            

O campo de atuação do egresso do Curso de Licenciatura em Sociologia será voltado, sobretudo, para o 

ensino de Sociologia na educação básica. Este profissional também deverá estar preparado para 

assessorar Instituições Científicas, Artísticas e Culturais, participar da gestão escolar e desenvolver 

atividades de planejamento e coordenação de projetos de Sociologia integrados com outras disciplinas, 

no Ensino Fundamental e Médio. 

Assim, além do magistério, o Licenciado em Sociologia poderá atuar também no âmbito acadêmico no 

desenvolvimento de projetos e atividades de pesquisa, além de prestar assessoria em áreas como, 

educação, comissão de ética, projetos culturais e política. 

O professor de Sociologia buscará atender às reivindicações sociais em termos crítico-reflexivos, 

apontando alternativas para uma efetiva melhoria da condição social da população brasileira. 

 


