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Introdução
O projeto “Biblioteca Viva”, pelo próprio nome, tem o propósito de tornar a
Biblioteca da Faculdade dos Palmares mais dinâmica e atuante, bem como
contribuir para a formação dos estudantes. Será feita uma avaliação da
estrutura física a fim de melhorar o layout do espaço,  tornando-a mais
convidativa à visitação e uso, bem como melhorar e criar ferramentas de
comunicação para estabelecer uma comunicação mais direta e interativa com
o seu público-alvo, os estudantes.
O projeto “Biblioteca Viva” compõe-se de vários sub-projetos com a finalidade
de desenvolver ações pedagógicas específicas para atrair e cativar seus
usuários para este ambiente dinâmico. 

Por que dar vida a uma
Biblioteca?
A Biblioteca tem como função essencial desenvolver o gosto e o hábito pela
leitura, além de ser um apoio para a função educativa da instituição. A
Biblioteca tem que contribuir para a formação de alunos críticos e abertos à
reflexão. 
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Como dar vida a uma
Biblioteca?
O atendimento a este público deve ser feito de forma hábil e participativa,
proporcionando sempre autonomia ao aluno.  
Trabalhar em conjunto com as políticas pedagógicas, integrando a Biblioteca
ao corpo docente contribuindo para um melhor aproveitamento de seus
recursos no processo de ensino-aprendizagem.  
Criar ações dinâmicas e criativas, gerando sempre oportunidades de
participação.  
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Atividades a serem
desenvolvidas

Estudo do usuário;
Avaliação e sugestões para automação da biblioteca (sistema de cadastro
e empréstimo);
Curadoria do acervo;
Melhorias na seção Biblioteca do site para dar melhor visibilidade;
Sugestões de melhorias no regulamento da Biblioteca.

Visitas dirigidas à Biblioteca, ao início de cada semestre;
Redes Sociais - propor um destaque para Biblioteca no instagram da
Faculdade e criar conteúdo com a participação dos alunos para ser
divulgado;
Promover e apoiar ações sociais, a exemplo da Multa social que tem por
objetivo a substituição da multa cobrada por atraso dos livros em doação
de alimentos;
Criar um calendário anual com datas comemorativas;
Propor gincana literária;
Papo com o autor;  
Realizar saraus;
Promover a semana da biblioteca ou do livro;
Apoiar atividades de inclusão social e de prevenção de comportamentos
de exclusão e de bullying;
Biblioteca X Pandemia: Propor Lives para discussão de leitura de obras,
entrevistas com autores online. 

1 - Organização física e Atendimento ao usuário.

2 - Ações:

1.



Dar vida à Biblioteca - um espaço de aprendizagem fisíco e digital - passa por
ações de fundo cultural e pedagógicas, a fim de transformar esse espaço em
um lugar onde a leitura e a pesquisa trazem questionamentos, criatividade e
imaginação, contribuindo com a Faculdade na formação dos profissionais
capaz de decidir e agir com senso crítico e responsabilidade.

Conclusão
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