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1. INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca da Faculdade Conceito Educacional - FACCON é um órgão 

fundamental de referência e apoio às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, desenvolvidas pela comunidade acadêmica. Como missão, a 

biblioteca se propõe a favorecer o acesso a um universo diversificado de 

fontes de informação e atuar de forma proativa para fomentar o estudo e 

a pesquisa. Diretamente subordinada a Direção Geral, tem por finalidade 

coletar, processar, armazenar, recuperar e disseminar a informação para 

satisfazer às necessidades informacionais do público. O acervo 

contabiliza mais de 500 exemplares distribuídos entre livros, periódicos, 

e material audiovisual. O investimento contínuo no crescimento e 

atualização do acervo bibliográfico, a elevação da demanda por acesso, 

os riscos ambientais (mudanças climáticas) e antropogênicos (poluição, 

vandalismo, furtos), igualmente crescentes, a que o acervo e outros bens 

patrimoniais da instituição estão expostos, são desafios significativos à 

função preliminar da biblioteca: a preservação deste mesmo acervo. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste plano, é a padronizar os procedimentos da Biblioteca, 

em caso de contingência e a orientação ao bibliotecário e colaboradores 

para providências em imprevistos.  

 

1.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) identificar a estrutura padrão existente e os recursos disponíveis;  

b) detectar os possíveis riscos;  

c) determinar medidas preventivas;  

d) proteger as pessoas, os bens e a biblioteca. 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A Faculdade FACCON tem de um Plano de Emergência institucionalizado 

para as diversas situações de risco no qual também são previstos os 

procedimentos e ações de acordo com a avaliação da equipe de gestão de 

risco local seguindo um fluxo lógico de ações. Considerando a necessidade 

que toda biblioteca tem de salvaguardar seu acervo e instalações, garantindo 

sua preservação bem como seu acesso com uso sustentável e consciente, 

apresentamos o Plano de Contingência da Biblioteca. Este documento 

identificará as instalações, caracterização da atividade, os colaboradores, os 

riscos mais frequentes em bibliotecas ou situações de risco previstas, que 

podem ser causadas por riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, 

acidentais e criminosos. Elenca as medidas preventivas adotadas para tornar 

a biblioteca e seu acervo o mais seguro possível, inclui regras de 

comportamento e é de conhecimento da equipe da biblioteca, em caso de 

manutenção, evacuação e vigilância.  

 

2.1. DAS INSTALAÇÕES  

 

A Biblioteca dispõe dos seguintes espaços físicos: salão de acervo, terminal 

de consulta, salão de recepção, mesas de estudo em grupo e cabines de 

estudo individual. 

 

2.2. DAS ATIVIDADES  

 

A Biblioteca funciona em 3 turnos de segunda à sexta de 8h às 21h e aos 

sábados de 8h às 12h.  

O sistema de gestão bibliográfica e de serviços é o softcom que permite o 

acesso online aos serviços de pesquisa bibliográfica, reserva e renovação 

de empréstimos. 

O acesso à área de acervo é aberto, permitido aos visitantes trafegar por 

entre as estantes e consultar o que julgar necessário e de seu interesse, sem 

privações de manuseio. Os serviços oferecidos pela Biblioteca visam dar 

apoio às atividades de pesquisa à comunidade acadêmica e, estão 

normatizados no Regulamento da Biblioteca.  
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2.3. DOS COLABORDORES  

 

Os colaboradores da Biblioteca são contratados em regime de CLT, com 

cumprimento legal de 44 horas semanais, de acordo com a legislação 

vigente, evitando-se a ocorrência de jornadas de trabalhos prolongadas. A 

biblioteca possui uma colaboradora em seu quadro funcional, sendo 1 (um) 

bibliotecária e 1 (um) assistente. 

 

2.4. DOS RISCOS  

 

Na tabela abaixo relacionamos uma breve descrição dos tipos de riscos 

ambientais aos quais a biblioteca está sujeita: 

 

Fonte: www.cursosegurancadotrabalho.net/2013/08/Classificacao-dos-Riscos-Ambientais-

em-grupos-de-Cores.html 

 

2.4.1 RISCOS FÍSICOS 

 

No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos físicos. 

http://www.cursosegurancadotrabalho.net/2013/08/Classificacao-dos-Riscos-Ambientais-em-grupos-de-Cores.html
http://www.cursosegurancadotrabalho.net/2013/08/Classificacao-dos-Riscos-Ambientais-em-grupos-de-Cores.html
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Fonte: adaptado de http://www.cursosegurancadotrabalho.net 

 

2.4.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

O espaço da Biblioteca é um ambiente agradável, propício ao estudo e 

confortável para favorecer o estudo.  

Apresenta boa circulação de ar, as temperaturas na região são em torno dos 

20°c a 30°c. Considerando que os índices recomendados para a guarda do 

acervo documental é de uma temperatura entre 15°C e 22°C (nunca acima 

de 30°C) e de umidade relativa entre 30% e 50% (nunca acima de 60%), 

mantemos uma climatização estável padronizada aos 23°c nos aparelhos de 

ar condicionado, na área de acervo.  

No acervo, os materiais bibliográficos são armazenados verticalmente, um 

ao lado do outro, em mobiliário de aço. 

A equipe da Biblioteca é treinada para o uso, transporte e manuseio correto 

de equipamentos e do acervo, dispomos de uso de EPI para higienização, 

contudo nosso maior fator de risco está no manuseio pelo usuário final. Para 

minimizar os riscos fazemos a orientação in loco com ações de 

conscientização do usuário sobre cuidado com o material bibliográfico.  

O prédio em que a Biblioteca está alocada possui estrutura sólida, recebe 

manutenção predial preventiva e corretiva da rede elétrica, alvenaria e 

pintura, sistema mecânico, entre outros.  

Não são observadas vibrações no prédio e a região não é sujeita a incidência 

de terremotos ou furações. Qualquer intercorrência nesse sentido está 

prevista no Plano de Emergência Institucional. 

 

 

http://www.cursosegurancadotrabalho.net/
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2.4.2. RISCOS QUÍMICOS 

 

No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos químicos.  

 
Fonte: adaptado de http://www.cursosegurancadotrabalho.net 

 

2.4.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

A Biblioteca é higienizada com regularidade, evitando assim que os livros e 

as prateleiras acumulem poeira e outras sujeiras. Para a higienização e 

limpeza, o setor de operações mantém uma rotina de limpeza da seguinte 

forma:  

 A cada semestre é realizada a limpeza de todos os livros da biblioteca, 

bem como todas as estantes e prateleiras (com álcool 70%) pela equipe 

de limpeza de operações. Todos os dias pela manhã a biblioteca é 

varrida, todas as mesas são higienizadas, o balcão de atendimento e os 

computadores são limpos, lixeiras esvaziadas, e a manutenção da 

limpeza é refeita no turno da tarde e noite por funcionário de operações; 

 São realizadas sistematicamente a manutenção preventiva e 

limpeza/substituição periódica dos filtros do sistema de ar condicionado 

do setor.  

Evitamos a exposição de itens do acervo à materiais utilizados ou gerados 

em obras eventualmente realizadas no prédio, removendo-os 

temporariamente do local, ou isolando-os ou ainda aumentando a ventilação 

da área, conforme necessário. 

 

 

http://www.cursosegurancadotrabalho.net/
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2.4.3 RISCOS BIOLÓGICOS 

 

No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos biológicos. 

 
Fonte: adaptado de http://www.cursosegurancadotrabalho.net 

 

2.4.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

A Biblioteca possui boa circulação de ar, mantemos uma climatização estável 

padronizada aos 23°c com aparelhos de ar condicionado e na área de acervo 

utiliza-se desumidificadores de ar em níveis de 30% a 40% que são os 

índices recomendados para a guarda do acervo documental.  

O setor de operações tem uma rotina diária para higienização da Biblioteca, 

além de programações semestrais para limpezas mais rigorosa que incluem 

todos os livros, prateleiras e estantes, conforme citado no item anterior sobre 

riscos químicos. 

A equipe da Biblioteca também realiza a limpeza das prateleiras e livros na 

medida em que as expansões de acervo acontecem, seja para inclusão das 

novas aquisições ou remanejamento das obras defasadas para arquivo e 

posterior descarte/doação/reciclagem.  

Outra medida preventiva é a proibição do consumo de alimentos na 

Biblioteca, de forma a evitar que se sujem os livros e as mesas, e dessa 

forma evitando o aparecimento de insetos e roedores.  

Utilizamos estantes de aço, tipo de material que evita mofo, cupim e roedores 

(tal como a madeira). Janelas são localizadas longe do acervo e são 

mantidas fechadas.  

 

2.4.4 RISCOS ERGONÔMICOS 

http://www.cursosegurancadotrabalho.net/
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No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos ergonômicos: 

 
Fonte: adaptado de http://www.cursosegurancadotrabalho.net 

 

2.4.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

Os colaboradores da Biblioteca têm um bom ritmo de trabalho, evitando-se 

jornadas excessivas ou rigidez extremada no controle da produtividade, 

estabelecemos pequenos intervalos de atuação principalmente na realização 

de atividades como digitação. 

A questão de monotonia e/ou repetitividade no trabalho é mediada com a 

rotatividade de atividades no dia/semana, proporcionando maior conforto 

físico e mental aos colaboradores. As estações de trabalho são adequadas 

às atividades e às necessidades psicofisiológicas com uso de móveis 

ergonômicos.  

Como medida preventiva do stress corporativo promovemos a flexibilidade, 

interação e cooperação entre os colaboradores do setor como forma de 

reduzir fatores que possam causar desconforto no ambiente de trabalho. 

 

2.4.5 RISCOS DE ACIDENTE 

 

No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos de acidentes. 
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Fonte: adaptado de http://www.cursosegurancadotrabalho.net 

 

2.4.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

O prédio recebe manutenção predial preventiva e corretiva da rede elétrica, 

rede hidráulica e sanitária, rede de água pluvial, alvenaria e pintura, entre 

outros.  

A Biblioteca possui arranjo físico e iluminação adequadas, equipamentos de 

combate a incêndio, iluminação adequada e luzes de emergência.  

Medidas de prevenção são tomadas no controle de sinantrópico e 

dedetizações são realizadas periodicamente. Todos os equipamentos 

eletrônicos (computadores, impressoras, etc) são desligados quando do 

encerramento do turno, e permanecem desligados nos finais de semana.  

Em caso de queda de energia a Biblioteca dispõem de luzes de emergência 

localizadas estrategicamente para auxiliar na evacuação do ambiente, além 

disso o software utilizado na Biblioteca permite que a renovação de obras 

seja realizada de qualquer dispositivo (computadores, tablets e celulares), e 

de qualquer local, portanto, é possível renovar obras mesmo quando da 

queda de energia.  

 

2.4.6 RISCOS CRIMINOSOS 

 

No quadro abaixo destacamos as principais causas e danos ao acervo 

proveniente de riscos criminosos. 

http://www.cursosegurancadotrabalho.net/
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Fonte: do autor 

 

Os atos criminosos de furto, roubo ou vandalismo, praticados por indivíduos 

externos ou internos à instituição, acarretam a perda total ou parcial, 

destruição ou desfiguração de itens e elementos patrimoniais. É um evento 

raro, mas de impacto significativo tem como causa comum o furto 

oportunista; manifestações de natureza política, social e religiosa; falta de 

educação.  

 

2.4.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS  

 

O devido registro de todas as obras saídas do acervo no CPF do usuário 

facilita a identificação do usuário que perdeu ou danificou a obra tomada por 

empréstimo. Está previsto no Regulamento da Biblioteca as sanções para 

casos dessa natureza, como segue:  

Em caso de perda, extravio ou qualquer dano físico ao 

material, o usuário deverá repor o patrimônio da Instituição, 

ou seja, adquirir outro exemplar (autor, título e editora iguais 

ao da perda ou extravio) com ano de igual edição ou superior 

ao que foi extraviado, ou similar (no caso de obra esgotada) e 

cumprir a penalidade de suspensão – se houver (Norma 009 

- REGIMENTO BIBLIOTECA).  

O serviço de empréstimo domiciliar destina-se a comunidade interna com 

vínculo regular ativo, sendo realizado pelo software de gerenciamento do 

acervo Softcom. Este software permite renovações remotamente desde que 

os materiais não estejam reservados ou com prazo de devolução expirado. 

A maioria do acervo é passível de empréstimo, no entanto, alguns 

exemplares são mantidos no acervo com etiqueta de identificação 

diferenciada (obras de referência, consulta local e coleções especiais). Este 
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método permite que as obras mais consultadas e significativas da área 

permaneçam na biblioteca para que toda a comunidade tenha acesso. Os 

materiais possuem sistema de detecção antifurto e código de barras para 

empréstimo. 

 

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA  

 

Conscientizar os colaboradores da importância do treinamento em brigada 

de incêndio para que em uma ocorrência realizem os procedimentos iniciais 

com os equipamentos disponíveis.  

 

3.1. INCÊNDIO  

 

1. Durante a evacuação:  

a) manter a calma; 

b) entrar em contato com o brigadista de incêndio, bombeiro e a diretoria da 

faculdade;  

c) utilizar os extintores para o combate ao incêndio;  

d) acionar o alarme caso não consiga realizar a contenção inicial;  

e) desligar o quadro elétrico parcial e se houver necessidade o geral;  

f) se a fumaça estiver densa, abaixar-se e engatinhar. Molhar um lenço para 

colocar nas vias respiratórias, caso necessário;  

g) seguir a sinalização de segurança e dirigir-se para a saída;  

h) caso não seja possível sair do local, comunique a sua presença e aguarde 

pelo socorro;  

i) durante a saída, não retorne sem autorização;  

j) avise os usuários na biblioteca para evacuarem a biblioteca de forma calma 

e auxiliar pessoas que tenham dificuldades;  

k) caso sua roupa ateie fogo, deite-se e role no chão, de forma a apagá-lo; 

l) atire-se ao chão em caso de explosão, proteja a nuca com os braços; 

m) manter todos juntos durante a evacuação;  
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n) nunca retorne ao local do incêndio para buscar objetos e bens pessoais;  

o) acionar o socorro em caso de pessoas feridas.  

 

3.2. INUNDAÇÃO  

 

1. Durante:  

a) cortar a água e a energia elétrica (para evitar curto-circuito);  

b) certificar-se de que a água não atingiu os aparelhos elétricos. Neste caso 

não tocar e estabelecer um perímetro de segurança;  

c) avisar os setores de apoio, bombeiros, diretoria da instituição;  

d) comunicar a equipe de limpeza para proceder ao escoamento da água; 

e) secagem por circulação de ar (ventiladores) e papel toalha absorvente 

entre as páginas dos livros;  

f) em caso de reparo nos livros devido a acidente com água, identificar o que 

efetivamente poderá ser restaurado e que terá de ser comprado;  

g) documentar o fato com fotos e enviar os livros para compra ou 

encadernação.  

 

3.3. QUEDA DE ENERGIA  

 

1. Durante: 

a) evacuar o ambiente da Biblioteca; 

b) auxiliar pessoas que tenham dificuldade.  

 

3.4. ROUBO E FURTO  

 

1. Durante:  

a) manter a calma;  

b) contatar os seguranças e a diretoria da faculdade.  
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3.5. PRIMEIROS SOCORROS  

 

É fundamental o conhecimento e a leitura de um manual de primeiros 

socorros. Quando presenciar um acidente, ou situação que exija os primeiros 

socorros, sugerimos os seguintes passos:  

a) manter a calma; 

b) procurar o auxílio da brigada da unidade e de cada departamento;  

c) em caso de urgência ligue para a emergência, Samu: 192;  

d) mantenha os curiosos à distância;  

e) não movimente a vítima com gestos bruscos;  

f) converse com a vítima;  

g) se a vítima estiver vomitando, coloque-a na posição lateral de segurança 

(cabeça voltada para o lado, a fim de evitar engasgos);  

h) avaliar se a vítima apresenta parada respiratória ou cardíaca;  

i) em casos de hemorragia, busque formas de contê-las;  

j) manter a vítima aquecida.  

 

Em caso de convulsão ou epilepsia:  

a) proteja a pessoa contra objetos ásperos e pontiagudos; 

b) coloque a vítima em um local de onde não possa cair (no chão);  

c) coloque a pessoa deitada de lado para permitir a saída de saliva e vômito;  

d) não tente impedir os movimentos convulsivos. 

 

Caso não tenha treinamento, ou não se sinta apto, deverá chamar o 

bombeiro de brigada voluntário de seu departamento e/ou da unidade.  

Meios externos de ajuda:  

a) Samu: 192  

b) Bombeiros: 193  
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4. CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES 

 

Situações adversas podem comprometer o fluxo normal das atividades do 

setor e, conforme o caso, medidas paliativas são implementadas para 

possibilitar o atendimento dos serviços com o menor impacto possível ao 

usuário final. 

 

4.1. REPOSIÇÃO DA NORMALIDADE  

 

Realizar uma avaliação da extensão dos danos no edifício, nas coleções e 

no equipamento tecnológico. Estabelecer uma lista de prioridades. O 

processo de avaliação deverá ser documentado com fotografias de todos os 

danos. É o momento oportuno para que se faça uma escolha de itens a 

descartar, de modo a economizar tempo e dinheiro.  

A reparação será conforme a gravidade e extensão, em algumas situações, 

local alternativo de funcionamento se faz necessário, até que as instalações 

da Biblioteca retornem à normalidade.  

 

5. POLÍTICA DE EXPANSÃO E PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ACERVO  

 

A política de expansão e o plano de contingência do acervo visa atender 

satisfatoriamente o acervo bibliográfico, documentário e informacional para 

apoiar os processos voltados ao atendimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de acordo com a proposta pedagógica prevista nos 

projetos pedagógicos de cada curso oferecido pela instituição, norteados por 

estudos sistemáticos e periódicos.  

É fundamental que o acervo tenha atenção constante para não ficar obsoleto 

ou deixar de atender aos discentes em termos de qualidade e quantidade de 

títulos e de exemplares ou assinatura de bibliotecas virtuais. O acervo 

precisa ser adequado em relação aos conteúdos curriculares previstos nos 

Planos de Ensino das disciplinas que integram os cursos oferecidos pela IES.  

O mapeamento dos problemas e as decisões sobre as soluções devem estar 

fundamentados em estudos que suportem tecnicamente o plano de 

contingência. 

O acervo bibliográfico dos cursos é formado para aproximar os alunos da 

literatura científica referente à sua área de formação, proporcionando 
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aprofundamento dos assuntos apresentados em sala de aula. Este acervo é 

composto por bibliografia física e base de dados. 

 

5.1. POLÍTICA DE EXPANSÃO  

 

A política para aquisição e desenvolvimento é voltada para a manutenção e 

atualização dos acervos da Biblioteca da Faculdade FACCON.  

As coleções da Biblioteca, visam atender as necessidades geradas pelas 

atividades de ensino, pesquisa, e extensão da faculdade e toda a informação 

é adquirida em diversos suportes como livros, periódicos, multimeios, bases 

de dados nacionais e internacionais.  

A aquisição dos periódicos vem nos últimos anos priorizando como meio de 

avaliação o sistema de Qualificação da Capes. A bibliotecária que gerencia 

a Biblioteca da instituição é responsável pelo desenvolvimento de seu 

acervo, tendo em vista além da bibliografia do conteúdo programático 

atualizado de cada curso, sugestões do corpo docente, discente e as 

recentes publicações técnico-científicas disponíveis no mercado editorial.  

 

5.1.1 PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ACERVO  

 

Diz respeito às diretrizes a serem seguidas para que o acervo cresça sempre 

com o objetivo de atender as necessidades dos cursos oferecidos e as novas 

diretrizes do Ministério da Educação expressas no instrumento de avaliação 

publicado pelo INEP em outubro de 2017. 

Entende-se ser imprescindível responder a questão da disponibilidade das 

obras bibliográficas em função da demanda, cumprindo desta forma não só 

as solicitações do instrumento, mas também, o compromisso da instituição 

expresso na Política de Expansão do acervo.  

O Plano de Contingência desta instituição tem como objetivo adaptar esta 

exigência com os recursos já existentes, com as atividades já realizadas pelo 

corpo docente em conjunto com a Biblioteca no âmbito da manutenção 

bibliográfica, integrando-se, portanto, às políticas de expansão de acervo.  

A conservação do acervo se dá por meio de higienização periódica, 

encadernação e restauro das obras danificadas.  
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5.1.2 ORIENTAÇÕES  

 

Para o plano de contingência relacionado ao acervo serão adotados 

procedimentos que atualizem a quantidade de exemplares e/ou assinaturas 

de acesso mais demandadas, garantindo a manutenção de informações, 

acesso e serviços. Sempre visando a qualidade do material disponibilizado. 

 

5.1.2.1 METODOLOGIA  

 

1. Livros Físicos: 

a) a bibliotecária irá extrair anualmente, no sistema Softcom, o Relatório de 

títulos mais emprestados e o Relatório de títulos mais reservados com limite 

de até 100 títulos.  

b) gerará os relatórios em formato PDF e em Excel.  

c) efetuara um estudo comparativo entre os relatórios, em formato Excel, 

para certificar a demanda e verificara quais cursos são atendidos pelos 

títulos.  

d) será necessário complementar o estudo com pesquisas para verificar se 

os títulos se encontram esgotados no mercado e/ou possuem edições 

revisadas e aumentadas.  

e) nos dois casos, primeiramente consultar se há alternativas de substituição. 

Caso a consulta seja infrutífera, as alternativas são: Para os esgotados, 

definir com coordenadores de curso qual a melhor opção de substituição. Em 

relação aos revisados e aumentados, discutir com coordenadores de curso 

sobre a obsolescência dos que constituem o acervo. Todas essas 

informações deverão constar no material entregue ao NDE.  

f) o resultado do estudo será apresentado ao NDE para que realize uma 

análise e indique ao Colegiado dos Cursos, relacionados aos títulos mais 

demandados, a necessidade de aquisição de títulos atualizados, assim como 

a necessidade de aumento do número de exemplares de determinados 

títulos.  

g) após esses procedimentos será montada uma planilha de compra de 

livros, que ficará pronta para ser encaminhada ao setor responsável. 

 h) o estudo, os relatórios e as planilhas de compra de livros deverão ser 

arquivados em pasta para consulta posterior.  
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2. Periódicos:  

a) requerer uma relação com os novos títulos de periódicos inseridos nas 

bases de dados; 

b) pesquisar os cursos da unidade contemplados pelo conteúdo dos 

mesmos, acrescentar ao estudo para apresentação ao NDE;  

c) solicitar a checagem das instalações e recursos tecnológicos 

disponibilizados na biblioteca para atender os acessos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este plano atende quanto a prevenção de necessidades que porventura 

possam ocorrer em situações diversas do que o habitual no desenvolvimento 

das atividades realizadas dentro do espaço da Biblioteca desta instituição, 

assim como prevenir acidentes que poderão ocorrer tanto com os 

colaboradores, como alunos e visitantes.  

Para que se mantenha a eficiência deste plano, o mesmo deverá ser revisto 

sempre que houver alterações significativas nas condições operacionais, 

institucionais e no ordenamento das bibliografias básicas e complementares 

dos cursos.  

O cuidar pela vida é um processo importante e que deve estar sempre sendo 

atualizado, pois o planejamento contingencial ajuda a identificar e avaliar 

possíveis riscos à saúde de um determinado espaço e realizar as devidas 

medidas de segurança. 


