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A BIBLIOTECA
Inaugurada em 16 de novembro de 1973, pelo então presi-
dente Ivo Malhães de Oliveira, a Biblioteca do CFC conta com 
obras que enfocam, específica ou correlativamente, assuntos 
afetos à área contábil e a outros temas de interesse do CFC.

Finalidades
•	 Proporcionar aos funcionários e aos colaboradores do CFC o 

acesso à informação necessária ao desempenho satisfatório 
de suas atividades.

•	 Promover suporte informacional à classe contábil e aos 
estudantes de Ciências Contábeis.

•	 Armazenar e fornecer subsídios doutrinários e jurispruden-
ciais necessários ao estudo e à compreensão da doutrina e 
da aplicação da Contabilidade.

MODERNIZAÇÃO
A Biblioteca do CFC foi reformada e modernizada para atender 
a seus usuários com praticidade e comodidade e trazer os 
seguintes benefícios: 
•	 Otimização de espaços.
•	 Ampliação do número de estantes para acomodar mate-

rial bibliográfico.
•	 Aquisição de mobiliário apropriado para mais conforto aos 

usuários.
•	 Instalação de sala para utilização de materiais audiovisu-

ais, no formato de CD-ROM, DVD, etc.
•	 Disponibilização de terminais de consulta à internet (ilha de 

pesquisa), para acesso à informação científica e técnica.
•	 Aquisição de software de gestão de biblioteca mais moderno.

ACERVO DA  BIBLIOTECA DO CFC 
•	 Cerca de 20.700 itens bibliográficos.
•	 Depositária da Revista Brasileira de Contabilidade.
•	 Coleção completa das revistas de Contabilidade do Siste-

ma CFC/CRCs.
•	 Periódicos internacionais.

•	 Anais dos Congressos Brasileiros de Contabilidade.
•	 Obras raras de Francisco D’Áuria, Carlos de Carvalho, 

Antônio Lopes de Sá, etc. 
•	 Código de Contabilidade da União (1922).

BIBLIOTECA VIRTUAL
A partir de 2012, a Biblioteca do CFC passou a contar com 
material impresso e digital. No ambiente virtual, estão dispo-
níveis cerca de  9.500 livros, trabalhos e artigos para aces-
so eletrônico. Por meio da base de dados da Biblioteca do CFC  
(http://biblioteca.sophia.com.br/4735/), os usuários poderão ter aces-
so, na íntegra, ao conteúdo de trabalhos (artigos, livros, etc.), mui-
tos deles publicados por periódicos especializados, como a Revista 
Brasileira de Contabilidade (RBC), a Revista de Educação e Pesqui-
sa em Contabilidade (REPeC), a Revista Pensar Contábil, a Abraci-
con Saber, revistas de Instituições de Ensino Superior, entre outras.

SERVIÇOS  E ATIVIDADES
Empréstimos (domiciliar, setorial e entre bibliotecas) – as 
modalidades de empréstimos de material bibliográfico (tipo de 
material, prazo e quantidade) variam de acordo com a categoria 
de usuário e são disciplinadas pela Portaria CFC n.º 73/2009. 

Informatização de serviços – o novo software de gestão de 
biblioteca possibilita que os usuários acessem, via internet, o 

conteúdo digital, pesquisem na base de dados, reservem livros 
e renovem empréstimos; possibilita também o envio de suges-
tões para aquisição de material informacional.   

Levantamento bibliográfico – permite a localização de        
referências bibliográficas, resumos e, em alguns casos, texto 
integral de documentos sobre o assunto pesquisado, sejam 
livros, artigos de periódicos, teses, normas técnicas, anais de 
eventos, legislação e outros materiais bibliográficos. 

Fornecimento de cópias eletrônicas – disponibiliza aos     
usuários o serviço de cópia de material bibliográfico, respei-
tando sempre a legislação dos direitos autorais. 

Orientação aos usuários – realizada por bibliotecário, auxilia 
os usuários na normalização de referências bibliográficas e de 
trabalhos técnico-científicos, de acordo com as normas da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e na pesquisa 
na base de dados da Biblioteca.

Normalização das obras editadas pelo CFC – padronização 
das referências bibliográficas e da estrutura das publicações 
editadas pelo CFC, de acordo com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Catalogação na fonte – elaboração de ficha catalográfica de 
livros, periódicos e outros documentos editados pelo CFC.
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