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Informações sobre a gestão

Foram realizadas diversas iniciativas com o propósito de fortalecer o SIBi, capacitar e formar 
os servidores, aprimorar o atendimento aos usuários, racionalizar processos de trabalho e 
custos, entre elas, visita técnica do grupo Câmara Técnica de Tratamento da Informação 
(CTTI), visita a UFABC para reunião de aquisição compartilhada (UFABC, UNIFESP e UFSCar), 
visita a Sorocaba para reunião de Planejamento Estratégico e participação de bibliotecários 
no SNBU de Salvador.
A logística envolvendo as viagens, visitas e encontros, foi planejada e organizada pelas 
secretarias do SIBi, que realizam além dos trabalhos administrativos, todo controle 
�nanceiro do sistema.
Também foram adquiridos materiais para as unidades, dando destaques aos PUFS e 
bebedouros e as renovações e aquisições de serviços, manutenção e vídeo aulas do 
Pergamum e assinatura da TARGET.

Planejamento estratégico

Foi realizado em março de 2018 na BSO a primeira re�exão estratégica do SIBi. Essa re�exão 
foi motivada pela necessidade de alinhar demandas, serviços, produtos, equipes, processos 
de trabalho, infraestrutura e recursos disponíveis de forma a alcançar com sucesso sua 
missão institucional, como unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento de 
políticas e gestão de questões informacionais, para apoio às atividades desempenhadas 
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tivemos representação de pessoas das 
quatro bibliotecas e da direção do SIBi e a atividade foi coordenada pelo Prof. Leandro do 
SPDI. Os objetivos estratégicos de�nidos foram:
 1) Atuar como um ator estratégico no processo de avaliação das bibliotecas pelo 
MEC;
 2) Atender às demandas relacionadas à diversidade e acessibilidade;
 3) Implementar novos usos dos espaços das bibliotecas, adequando-os e 
tornando-os atrativos às necessidades de informação, cultura e lazer da comunidade;
 4) Atuar de forma ativa na implementação de novas formas de aprendizagem;
 5) Implementar gestão do acervo.



Câmara técnica repositório institucional

Repositório institucional – UFSCar está funcionando com a modalidade do autoarquiva-
mento para as teses e dissertações, estão disponíveis na página principal as instruções para 
os usuários, manual para o autoarquivamento, vídeo demonstrativo do �uxo, um infográ�-
co do �uxo de autoarquivamento, o modelo de carta comprovante que deve ser enviado 
no momento do autoarquivamento e a política do RI. Próxima etapa será ampliar a inserção 
da produção cientí�ca com outros tipos de materiais e a memória institucional.

Divisão de tecnologia

A Divisão de Tecnologia vem trabalhando e desenvolvendo todas as atividades na linha de 
tecnologia e apoio a direção do SIBi e suas unidades organizacionais. É possível destacar o 
acompanhamento das Camaras Técnicas, a elaboração do site do SIBi e a busca pela padro-
nização dos sites das bibliotecas.

Câmara técnica de tratamento de informação

As reuniões da CTTI iniciaram os trabalhos com a conscientização do grupo na 
importância de se trabalhar em equipe visando padronizar as atividades de tratamento 
tecnico do sistema. A primeira atividade foi o mapeamento do processo de catalogação 
de cada biblioteca. Para isso, foram realizadas visitas técnicas com toda a equipe nos 
quatro Campi, com isto os bibliotecários puderam conhecer a realidade de cada unidade. 
A partir dos �uxos mapeados foi feito um �uxo único, padronizando o processo de 
catalogação, desde a chegada do material até sua disponibilização para o usuário. No total 
foram realizadas 6 reuniões sob a coordenação da Profa. Zaira, a partir daí o grupo 
continuou sem um coordenador externo. Nas reuniões que se sucederam foram 
estabelecidas as prioridades como: consertos da migração do sistema anterior ao 
Pergamum; padronização de autoridades assunto e autor; inserção de áreas do 
conhecimento, etc. . Pretendendo com isso manter um controle de qualidade dos 
registros no catálogo.

Câmara técnica do software Pergamum

Estamos trabalhando junto a equipa da SIN para a integração dos sistemas (SIGA, 
SAGUI,etc.) da UFSCar com o Pergamum. Com essa integração, no futuro os dados 
registrados no Pergamum contribuirão com os sistemas da UFSCar, p.ex,. bibliogra�as dos 
projetos pedagógicos.
A carga de dados dos calouros deste ano 2018 foi de 2947 usuários no sistema Pergamum, 
eliminando a necessidade de cadastros manuais. Também atendemos as demandas das 
bibliotecas de suporte do Pergamum, foram articulados 117 chamados no período de 
julho/2017 a abr/2018, enfatizando atualização quinzenal do Pergamum, que antes era 
mensal.



Grupo de trabalho de templates

Bibliotecários dos 4 campi se reuniram para dar continuidade aos trabalhos iniciados em 
2016 sobre o formato de trabalho acadêmico composto por artigos.Esse grupo discutiu e 
elaborou um documento formado por template e orientações, que servirá como diretriz 
aos Programas de pós-graduação da UFSCar. Esse documento foi encaminhado pelo SIBi à 
pró-reitora de pós-graduação, Prof. Dra. Audrey Borghi e Silva, que encaminhará o assunto 
ao Conselho de PósGraduação.

Grupo de trabalho de empréstimo entre bibliotecas

Desde a implantação do Software Pergamum, �cou muito mais fácil e visível a nossos 
usuários a modalidade de empréstimos de livros entre as bibliotecas do sistema UFSCar. 
Com isso, esta modalidade teve um crescimento tamanho que começaram a surgir 
algumas questões de padronização de procedimentos. Sentindo estas necessidades os 
diretores das bibliotecas solicitaram a criação de um grupo de trabalho para discutir e 
padronizar tudo que for melhorar a modalidade ofertando aos nossos usuários um serviço 
de melhor qualidade. Foram discutidas várias questões e criou-se padrões que facilitarão o 
desenvolvimento do trabalho, enfatizando a emissão do atestado negativo pelo usuário 
do Sistema.

Câmara técnica da aquisição

Foi criada em abril de 2018 a partir de um Grupo de Trabalho que vem desde 2017 
desenvolvendo atividades para melhorar e auxiliar a aquisição de bibliogra�as para os 
cursos de graduação a partir do instrumento de avaliação do MEC. Esta Câmara iniciou os 
trabalhos de reuniões com o Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação e a 
PROGRAD para inserir todas as bibliogra�as dos projetos pedagógicos no Pergamum e 
obter a relação e quantidade �dedigna das obras que precisamos adquirir para atender 
todos os usuários com maior qualidade. Como exemplo de melhor atender os usuários e 
utilizar a verba disponível da melhor forma possível, �zemos uma análise da base de dados 
que assinávamos da ABNT, veri�cando quais normas eram utilizadas e quais estavam nas 
referencias dos projetos pedagógicos. O resultado foi surpreendente, pois as normas mais 
utilizadas não estavam em projetos, existem normas nos projetos que nunca foram 
utilizadas e o mais impressionante que assinávamos um montante de 16000 normas e 
utilizamos uma média de 100 normas por ano. Essa assinatura saiu por um custo altíssimo 
durante anos e não era utilizada, agora temos uma assinatura que atende nossos usuários 
e o custo é bem menor. A partir desta análise das normas decidiu-se que os livros que não 
temos nos acervos e estão indicados nas bibliogra�as, serão adquiridos apenas um 
exemplar e conforme a avaliação de uso iremos adquirir outros exemplares. Também 
estamos analisando a aquisição de e-books e assinatura de bibliotecas digitais. 
Além deste acompanhamento da graduação a Câmara pretende se estender para as 
aquisições da pós-graduação, pesquisa e comunidade externa, criando mecanismos que 
facilitem a aquisição de obras para as bibliotecas do SIBi.


