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A Ufac possui 01 Biblioteca Central no Campus Sede, 01 Biblioteca Setorial no 
Campus Floresta e 04 Bibliotecas Setoriais nos Núcleos dos municípios de Bra-
sileia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri (em fase de implantação) e 01 
Biblioteca Escolar no Colégio de Aplicação, em Rio Branco.

A Biblioteca Central Ruy Alberto Costa Lins foi criada em 1964, juntamente com a 
Faculdade de Direito, com o objetivo de atender à comunidade acadêmica e externa, 
disponibilizando, de forma organizada, os suportes de informações bibliográficas. 
Transferido para o Campus Sede, em 17 de agosto de 1982, o prédio tem atualmen-
te a capacidade de atender 520 usuários, funcionando de segunda a sexta-feira no 
horário das 07h30min às 21h00min, e aos sábados, das 08h00minh às 12h00min.

5.1. ACERVO

O atual acervo do Sistema de Bibliotecas da Ufac possui 83.261 títulos e 203.915 
exemplares de materiais bibliográficos, conforme quadro abaixo:

TABELA 16: Acervo geral do Sistema de Bibliotecas

Tipo de 
Material

BIBLIOTECA
CENTRAL

BIBLIOTECA 
SETORIAL DE 
CRUZEIRO DO 
SUL

BIBLIOTECA DO 
COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO

TOTAL GERAL

Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp.

Livros 41.278 137.928 15.963 27.112 3.531 7.888 60.772 172.928

Periódicos 5.659 33.070 924 924 - - 6.583 33.994

Trabalhos 
Acadêmicos

3.155 6.089 284 340 - - 3.439 6.429

Outros 
Materiais 
(folhetos, 
CDs e DVDs)

2.166 2.561 76 76 - - 2.242 2.637

Tipo de 
Material

BIBLIOTECA
CENTRAL

BIBLIOTECA 
SETORIAL DE 
CRUZEIRO DO 
SUL

BIBLIOTECA DO 
COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO

TOTAL GERAL

Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp.

Total Geral 52.258 179.648 17.247 28.452 3.531 7.888 73.036 215.988

FONTE: Biblioteca Central, 2014.

5.2. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E 

EXPANSÃO DO ACERVO

A atualização do acervo é de caráter permanente, levando em consideração os 
planos pedagógicos dos cursos da instituição e a demanda de solicitações de 
novas publicações de todas as áreas de conhecimento sugeridas pelas coordena-
ções dos cursos e comunidade acadêmica. Além disso, a Biblioteca tem recebi-
mento de doações e aquisição de novas bases de livros e periódicos eletrônicos 
voltados para todas as áreas do conhecimento.

Além disso, a Biblioteca está em processo de aquisição de assinatura de livros e 
periódicos eletrônicos do Portal Saúde Baseado em Evidências do Ministério da 
Saúde.

5.3. SERVIÇOS OFERECIDOS
− Consulta ao acervo presencial e on-line: a comunidade acadêmica 

e externa realiza a consulta ao acervo presencial e através do acesso 
à base on-line pelo portal da Biblioteca, no endereço http://portal.
ufac.br/biblioteca/pesquisa/pesquisar.action, onde, além de pesquisar, 
o usuário também pode fazer a renovação e reservas de livros.
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− Empréstimo domiciliar: realizado mediante a apresentação 
da carteira institucional do estudante ou identificação com 
foto, podendo retirar 05 obras diferentes pelo prazo de 
10 dias e renovar uma única vez, por mais 10 dias.

− Laboratório de Pesquisa On-line (Biblioteca Virtual): a 
Biblioteca Central oferece rede wireless nas suas dependências, 
com acesso à internet, exclusivamente para pesquisa 
acadêmica, com controle de hora para os usuários.

− Acesso ao Portal da Capes: oferece acesso a um dos maiores 
acervos de publicações científicas do mundo. O Portal é livre e 
gratuito para os usuários da instituição, com acesso realizado 
a partir de qualquer terminal da Ufac ligado à internet. 

− Acesso a livros e periódicos eletrônicos: Portal Saúde Baseado 
em Evidências do Ministério da Saúde, Revista dos Tribunais On-
line, e a Base de Livros e Periódicos Eletrônicos da EBSCO.

− Periódicos: acervo de revistas e jornais, nacionais e estrangeiros, 
referentes às principais áreas de conhecimento voltadas para os cursos 
da Universidade. Está localizado no andar superior da Biblioteca 
Central, atendendo os usuários apenas para pesquisas internas.  

− Orientação Técnica / Trabalho Acadêmico: orientação para alunos, 
professores e funcionários no uso das Normas da ABNT, sobre referência 
bibliográfica e trabalhos acadêmicos. Elaboração de fichas catalográficas 
dos trabalhos de conclusão de cursos dos alunos da instituição.

− Comutação Bibliográfica: auxílio na solicitação de cópias 
de artigos de periódicos, capítulo de livros e/ou obras 
avulsas, independente de sua localização em bibliotecas e/ou 
instituições similares no Brasil ou no exterior (COMUT).

− Levantamento Bibliográfico: relação de bibliografias existentes 
no acervo da Biblioteca, sobre determinado assunto e conforme 
as especificações definidas pelo próprio solicitante.

− Treinamento aos Usuários: serviço de orientação para a utilização 
dos recursos disponíveis da Biblioteca Central. As visitas orientadas 

são acompanhadas por um servidor e devem ser agendadas.

5.4. METAS
− Implantar o Clube de Leitura Científica: oferecimento de acervo em 

espaço projetado com a finalidade de melhorar a leitura científica.
− Implantar Sala de Atendimento Especial com acervo em Braille, 

audiolivros, equipamentos e computadores com programas 
adequados para acessibilidade de deficientes visuais e auditivos;

− Implantar salas para estudo individual e de grupos;
− Implantar sala com acervo de trabalhos acadêmicos: 

atendimento aos pesquisadores em fase de conclusão 
de curso e orientações das Normas da ABNT;

− Implantar a Sala de Multimídias;
− Criar a Base de Dados de Trabalhos Acadêmicos da Ufac;
− Integrar o Sistema de Bibliotecas da Ufac;
− Promover política permanente de desenvolvimento 

de coleções do Sistema de Bibliotecas;
− Implantar repositório institucional;
− Integrar a Redes de Cooperação Institucional;
− Modernização do sistema de auto-atendimento 

de empréstimos e devoluções;
− Ampliar e atualizar o acervo, com a aquisição de livros para a Biblioteca do 

Colégio de Aplicação e para as Bibliotecas dos núcleos dos municípios.


