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APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca da Faculdade de Educação  Física  (FEF) da Unicamp  –  

Biblioteca  Prof. Asdrúbal Ferreira Batista – foi fundada em 1985, mesmo ano 

em que foi implementado o Curso de Graduação nas modalidades de 

Licenciatura e de Bacharelado em Técnicas Desportivas. Em 1988, foi criado o 

Programa de Pós-Graduação, com o Mestrado, e, em 1993, o Doutorado. 

Portanto, a Biblioteca da FEF faz parte da história da Faculdade de Educação    

Física    da    Unicamp,    participa    na    formação    docente,  na realização   

de  pesquisas,  na  disseminação  de  conhecimento  entre    outros.  Seu 

acervo é também expressão de um projeto de formação docente. 

A Biblioteca Prof. Asdrúbal  Ferreira  Batista  é  uma  das  29  Bibliotecas  

que integram  o  Sistema  de  Bibliotecas  da  Unicamp  (SBU).  A Biblioteca  da  

FEF  está tecnicamente  subordinada  ao  SBU  e,  administrativamente  a  

Unidade.  No total, esse amplo Sistema possui um acervo com mais de um 

milhão de materiais patrimoniados, predominantemente livros, periódicos, 

teses, dissertações e monografias. 

O acervo da Biblioteca da FEF é composto de 21.3391 exemplares, um 

número bastante expressivo se considerarmos o tamanho desta unidade de 

ensino e pesquisa. Isso se evidencia  na  comparação  com  outras  bibliotecas  

setoriais.  Em termos de exemplo, o número  de  exemplares  do  acervo  da  

Biblioteca  da  Faculdade  de  Ciências  Médicas  é próximo ao da FEF 

(22.579), embora o número de docentes, discentes, pesquisadores seja 
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incomparavelmente maior: em 2015, a FEF possuía 38 docentes, enquanto a 

FCM, 3132. Das cinco bibliotecas da área da saúde (CEB, FCM, FEF, FOP, IB), 

a Biblioteca da FEF é a segunda maior. 

Conforme informações disponibilizadas  on  line  pela  Biblioteca,  seu  

acervo  é interdisciplinar,    atende    ao    público    interno    –    estudantes,    

pesquisadores(as), professores(as),  funcionários(as)  e  colaboradores(as)  –  

e  externo  à  Instituição  que buscam   serviços,   recursos   e   ferramentas   

para   acesso   a   informação   científica   e tecnológica. O acervo é composto 

por livros, e-books, base de dados (referencial e texto completo), CDs; 

teses/dissertações (impresso e  digital),  TCCs  (impresso  e  digital), periódicos  

impressos e eletrônicos com texto integral. 

A Biblioteca da FEF oferece os  seguintes  serviços:   consulta   local;   

empréstimo domiciliar;  empréstimo  entre  bibliotecas;  comutação  

bibliográfica  on-line;  acesso  a títulos de periódicos e bases de dados 

referenciais e com texto completo; busca e uso da informação no catálogo 

automatizado do Sistema de Biblioteca da Unicamp, Software de Verificação   

de   Originalidade,   Programa   de   Capacitação   de   Usuários   (cursos, 

palestras, oficinas), que serve como  diretriz para elaboração de trabalhos 

científicos e normalização bibliográfica. 

Além disso, nos últimos anos, a biblioteca vem desenvolvendo um  

conjunto  de  atividades  acadêmicas  e  culturais  que  tem  como objetivo 

expor o acervo da biblioteca, contribuir na formação de recursos humanos em 
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vários níveis de ensino e de formação, divulgar a biblioteca da FEF, entre 

outros. 

Também cabe ressaltar  a  recente  criação  de  uma  Sala  de  Coleções  

Especiais dentro   da   Biblioteca   da   FEF,   a   qual   abriga   e   mantem   

acervos   históricos   de inquestionável  valor  para  a  história  da  educação  

física  e  dos  esportes  no  Brasil,  e  da Sala  de  Higienização  e  pequenos  

reparos.  Os documentos históricos recuperados e guardados  nesses  espaços  

possuem  grande  potencialidade  para  a  pesquisa  e  para  a produção  de  

conhecimento.  A construção dessa sala teve  início  em  2010  e  deve  ser 

inaugurada ainda na coordenação da Profa. Dra. Carmen Lúcia Soares, que 

coordenou os trabalhos de criação desta sala. 

A Biblioteca da FEF, como todas que integram o  SBU,  tem  uma  

Comissão que é composta por um docente como Coordenador, um docente 

representante de cada Departamento, dos quais um se torna o Coordenador 

Associado, a bibliotecária diretora da  biblioteca,  como  membro  nato,  um  

funcionário  da  biblioteca,  um  representante discente da Graduação e um de 

Pós-Graduação. A Comissão de Biblioteca tem função de assessoramento. 

Atualmente, são os seguintes os membros da Comissão de Biblioteca: Prof. Dr. 

Sérgio Settani Giglio (Coordenador, do DEFH), José Irineu Gorla (DEAFA)                                                                

Karine Jacon Sarro (DCE) e eu, Olívia Cristina Ferreira Ribeiro (DEFH)                                                 

representantes docentes. Ainda participam: Harian Pires Braga  

(Representante discente da pós-graduação) , Samuel Ribeiro dos Santos Neto 

(Representante discente da graduação), Dulce Inês Leocádio                                                                          

(Diretora da Biblioteca)  e Andréia da Silva Manzato (Bibliotecária).                                                                               



Dessa forma, na condição de candidata à Coordenação da Comissão da 

biblioteca, pretendo apoiar e coordenar o qualificado trabalho que tem sido 

desenvolvido pelas bibliotecárias, demais funcionários, coordenações e 

comissões que antecederam.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DE AÇÕES/ATIVIDADES PARA A COORDENAÇÃO 

DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA 

 

 Coordenar a Comissão de Biblioteca da FEF; 

 

 Participar das Comissões acadêmicas  e  administrativas  da  FEF  cuja 

participação  do  Coordenador  da  Comissão  de  Biblioteca  está  

prevista pelo regimento da FEF/Unicamp, como a Congregação; 

 

 Acompanhar e participar das reuniões do Colegiado do SBU; 

 

 Auxiliar na continuidade as atividades desenvolvidas pela Biblioteca; 

 
 Promover campanhas com os alunos para que a Biblioteca seja um 

espaço silencioso de estudos; 

 

 Buscar melhorias de infraestrutura para a Biblioteca a partir da obtenção 

de recursos via editais; 

 
 Buscar recursos e/ou verbas fixas anuais para a Biblioteca; 

 
 Buscar recursos para a adequação das normas de segurança, para o 

conserto do ar condicionado e o portal; 

 
 Incentivar a formação continuada e a qualificação dos funcionários  da 

Biblioteca por meio da participação em cursos, eventos, palestras dentro 

ou fora da Unicamp; 

 
 Confeccionar com o auxílio da Comissão, o regimento interno da 

biblioteca; 

 
 Auxiliar no mapeamento dos processos internos da biblioteca, de todas 

as funções dos funcionários;  



 

 Ampliar e atualizar o já diversificado acerco da  biblioteca  mediante  a 

sugestão de aquisição de livros por parte do corpo docente da FEF; 

 
 Promover eventos e oficinas para  docentes, estudantes, pesquisadores 

e servidores para estimular o uso os produtos, serviços e acervos 

existentes; 

 

 Organizar mostras e exposições temáticas com o acervo da  biblioteca  

e  outros. 

 

 Estimular que professores, pesquisadores e pós-graduandos a organizar 

mostras em parceria com a Biblioteca da FEF; 

 
 Promover o estímulo  ao uso do Turnitin e aos treinamentos para o uso 

do ORCID para professores; 

 

 Manter o trabalho de preservação,  conservação  e  digitalização  dos 

acervos especiais, mantidos na Biblioteca. 

 

  Realizar eventos culturais temáticos (cine clubes, debates etc) 

discutidos pela comissão; 

 

 Divulgar a Biblioteca da FEF para estudantes da rede pública de ensino 

durante eventos realizados na FEF (UPA;  Festival  de  Educação  

Física; Farra nas Férias; Festival de Ginástica, entre outros). 

 
 Atuar junto ao setor de Informática para construir uma interface funcional 

das informações da biblioteca para os usuários. 

 

 

        Profa. Olívia Ribeiro. 


