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1 INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar (SIBi/UFSCar) tem o objetivo de            
pautar o desenvolvimento do projeto institucional da universidade, fomentando as          
competências informacionais da comunidade, elaborando e analisando indicadores de         
produção científica e tecnológica, oferecendo serviços de informação e espaços de           
acesso à cultura e lazer e transformando o ambiente da biblioteca em um espaço de               
conversação que maximize a interação, a colaboração e o compartilhamento de           
conhecimentos. A estrutura organizacional do SIBi/UFSCar compreende as seguintes         
unidades organizacionais: 

I. Conselho do SIBi - Co/SIBi 
II. Comitê Gestor - CG/SIBi 
III. Câmaras Técnicas - CT/SIBi 
IV. Diretoria - Dir/SIBi 

IV.1 - Divisão de Tecnologia - DiT/SIBi 
IV.1.1 - Departamento de Produção Gráfica 
IV.1.2 - Departamento de Produção Científica 

IV.2 - Secretaria de Administração, Finanças e Contratos - SAFC/SIBi 
IV.3 - Secretaria Executiva - SE/SIBi 
IV.4 - Bibliotecas: 

IV.4.1 - Biblioteca Campus Araras - B-Ar 
IV.4.2 - Biblioteca Campus Lagoa do Sino - B-LS 
IV.4.3 - Biblioteca Campus Sorocaba - B-So 
IV.4.4 - Biblioteca Comunitária - BCo 

IV.5 - Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar) 
 

As competências da Divisão de Desenvolvimento de Coleções e Aquisição -           
DiDCA/SIBi foram alteradas. Assim, houve a necessidade da mudança de nomenclatura           
da unidade, que, com a portaria GR no 3.441, de 9 de janeiro de 2019, passou a ser                  
denominada Divisão de Tecnologia - DiT/SIBi. Também foram incorporadas à          
DiT/SIBi em 9 de janeiro de 2018, pela portaria GR 3.442, as seguintes unidades              
organizacionais: o Departamento de Produção Científica, responsável pela coordenação         
dos Repositórios Institucionais e Dados da UFSCar, do Portal de Periódicos da UFSCar             
e da Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais – CPOI; e o             
Departamento de Produção Gráfica. Nessa mesma reunião, a EdUFSCar foi incorporada           
à estrutura organizacional do SIBi/UFSCar. 

Este relatório contempla as atividades realizadas pela estrutura organizacional         
do SIBi/UFSCar anterior à data de publicação das portarias mencionadas. As unidades            
incorporadas ao SIBi/UFSCar encaminharão os relatórios individualmente. 
 
 
2 ATIVIDADES REALIZADAS 
 
2.1 Recursos financeiros  

As atividades do SIBi/UFSCar são financiadas com recursos oriundos de 
dotações orçamentárias da própria universidade e também de recursos do Tesouro 
Nacional.  

A Tabela 1 apresenta o efetivo financeiro do SIBi/UFSCar em 2017 e 2018. Os 
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dados de 2018 podem aparentar um efetivo financeiro menor que o de 2017. No entanto, 
por questões de natureza administrativa, o que foi empenhado e não realizado ficou de 
fora deste relatório. Quando forem contabilizados (serão pagos assim que os objetos de 
licitação forem entregues), o efetivo financeiro será maior que o de 2017.  

Tabela 1 - Recurso financeiro SIBi/UFSCar  
Fonte de Recursos Próprios 

Alínea Valores 

 2017 2018 

Diárias R$ 3.981,45 R$ 2.640,00 

Material de consumo R$ 12.374,87 R$ 12.803,32 

Material permanente R$ 98.192,16 R$ 48.703,54 

Passagens R$ 9.100,00 R$ 5.000,00 

Serviços (Pessoa Física e Jurídica) R$ 20.629,18 R$ 22.020,82 

Total R$ 144.277,66 R$ 91.167,68 

Fonte de Recursos do Tesouro Nacional 

Combustível/Gás R$ 547,81 R$ 574,00 

Despesas com locomoção R$ 3.930,05 R$ 1.200,00 

Diárias R$ 548,64 - 

Material de consumo R$ 3.965,77 R$ 3.389,95 

Pessoa jurídica R$ 7.168,13 R$ 1.614,01 

Total R$ 16.160,40 R$ 6.777,96 

Total de recursos SIBi/UFSCar R$ 160.438,06 R$ 97.945,64 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

 
Gráfico 1 - Recurso financeiro SIBi/UFSCar  

 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
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Foram realizadas aquisições de materiais de uso permanente e de consumo, bem            
como a contratação de serviços com o objetivo de viabilizar, por exemplo, a realização              
de reuniões e visitas técnicas, a elaboração da primeira reflexão estratégica do sistema,             
melhorias no atendimento aos usuários das bibliotecas, o apoio às atividades de ensino,             
pesquisa e extensão da comunidade acadêmica e o planejamento e a aquisição de             
equipamentos para a implantação do projeto STARTECA, envolvendo um espaço de           
coworking para apoiar as iniciativas de empreendedorismo na UFSCar, através das           
bibliotecas que integram o sistema. 

 
2.2 Investimentos em infraestrutura nas unidades organizacionais 
 

Ocorreram investimentos na infraestrutura das bibliotecas, como, por exemplo, a          
aquisição de diversos equipamentos, necessários à melhoria das rotinas de trabalho da            
equipe e do atendimento à comunidade – por exemplo, magnetizadores e           
desmagnetizadores, para a segurança e o controle do acervo da BCo, B-Ar, BSo, e ainda               
fitas magnéticas para a B-LS, equipamentos de ar-condicionado, tevês 50”,          
microcomputadores e mobiliários. 
 

Além das áreas destinadas para o acervo e estudos, há espaços para outras             
atividades nas bibliotecas, como eventos culturais, exposições e projetos realizados pela           
equipe do SIBi/UFSCar por meio de parcerias com outras unidades organizacionais da            
UFSCar, como, por exemplo, o Programa de Acompanhamento Acadêmico aos          
Estudantes de Graduação, oferecido pela ProGrad, alocado na BCo. 
 

Os espaços destinados à comunidade para estudo estão distribuídos nas          
bibliotecas, conforme a finalidade de uso (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Postos de estudo do SIBi/UFSCar  

Finalidade de uso B-Ar B-LS B-So BCo 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Assentos 171 171 0 0 153 153 688 635 

Cabines em Grupo 5 5 0 0 0 0 8 8 

Sala de Treinamento 1 1 0 0 1 2 1 1 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 

 
A Tabela 3 apresenta os recursos tecnológicos disponíveis nas bibliotecas do           

SIBi/UFSCar. A utilização desses recursos visa atender a diferentes finalidades de uso,            
como estações de trabalho, consulta ao acervo, estações de autoempréstimo e o acesso e              
uso da informação científica e tecnológica disponível no ambiente virtual. 
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Tabela 3 – Número de computadores SIBi/UFSCar  

Finalidade de uso B-Ar B-LS B-So BCo 
SIBi - 

remover 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Computadores para 
autoempréstimo 2 2 - - - 2 9 4 - - 

Computadores para acesso e 
uso da informação 1 3 - - - 2 20 26 - - 

Total 3 5 0 0 0 4 29 30 0 0 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 

 
Constam no acervo físico das bibliotecas obras como livros, periódicos, teses e             

dissertações que buscam atender às demandas informacionais da comunidade. A Tabela           
4 demonstra a distribuição do acervo físico nas bibliotecas do SIBi/UFSCar. 
 
Tabela 4 – Acervo físico das SIBi/UFSCar 

Acervo físico 

 SIBi 

 Número de títulos Número de exemplares 

 2017 2018 2017 2018 

Livro 170.275 170.652 274.574 278.084 

Periódico 36.396 4.169 36.396  93.920 

Tese/Dissertação 15.343 15.351 22.128 19.162 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

Com relação aos periódicos, observa-se uma queda significativa do número de           
títulos de um ano para o outro. Isso ocorreu devido à mudança da política de desbaste                
das bibliotecas e, ainda, à atuação do Portal de Periódicos da CAPES. Em 2017, o               
número de exemplares coincidiu com o de títulos, porque o cadastro realizado no antigo              
sistema era feito de maneira a não levar em consideração a diversidade de fascículos,              
por exemplo, de uma revista. Quando se fez a migração para o sistema Pergamum,              
fez-se a migração dos títulos que não foram desbastados e o cadastramento de todos os               
fascículos e cópias dos periódicos. Daí o aparente crescimento abrupto de exemplares            
no acervo. 

Também, está disponível para os usuários o acervo das Coleções Especiais,           
formado por um conjunto diversificado de materiais (obras raras, partituras, vídeos,           
discos, CDs, etc.), que recebem tratamento diferenciado envolvendo a organização e           
gestão de arquivos, visando a preservação e a disponibilização destes sem comprometer            
sua conservação e originalidade. Os nomes de todas as coleções especiais podem ser             
consultados no site do SIBi. Destaca-se, em 2018, que a UFSCar recebeu a coleção Luis               
Carlos Prestes, doada pela Profa. Dra. Anita Prestes, contendo em torno de 1.400 peças,              
compreendendo livros, objetos pessoais e cartas.  
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O SIBi/UFSCar disponibiliza fontes de informação científica e tecnológica de          
acesso digital via bases de dados assinadas pela instituição, fontes em acesso aberto e              
privado e Portal de Periódicos CAPES (Tabela 6). 
 

Tabela 6 - Fontes de informação. 

Acervo digital (itens) Nº 

Assinatura Target GEDWeb (Normas técnicas) 100 

Portal CAPES (Bases de dados) 521 

Portal CAPES (E-books) 273.962 

Portal CAPES (Periódicos) 45.741 

Repositório Institucional (Teses e dissertações) 10.314 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 

 
O SIBi/UFSCar realizou em 2018 assinatura da base de dados Target, que            

contém normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,           
disponível via interface do sistema Pergamum.  

Estão disponíveis em acesso aberto no Repositório Institucional (RI-UFSCar)         
um total de 10.314 teses/dissertações.  

Além das fontes de informação adquiridas pela instituição, a comunidade          
acadêmica da UFSCar possui acesso a 521 bases de dados, 45.741 títulos de periódicos              
e 273.962 E-books, disponíveis a partir do Portal de Periódicos CAPES. 
 
2.3 Atendimento à comunidade 
 

A comunidade acadêmica da UFSCar atendida pelo SIBi/UFSCar compreende         
alunos de graduação (GR), pós-graduação (PG), técnicos administrativos (TA), docentes          
(DO) e pesquisadores (PE). Além destas categorias, a Biblioteca Comunitária Campus           
São Carlos, em conformidade com sua proposta de criação, atende a comunidade            
externa à instituição (CX), munícipes de São Carlos. Ainda, cadastradas como usuárias            
estão as bibliotecas externas (BB), as unidades organizacionais do SIBi/UFSCar (BS) e            
unidades organizacionais da UFSCar (UF). A Tabela 7 apresenta o número de usuários             
ativos por categoria, cadastrados no software de gestão de bibliotecas Pergamum. 
 
Tabela 7 – Usuários ativos por categoria 

Categoria Sigla N. de usuários - 2017 N. de usuários - 2018 

Graduação GR 8.389 8.327 

Pós-graduação PG 1.771 1.631 

Técnico administrativo TA 222 211 

Docente DO 374 315 
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Outros usuários OU 639 552 

Total - 11.395 11.036 

Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

A UFSCar possui 14.438 alunos de graduação em seus quatro campi, categoria            
esta com a maior quantidade de usuários ativos: em torno de 58%. Este é um número                
bastante expressivo e mostra como os alunos dependem das unidades para terem acesso             
às bibliografias das disciplinas. 

 
A Tabela 8 apresenta o fluxo de circulação do acervo físico das bibliotecas,             

representado pela atividade de empréstimo. É importante ressaltar que três bibliotecas           
do sistema disponibilizam o serviço de autoempréstimo (B-Ar, B-So e BCo), sendo            
apresentada no ano de 2018 uma taxa de 52% dos empréstimos realizados nessa             
modalidade na BCo, 37% na B-Ar e 16% na B-So, que implantou o serviço a partir de                 
setembro. A unidade B-LS passará a adotar esse serviço no ano de 2019. 
 
Tabela 8 – Empréstimo do acervo físico. 
Categoria B-Ar B-LS B-So BCo Total 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

GR 8.583 8.322 9.126 10.677 19.042 17.218 101.532 83.886 138.283 120.103 

PG 470 516 0 1 1.736 1.472 18.123 15.251 20.329 17.240 

TA 96 178 140 170 461 294 1.955 1.584 2.652 2.226 

DO 213 175 362 297 333 209 2.648 2.008 3.556 2.689 

OU* 0 1 0 0 0 18 3115 338 3.115 357 

Total 9.362 9.192 9.628 11.145 21.572 19.211 132.305 107.324 172.867 146.872 
* Outros usuários. 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

Entre os serviços prestados, o empréstimo entre bibliotecas (EEB) possibilita o           
acesso a objetos informacionais pela comunidade por meio do empréstimo de obras de             
instituições parceiras. Além dos empréstimos realizados entre as 4 bibliotecas do           
sistema, existem convênios com 19 bibliotecas de instituições públicas, compreendendo          
universidades e agências de pesquisa. A Tabela 9 apresenta a relação do número de              
empréstimos entre bibliotecas realizados no ano de 2018. 
 
Tabela 9 – Empréstimos entre bibliotecas. 
 B-Ar B-Ls B-So BCo 

Fornecedores 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

B-Ar - - 8 5 16 35 75 73 

B-Ls 2 0 - - 3 21 24 51 

B-So 8 17 13 13 - - 108 178 

BCo 61 56 18 15 216 179 - - 
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Bibliotecas Externas - - - - - - 26 63 

Total Solicitado 71 73 39 33 235 235 233 365 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

Quanto ao acesso à informação científica e tecnológica por meio do Portal de             
Periódicos CAPES, foram realizados 486.444 acessos às bases referenciais, 547.107          
acessos às bases de texto completo, totalizando 1.033.551 acessos. Os dados de acesso             
correspondem ao ano de 2017, uma vez que os indicadores de acesso referentes ao ano               
de 2018 não estavam disponíveis até o momento de elaboração do presente relatório. A              
Figura 1 apresenta graficamente a tipologia dos acessos à informação científica e            
tecnológica em formato digital. 
 
Gráfico 2 – Acessos à informação científica e tecnológica em formato digital. 

 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

Foram realizadas assinaturas de jornais e revistas como Valor Econômico,          
Agrianual/Anualpec, Folha de S. Paulo, bem como a assinatura da Target GEDWeb -             
sistema de gestão e normas e documentos regulatórios que permite aos usuários            
pesquisar, visualizar, imprimir e controlar Normas Técnicas Brasileiras, do Mercosul,          
Estrangeiras e Internacionais, além de outros documentos corporativos. 
 
2.4 Frequência de Usuários nas Bibliotecas  

Tabela 10 – Frequência de Usuários nas Bibliotecas. 
Frequência de Usuários nas Bibliotecas do SIBi - 2018 

 BLS B-Ar B-So BCo SIBi 

Total 10.110 47.451 86.805 319.648 464.014 

 
 
2.5 Desenvolvimento de competências informacionais necessárias à comunidade 
 

Buscando contribuir com a formação de competências informacionais, as         
unidades do SIBi/UFSCar oferecem atividades de capacitação e orientação quanto ao           
uso de fontes de informação, como os treinamentos sobre uso de bases de dados e               
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normalização de trabalhos acadêmicos. A Tabela 12 apresenta o público atendido pelos            
treinamentos realizados pela equipe das bibliotecas do SIBi/UFSCar em 2018. 
 
Tabela 11 – Número de participantes dos treinamentos em bases de dados 

Treinamentos Participantes 

 2017 2018 

Treinamentos em bases de dados (em grupo) 932 921 

Treinamentos em bases de dados (individuais) 135 114 

Treinamentos em bases de dados (representantes 
externos) 

120 202 

Treinamentos de normalização 116 349 

Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 

Além dos treinamentos, são oferecidas atividades como visitas técnicas e          
monitoradas, com o objetivo de integrar a comunidade acadêmica aos espaços e            
serviços disponibilizados pelas unidades. Aproximadamente 1.000 usuários realizaram        
visita às bibliotecas do SIBi/UFSCar. 
 
2.6 Capacitação e atualização profissional da equipe de trabalho 
 

O quadro de servidores do SIBi/UFSCar é formado por técnicos administrativos           
de nível superior (TAs): bibliotecário-documentalista, pedagogo e administrador        
público; e técnicos administrativos de nível fundamental e médio (TA-FM): assistentes           
e auxiliares em administração e auxiliar em biblioteca (Tabela 13). 

 
Tabela 12 – Equipe do SIBi/UFSCar  

Categoria B-Ar B-LS B-So BCo SIBi Total 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

TA-S 3 3 2 2 5 4 17 19 4 4 31 32 

TA-FM 3 3 1 0 2 2 20 21 4 3 30 29 

Estagiários 4 3 2 3 10 7 20 17 2 1 38 31 

Total 10 9 4 5 17 13 57 57 10 8 98 92 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 

 
A equipe de trabalho do SIBi/UFSCar apresenta significativa qualificação         

profissional. Atualmente a equipe compreende 48 servidores com pós-graduação         
concluída (2 doutores, 15 mestres, 26 especialistas) e 8 servidores cursando mestrado            
(4) e doutorado (4).  

O SIBi-UFSCar preza pela qualificação permanente de seus servidores. Para          
tanto, em torno de 67% da equipe participou de eventos técnicos, científicos ou             
profissionais em 2018.  
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2.7 Organização e realização de eventos científicos, técnicos e culturais 
 

Como forma de ampliar o acesso à cultura e ao conhecimento, as bibliotecas do              
SIBi/UFSCar promovem eventos culturais, educacionais e de divulgação científica para          
a comunidade acadêmica e, no caso da BCo e B-Ar, para a comunidade externa. É               
importante ressaltar que a infraestrutura da B-LS necessita melhorias para a realização            
de eventos. A Tabela 13 e a Gráfico 3 apresentam a distribuição dos eventos realizados               
em relação aos meses do ano de 2018 
 
 
Tabela 13 – Número total de eventos realizados nas bibliotecas do SIBi/UFSCar. 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

BSO 0 1 2 10 4 2 3 2 4 11 4 5 

BCO 0 0 11 7 4 7 2 5 6 3 12 3 

BAR 0 0 7 5 3 4 1 2 10 5 8 11 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 
Gráfico 3 - Número total de eventos realizados nas bibliotecas do SIBi/UFSCar. 

 
Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 
 
2.8 Representação institucional. 

 

A equipe SIBi/UFSCar é atuante em atividades de representação institucional,          
uma forma de fortalecer a atuação do SIBi/UFSCar como ator ativo no desenvolvimento             
do projeto institucional da UFSCar. O Quadro 1 apresenta a relação de representações             
institucionais desempenhadas pelos servidores da equipe SIBi/UFSCar. 
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Quadro 1 – Relação de servidores e sua atuação de representação institucional. 
Representação Institucional 

Comissão Própria para Avaliação Emilene da Silva Ribeiro 

Comissão Assessora de Acessibilidade Maria Aparecida de L. Mariano  

Conselho de Administração Silmara Capovilla 

Conselho de Extensão André Pereira da Silva 

Conselho de Graduação Rute Aparecida Figueiredo 

Conselho de Pós-Graduação Rute Aparecida Figueiredo 

Conselho de Pesquisa Milena Polsinelli Rubi 

Conselho de Assuntos Comunitários Maria Aparecida de L. Mariano 

Conselho Universitário Gisele Rosa de Oliveira 

Membro suplente do Conselho de Centro (Coc – Araras) Alini Cristiani De Carli Demarchi 

Membro da Comissão Permanente de Publicações 
Oficiais e Institucionais (CPOI) 

Maria Helena Sacchi do Amaral 

Membro do Comitê de Editoração (CoE – dentro da 
CPOI) 

Maria Helena Sacchi do Amaral 

Membro do Grupo de Trabalho da UMMA (Unidade 
Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico da 
Universidade) 

Claudia de M. Barros de Oliveira 
Emilene da Silva Ribeiro 
Keila Fernanda de Souza Cruz 
Marina Penteado 
Milena Rubi 
Arildo Martins 

Membro titular da CISTAE – Comissão Interna de 
Supervisão do Plano de Carreira dos Servidores Técnicos 
Administrativos em Educação (criada pela Lei no 11.091 
de janeiro de 2005) 

Fernanda Pavan 

Membro titular do Conselho de Pós-Graduação (CoPG – 
Araras) 

Lenita de Godói 

Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 
 
2.9 Produção intelectual da equipe SIBi/UFScar 
 

Os servidores das bibliotecas do SIBi/UFSCar têm contribuído para a ampliação           
do conhecimento científico, tecnológico e cultural através da produção intelectual. Em           
2018, foram publicados 10 artigos científicos e um capítulo de livro pelos servidores do              
SIBi. Foram concedidas 15 entrevistas e realizadas 12 reportagens em relação às            
bibliotecas do SIBi. 
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Tabela 14 – Publicações das Unidades do SIBi 

Tipologia Quantidade 

Artigos Científicos 10 

Capítulo de livro 01 

Reportagem 12 

Entrevistas 15 

Fonte: Equipe DiT/SIBi/UFSCar. 

3 CONSIDERAÇÕES 
 

Visando cumprir seu papel institucional de apoiar o projeto institucional da           
UFSCar, o SIBi/UFSCar, por meio da reflexão estratégica realizada em 2018,           
identificou cinco objetivos estratégicos para a sua atuação: 1o Atuar como ator            
estratégico no processo de avaliação das bibliotecas pelo MEC; 2o Atender às demandas             
relacionadas à diversidade e acessibilidade; 3o Implementar novos usos dos espaços das            
bibliotecas, adequando-os e tornando-os atrativos às necessidades de informação,         
cultura e lazer da comunidade; 4o Atuar de forma ativa na implementação de novas              
formas de aprendizagem; 5o Implementar gestão do acervo.  

Para cumprir os cinco objetivos estratégicos com sucesso, o uso da tecnologia da             
informação e comunicação, promovendo a virtualização do acesso aos acervos e o            
atendimento de massa de forma personalizado, contribuiu para transformar os espaços           
das bibliotecas universitárias em espaços coletivos de conversação, privilegiando o          
acolhimento, a interação, o compartilhamento de conhecimentos e o sentimento de           
pertencimento à comunidade UFSCar. 
 

CÂMARAS TÉCNICAS SIBI/UFSCAR 

 

No ano de 2018 demos continuidade às três câmaras técnicas já criadas em 2017              
e criamos mais duas, a Câmara Técnica de Aquisição e a Câmara Técnica de Ação               
Cultural, com o objetivo de discutir e apontar estratégias e soluções relacionadas a             
questões técnicas e de gestão, assessorando a diretoria e as bibliotecas do sistema. As              
câmaras são compostas de membros do SIBi/UFSCar e de outras unidades           
organizacionais da UFSCar, como o Departamento de Ciência da Informação (DCI) e a             
Secretaria de Informática (SIn-UFSCar). 
 

Câmara Técnica do software Pergamum 

● Automatização da carga de dados cadastrais dos alunos por meio do           
SIGA. 



14 

 

● Inserção das Bibliografias Básica e Complementar no software        
Pergamum. 

 
Câmara Técnica do Repositório Institucional 
 

● Novas coleções estão em fase de implementação. 
● Definição de formulários-padrão para submissão de metadados, que se         

encontram em um ambiente de teste do RI-UFSCar e estão sendo           
migrados para o endereço oficial. 

 

Câmara Técnica do Tratamento de Informação 

● Uniformização e checagem dos dados migrados do antigo sistema para o           
Pergamum. 

● Liberação de e-books com acesso restrito e migração de teses e           
dissertações com link da BDTD para o RI-UFSCar. A unificação de           
registros iguais continua em andamento, e foi iniciada a validação dos           
metadados dos e-books Cambridge. 

 

Câmara Técnica de Aquisição 

● Atendimento a bibliografia básica e complementar dos planos de ensino. 
● Criação de uma política de descarte em andamento. 
● Estudo das bibliotecas digitais Pearson e Minha biblioteca para possíveis 

assinaturas. 
● Transferência definitiva de livros entre as bibliotecas para atender 

melhor os alunos de todos os campi. 
● Lista de compra de títulos de livros muito utilizados e que não possuem 

exemplares suficientes para atender a todos, conforme nossa política de 
aquisição. 

● Inserção dos projetos pedagógicos no Pergamum, para iniciar um estudo 
com o NDE. 
 

Câmara Técnica de Ação Cultural 

Esta Câmara foi criada no final de 2018 e tem o propósito de compartilhar              
eventos culturais e técnico-científicos que as bibliotecas realizam, auxiliando todas a           
oferecerem o melhor para seus usuários. 


