
Realização: Centro de Memória e Arquivo da FCM | apoio: Biblioteca da FCM

HISTÓRIA DA Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas
BIBLIOTECA - FCMFCM - UNICAMP

EXPOSIÇÃO

Os  primeiros anos 
  A Biblioteca da FCM foi a primeira a entrar em atividade na Unicamp. 
Conforme os indícios históricos relatam, seu início pode ser remontado ao ano 
de 1963, quando a Faculdade  ocupava o prédio da Maternidade de Campinas e 
a comunidade acadêmica foi organizando, de forma formal e informal, o seu 
acervo. Os livros ficavam dispersos em diferentes locais, onde funcionavam os 
departamentos e disciplinas da FCM.

Enfim, oficialmente o início. 
 Apesar disso, as atividades da biblioteca só foram iniciadas oficialmente, 
seis anos mais tarde, em 1969, quando ela se instalou em uma pequena sala de 
leitura, no  prédio da Santa Casa de Misericórdia de Campinas.  Durante os 
primeiros anos, a Biblioteca recebeu muitas doações e empréstimos de livros 
e principalmente, revistas científicas de docentes e chefes de departamentos. 

O professor José Lopes de Faria
 A formação do acervo nesses primeiros anos se deveu muito ao empenho do 
professor José Lopes de Faria, do Departamento de Anatomia Patológica. Ele foi 
responsável pela criação de uma pequena biblioteca neste departamento, a 
partir da doação de parte do seu acervo pessoal. 
 O empenho de Lopes de Faria em adquirir livros para atender as necessidades 
de ensino e pesquisa da Faculdade, fez com que em 1977, ele fosse nomeado o 
primeiro presidente da recém- criada Comissão de Biblioteca da FCM.

A Comissão da Biblioteca da FCM
 Criada em 1977, tem a finalidade de assessorar  a Biblioteca da FCM.  A atuação dessa Comissão em 
aprimorar os serviços da Biblioteca  fica evidente com uma recomendação feita pelo presidente Lopes 
de Faria em correspondência de 1977: 
“Que  toda a comunidade de leitores tivesse livre acesso aos livros do acervo da pequena Biblioteca para 
disponibilização de informações técnico cientificas para toda a comunidade”.

Expansão e Crescimento da Biblioteca 

 Com o passar dos anos, as atividades da Biblioteca aumentaram 
significativamente e, à  medida que novos cursos  vão sendo criados na 
FCM, seu acervo foi ampliado e diversificado, tendo em vista atender às 
demais Ciências da Saúde. No ano de 1982, foi criado o Boletim da 
Biblioteca da FCM, com a proposta de divulgar informações sobre as novas 
aquisições de livros e periódicos, além de conter artigos dos professores 
da FCM, com reflexões sobre a formação médica.  

Enfim, a chegada ao novo Campus  
 Em 1986, a Biblioteca foi transferida para o novo campus, no interior 

2do Hospital das Clínicas, onde passou a ocupar uma área de 200 m . 
No ano de 1995, foi inaugurado o prédio atual da Biblioteca com 1.200 
metros de área útil, o espaço de hoje em dia. 
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