
 

 

BIBLIOTECA CENTRAL DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DO RG 

DO SUL 

 

OBJETIVO: Apoiar todos frades, crianças, adolescentes, jovens e 

comunitários, em aprender a utilização da informação, 

independentemente da forma, formato ou meios de divulgação, tendo 

em conta a sensibilidade para formas de comunicação dentro da 

comunidade. 

DESENVOLVIMENTO: Relatamos as atividades da Biblioteca Central do 

Instituto Cultural São Francisco de Assis. Hoje ela está alocada no Prédio 

3 do Centro de Promoção da Criança e Adolescente – CPCA. Atende os 

freis franciscanos, profissionais da Paróquia Santa Clara, os jovens do 

Serviço de Convivência, os jovens do Centro da Juventude, comunidade 

da Lomba do Pinheiro, pesquisadores do Brasil e recentemente também 

dos Estados Unidos. 

A Biblioteca Central da Província Franciscana do Rio Grande do Sul vem 

promovendo ações para a disseminação de obras que atendam tanto 

freis, jovens e a comunidade da Lomba do Pinheiro. Serve de apoio à 

Província Franciscana no que tange à Memória literária da Instituição, 

fonte de estudo na área de Teologia, Filosofia, entre outras áreas. 

Assume seu papel de transformar os usuários com estratégias de atuação 

para construção de usuários multiplicadores de uma cultura de paz e de 

bem. Para isso aloca em sua equipe jovens aprendizes, prestadores de 

serviços da Justiça Federal e Estadual. 

A biblioteca possui dois canais de acesso, através do site dos 

Franciscanos e também no site do CPCA, já que está sediada nesta Obra 

Social: 



 

 

Site da Província Franciscana do Rio Grande do Sul, através do site: 

https://www.franciscanos-rs.org.br/biblioteca/. 

Podemos encontrar à disposição dos freis o acesso ao catálogo da 

Biblioteca em: http://biblioteca.link/Biblivre5/freisrs/, basta clicar em 

acessar acervo através do BibLivre. 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: De Segunda à Sexta, das 13h às 16h 

45min. 

End.: Estrada João de Oliveira Remião, n°4444, parada 10, Lomba do 

Pinheiro (CPCA) | Porto Alegre/RS. Telefone: 51 3026.6771 

E-mail: bibliotecacentral@franciscanos-rs.org.br 

Acervo: 

O que? quantidade semanal 

nº de 

meses 

total 

geral 

Acervo Biblioteca 300000  4 12 3600 000 

Acesso a Pesquisa 15000  4 12 180000 

Títulos  22686  12 272232 

Exemplares 23676  12 284112 

livros base 

autoridades 3344  12 40128 

 livros emprestados  2614  12 31368 

Teologia, Filosofia, 

Sociologia, 

Literatura, 

Juventude 2508   12 30096 

semanalmente 124 4 12 5952 
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PÚBLICO ALVO: crianças, adolescentes, jovens, comunidade 

franciscana -freis, famílias, escolas, comunidade em geral 

EQUIPE TECNICA: 1. bibliotecária (21h) que supervisiona e orienta o 

trabalho de todos os anteriores. 1 jovens aprendizes (4h cada um de 

acordo com a lei da aprendizagem 10.097/2000, juntamente com o 

decreto Federal nº 5.598/2005, determina que as empresas de médio a 

grande porte devem possuir uma porcentagem equivalente a 5% e 15% 

de jovens aprendizes em trabalho e/o estágio, sendo que estes 

demandem alguma função dentro da empresa.)1. Pessoas da Justiça 

Federal, 2. pessoa da Justiça Estadual, 3. auxiliar de biblioteca (16), 

 


