
2ª Reunião do Conselho
São Carlos, 22 de agosto de 2018.



Apoiar o desenvolvimento do projeto institucional da UFSCar, 
desenvolvendo competências informacionais, elaborando e analisando 

indicadores de produção científica e tecnológica, oferecendo serviços de 
informação e espaços democráticos de acesso à cultura e lazer, 

transformando as biblioteca universitárias em espaços de conversação e 
acolhimento, maximizando a interação, colaboração, compartilhamento de 
conhecimentos e ampliando o sentimento de pertencimento à comunidade 

e a aproximação da universidade com a sociedade. 

Missão





Mapeamento de processos
Divisão de Tecnologia



• Editora
• Gráfica
• Repositório Institucional – RI
• Repositório de Dados - RD
• Portal de Periódicos
• UMMA – Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo
• CAEv – Coordenadoria de Apoio a Eventos

Diagnóstico
Integração organizacional



Atuar como um ator estratégico no processo de avaliação das bibliotecas pelo MEC

Atender às demandas relacionadas à diversidade e acessibilidade

Implementar gestão do acervo

Implementar novos usos dos espaços das bibliotecas,
tornando-os atrativos às necessidades de informação,
cultura e lazer da comunidade

Atuar de forma ativa na implementação de novas formas
de aprendizagem

Reflexão Estratégica
Objetivos estratégicos



• CTTI – Câmara Técnica Tratamento da Informação (Emilene, Marina, 
Carolina, Izabel, Lourdes, Lissandra e M. Helena)

• CTSP - Câmara Técnica do Software Pergamum (Emilene, Marina, 
Milena, Lissandra, M. Helena e Luciana)

• CTA – Câmara Técnica de Aquisição (Emilene, Rute, Livia, Alini e 
Lissandra)

• CTRI – Câmara Técnica do Repositório Institucional (Denilson, Marina, 
Ronildo, Milena, Lissandra e M. Helena)

• GTEEB – Grupo de Trabalho de Empréstimo entre Bibliotecas (Milena, 
Camila, Gisele, Elza, Fernanda e Lissandra)

• GTTemplates – (Milena, Camila, Lissandra e M. Helena)

Câmaras e grupos de trabalho



CTTICTTI - Fluxo de trabalho
Processamento técnico



CTSP – Câmara Técnica Software Pergamum



CTRI – Câmara Técnica Repositório Institucional



CTA – Câmara Técnica de Aquisição



GTEEB – Grupo de trabalho
Empréstimo entre Bibliotecas



GTT – Grupo de trabalho
Templates para dissertações e teses



Comunicações



Frequência - permanência

250 mil usuários passaram pelas bibliotecas



Novos espaços, Eventos e Cursos



• Projeto de Aquisição Descentralizada;
• Projeto de reuniões com NDE para avaliação de cursos pelo 

novo instrumento do MEC.

Pilotos do SIBi



Novos espaços, Eventos e Cursos



Novos espaços, Eventos e Cursos



Projetos em fase de implantação

• Starteca (Biblioteca + pré start-up)
• Biro de Internacionalização
• Indicadores
• Integração de sistemas
• Instalação Pergamum em ambiente seguro
• Atestado negativo



• Integrar as unidades de informação UFSCar
• Criar Espaços coletivos
• Fomentar o sentimento de comunidade UFSCar
• Manutenção e ampliação da infraestrutura

Desafios futuros



Obrigado!
São Carlos, 22 de agosto de 2018.


