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1. Introdução 
O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi/UFSCar) foi oficialmente criado em 2015,           

pela Resolução CoAd 069/14. O SIBi é composto atualmente por quatro bibliotecas:            
Biblioteca Comunitária do Campus São Carlos (BCo), Biblioteca Campus Araras (B-Ar),           
Biblioteca Campus Lagoa do Sino (B-LS) e Biblioteca Campus Sorocaba (B-So). 

Antes, desde 1996, quando a UFSCar criou o Centro de Ciências Agrárias em Araras,              
a Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias vinha trabalhando integrada à Biblioteca, dando            
origem, informalmente, ao Sistema de Bibliotecas. Em 2006, quando da criação do Campus             
Sorocaba, foi instalada a sua biblioteca que passou também a compor esse Sistema informal.              
Finalmente, com a inauguração do Campus Lagoa do Sino, no ano de 2014, surge a Biblioteca                
do novo campus funcionando em conjunto com as demais, mas cada uma com vínculos              
formais distintos. 

A Biblioteca Comunitária (BCo) da UFSCar, dando continuidade à Biblioteca Central           
já existente desde a década de 1970, foi inaugurada em 1995. Criada como um projeto               
pioneiro no país, por meio da democratização do espaço físico, do acervo, dos serviços e               
produtos, revolucionou o conceito de bibliotecas universitárias, voltadas apenas à comunidade           
acadêmica. Atende à Comunidade Acadêmica e Científica da Universidade, Comunidade          
Externa (cidadãos de São Carlos e região) e Grupos Especiais de Usuários. Sendo a BCo do                
campus central da UFSCar, partilhou com as demais bibliotecas as facilidades técnicas já             
desenvolvidas ou atualizadas à medida em que as demais bibliotecas foram incorporadas, tais             
como software gerenciador dos catálogos e aquisição centralizada de fontes de informação,            
entre outros. 

Em 2015, ano em que o SIBi foi criado, a BCo completou 20 anos e passou por uma                  
reestruturação, cedendo recursos, espaço físico, equipamentos e pessoal, a fim de permitir a             
instalação administrativa do SIBi no Campus São Carlos. 

Administrativamente, o SIBi é composto pela Diretoria, Secretaria Executiva (SE),          
Secretaria de Administração, Finanças e Contratos (SAFC) e a Divisão de Desenvolvimento            
de Coleções e Aquisição (DiDCA). O Departamento de Aquisição e Desenvolvimento de            
Coleções da BCo foi extinto, dando lugar à Divisão de Desenvolvimento de Coleções e              
Aquisição responsável pelo desenvolvimento de coleções e aquisição das fontes de           
informação que serão incorporadas ao acervo de suas bibliotecas. 

Em termos de estrutura de pessoal, a BCo também deixou de contar com a função de                
vice-diretor, para possibilitar a criação da função de Diretor do SIBi. 

A bibliotecária Ligia Maria Silva e Souza assumiu a Diretoria do SIBi-UFSCar em             
maio de 2015 e a Diretoria da BCo, na mesma ocasião, passou a ser exercida pela                
bibliotecária Camila Cassiavilani Passos, que ocupava a vice-diretoria da BCo. Os demais            
cargos na SE, SAFC e DiDCA foram ocupados por três bibliotecários e seis técnicos de nível                
médio, todos cedidos pela BCo.  

A Direção do SIBi iniciou formalmente o processo de trabalho integrado com a             
instalação do Comitê Gestor, composto pela Diretoria do SIBi e Diretorias das bibliotecas. As              
principais decisões e encaminhamentos são definidos nas reuniões do Comitê Gestor,           
conforme previsto no Regimento Interno do SIBi, o qual foi proposto e elaborado no âmbito               
desse Comitê, em constantes reuniões e troca de versões do documento.  

4 



 

 

Sistema Integrado de Bibliotecas (SiBI) 

Av. Biblioteca Comunitária 

Universidade Federal de São Carlos 

Campus São Carlos - Área Norte 

Rodovia Washington Luís, Km 235 

13565-905 São Carlos/SP 

(16) 3351-8429 

 
 

__________________________________________________________________________ 

Com a implantação do SIBi, foi composto seu Conselho e instalado na primeira reunião              
em dezembro de 2015. O Conselho aprovou em sua segunda reunião, realizada em 22 de               
setembro de 2016, dois importantes documentos, a saber: o Regimento Interno e a Política de               
Desenvolvimento de Coleções.  

Ambos os documentos são importantes para nortear a integração e fortalecimento do            
SIBi, seu funcionamento e estabelecer padrões de serviços e produtos oferecidos pelas            
bibliotecas. 

 

2. Estrutura Organizacional 
 

Figura 1 - Organograma da Sistema Integrado de Bibliotecas 
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              Fonte: SIBi 

 
 
O SIBi-UFSCar tem como objetivos promover e disseminar o acesso à informação            

para atender as demandas das áreas educacional, científica, tecnológica e cultural. Para            
cumprimento deste objetivo, o SIBi precisa desenvolver diversas ações:  

● definir diretrizes, políticas e padrões para gestão administrativa e informacional das           
bibliotecas da instituição;  

● planejar, elaborar e executar o orçamento, gerindo recursos financeiros destinado às           
bibliotecas; 

● gerenciar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o quadro funcional             
do SIBi-UFSCar, promovendo o bom aproveitamento, o bem estar e a capacitação            
contínua dos servidores; 

● apoiar as atividades e projetos das bibliotecas, por meio do acompanhamento das            
metas, processos e resultados; 

● implementar propostas aprovadas pelos Órgãos Colegiados da UFSCar de criação,          
expansão ou fusão de bibliotecas da UFSCar; 

● promover a cooperação das bibliotecas com redes e sistemas de informação para            
melhor aproveitamento e racionalização dos recursos disponíveis, integrando-se aos         
planos nacional de bibliotecas universitárias e programas cooperativos; buscar a          
melhoria contínua de fluxos de trabalho, produtos e serviços de informação oferecidos            
pelas bibliotecas por meio do acompanhamento dos avanços das pesquisas e           
tecnologias. 

 

3. Infraestrutura 
A infraestrutura física, de equipamentos, mobiliários e pessoal das bibliotecas          

vinculadas ao SIBi, estão demonstradas abaixo. 
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3.1. Espaço Físico 

O espaço físico da administração do SIBi encontra-se integrado ao da BCo, no Campus              
São Carlos, não havendo por enquanto uma sede própria. A Tabela abaixo apresenta a              
distribuição de espaços físicos das bibliotecas. 

Tabela 1 – Espaço físico das Bibliotecas 

Área B-Ar B-LS B-So BCo 
Área total construída (m²) 1.393,26 145,42 1.680,00 6.000 
Área do Acervo (m²) 229,00 92,70 247,00 2.221,52 
Área do Usuário (m²) 422,70 52,72 520,00 1.299,31 
Área Múltiplo Uso (m²) 741,56 - 253,14 391 
Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 

 
A Tabela 2 apresenta os espaços destinados a postos de estudo e atendimento das              

Bibliotecas do SIBi que podem ser utilizados pelos usuários individualmente ou em grupo. 
Tabela 2 - Espaços de estudo das Bibliotecas 

Espaço B-Ar B-LS B-So BCo 
Postos de Estudo (unidade) 157 50 153 595 
Postos de Atendimento (unidade) 2 1 3 5 
Cabines de Estudo Individual 5 4 60 15 
Cabines de Estudo em Grupo 6 0 93 10 
Salas de Treinamento (sala) 1 0 1 0 

         Fonte: B-Ar, B-LS, B-So BCo. 
 
Existem Salas de Treinamentos nas bibliotecas B-Ar, B-So e BCo, no entanto, a BCo              

planeja uma reestruturação da sala, inclusive em outro espaço do prédio onde há livre              
circulação de usuários e não na área interna próxima aos departamentos onde não há              
circulação de usuários. Além disso, a BCo está buscando soluções para obtenção de             
computadores e equipamentos para formar novos laboratórios de informática que possibilitem           
aos bibliotecários de capacitação de usuários ministrarem treinamentos em diversos temas,           
entre eles, acesso às bases do Portal CAPES, gestores de referência bibliográfica, como             
selecionar os melhores periódicos para publicar artigos, como calcular índices bibliométricos,           
entre outros. Em Araras e Sorocaba existe o espaço físico, mas até o momento não há                
computadores. Na B-LS ainda não há uma sala específica para treinamento.  

Enquanto os novos laboratórios ainda não estão disponíveis, as bibliotecas utilizam           
outras salas disponíveis no campus para ministrar treinamentos. Considera-se importante que           
os treinamentos aconteçam nas próprias bibliotecas, para proporcionar ao usuário maior           
contato com espaços, acervos, exposições e eventos, incentivando o estudante a ter uma             
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cultura de frequentar a biblioteca para obtenção, geração e disseminação do conhecimento, da             
cultura e da arte.  

3.2. Recursos Materiais 

A Tabela 3 apresenta os recursos materiais utilizados pelas bibliotecas do sistema. 
Tabela 3 - Materiais específicos utilizados nas Bibliotecas do SIBi 

Material B-Ar B-LS B-So BCo 
Estantes (unidade) 101 16 135 1.700 
Mesa digitalizadora (unidade) 0 0 0 1 
Mesa higienizadora de livros 0 0 1 0 
     Fonte: B-Ar, B-LS, B-So BCo 

 

3.3. Recursos Tecnológicos 

As bibliotecas em geral e especialmente as universitárias, demandam um grande aparato            
tecnológico para suprir as necessidades e expectativas de seus usuários. A Tabela a seguir              
apresenta os recursos tecnológicos disponíveis nas Bibliotecas do SIBi.  

 
Tabela 4 - Equipamentos e Rede Física das Bibliotecas  do SIBi 

Equipamentos Básicos B-Ar B-LS B-So BCo 

Aparelho ativador de tarja magnética 0 0 1 0
Aparelho desativador de tarja magnética 0 0 1 1
Hacks para barramento de rede 1 0 0 8
Catracas eletrônicas 2 0 2 2
Coletores de códigos de barras a laser 0 1 0 2
Impressora Zebra (térmica) 0 0 0 0
Impressoras 0 2 4 21
Impressoras Braille 0 0 0 3
Leitor de códigos de barras a laser 4 1 10 16
Leitor de cartão magnético para carteirinhas 4 1 4 19
Microcomputadores completos 15 8 15 108
No-break 1 0 0 9
Notebook 0 0 0 3
Projetor Multimídia 1 0 1 5
Scanner HP 0 0 1 6
Portal 3M para segurança 1 0 1 1

Rede Física B-Ar B-LS B-So BCo 
Estabilizador de Rede 1 7
Pontos de Rede 81 2 17 200
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Roteador na SIN 1 1 0 0
Switch 1000 12 portas 0 0 0 1
Switch 3300 12 portas 0 0 0 3
Switch 3300 24 portas 5 0 3 6
Switch 3300 FX 8 portas (fibra ótica) 0 0 0 1
WI-FI acess point 2 2 2 7
Servidores no Cluster da SIN 0 0 0 8
Servidores de sistema de segurança: câmeras     

de vídeo 0 0 0 3

Switch 3Com 4.400 SE 0 0 0 3
Switch 3Com 3.300 0 0 0 1
Switch 3Com Super Stack 3.300 FX 0 0 0 1
Switch 3Com Super Stack 3.300 0 0 0 1
Switch 3Com com módulo F.O.  0 0 0 1
Switch 3Com FMS II 0 0 0 1
Switch 3Com 16 portas 0 0 0 1
Switch Delink -24+ 0 0 0 6
Switch Pacific Network 16 portas 0 0 0 1
Switch Intelbras 24 portas  0 0 0 1
Switch HP V1910-24G 0 0 0 1
Switch 8 portas KVM para 8 CPU 0 0 0 1
Chasi TF-1.600 Trend Net 0 0 0 1
Módulo Conversor F.O. Multi-mode Trendnet 0 0 0 9
Módulo Conversor F.O. TPLink 0 0 0 1
Módulo Conversor F.O. Planet 0 0 0 1
Módulo Conversor F.O. Dlink DMC 300SC 0 0 0 3
Rádio Wi-Fi 0 0 0 12
Distribuidor interno óptico 0 0 0 1
Caixa de terminação óptica  0 0 0 1
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Fonte: B-Ar; B-LS; B-So; BCo 
 
 
Em relação a equipamentos de informática, os computadores da BCo encontram-se nas            

seguintes condições: 44 em bom estado, 39 em péssimo estado e 25 sem condições de uso,                
provavelmente para baixa patrimonial. No caso dos notebooks, apenas 1 deles está em bom              
estado, mas 2 estão em péssimo estado de funcionamento. Os nobreaks precisam ser testados              
para confirmar se estão mesmo funcionando. Os estabilizados Os estabilizadores de rede estão             
obsoletos, não têm como dar manutenção, apresentam grande ruído, inclusive nos espaços            
para os usuários. Os equipamentos da rede física da BCo ainda não foram devidamente              
analisados para se ter certeza do funcionamento e da obsolescência dos mesmos. 

Os serviços mais afetados pelas lastimáveis condições computacionais da BCo foram o            
autoempréstimo, que foi suspenso, e o empréstimo no Balcão de Circulação com a redução de               
postos de atendimento.  

No planejamento orçamentário do SIBi de 2015 foi prevista a aquisição de            
computadores, porém com os cortes realizados no orçamento foi necessário reduzir a            
quantidade da demanda durante a gestão anterior do SIBi e bibliotecas. A requisição para              
compra foi enviada em março e o processo de adesão em Ata de Registro de Preços da                 
Universidade Federal da Bahia encontra-se em andamento. Com a nova gestão do SIBi e das               
bibliotecas, novas tentativas de aquisição de computadores estão sendo feitas junto à            
Pró-Reitoria de Administração (ProAD), por meio de ata de registro. 

A BCo, junto ao SIBi, vem tentando a parceria com a Secretaria de Informática (SIn)               
para transferência dos computadores disponíveis para usuários na SIn para a BCo, de modo              
que o autoempréstimo possa ser retomado. Está sendo instalado em todos os computadores             
com status bom o sistema Linux com interface Ubuntu, de modo que os mesmos tenham               
maior velocidade de processamento, já que este sistema é mais leve que o Windows. Mesmo               
assim, os computadores em péssimo estado nem mesmo aceitam o sistema Ubuntu, apenas             
uma versão mais leve chamada Lubuntu, que funciona para tarefas muito básicas e não              
possibilita a retomada do autoempréstimo. 

3.4. Recursos Humanos 

O quadro de servidores do SIBi e das bibliotecas é composto por            
técnico-administrativos de nível superior (TAs): bibliotecário-documentalista, pedagogo e        
administrador público; e técnico-administrativos de nível fundamental e médio (TA-FM):          
assistentes e auxiliares em administração e auxiliar em biblioteca. 

Tabela 5 – Recursos humanos 
Unidade TA-FM TA-S Estagiários Total 

B-Ar 3* 3 3 9 

B-LS 1 2 0 3 

B-So 2 5 10 17 

BCo 22 18 25 65 
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SIBi 5 5 2 12 

Total 32 33 40 105 
Fonte: B-Ar; B-LS; B-So; BCo. 

 
Muitos servidores têm mostrado interesse em progredir na carreira, ingressando em           

graduações, especializações, mestrados e doutorados, de modo que as bibliotecas têm           
atualmente 58 graduados, 22 especialistas, 13 mestrados finalizados, 4 doutorados finalizados,           
3 servidores cursando mestrado e 1 cursando doutorado. 

 
A progressão na carreira dos servidores é um grande ganho, pois tem como             

consequência a melhoria dos produtos e serviços de informação, do desempenho e da             
satisfação profissional, impactando positivamente no bom atendimento e na imagem das           
bibliotecas. Os servidores com doutorado podem ainda contribuir na submissão de projetos            
diversos que surgem com frequência nas agências de fomento, culminando na obtenção de             
recursos e na inovação de processos, produtos e serviços de informação. 

3.4.1. Participação da equipe em Eventos 

Todos os anos, como forma de atualização profissional e ampliação dos conhecimentos            
técnicos, científicos e culturais, os servidores das bibliotecas participam de diversos eventos,            
cursos e treinamentos. Na Tabela 6 encontram-se a participação em eventos em 2016. 

Tabela 6 – Participação da equipe em eventos 

Mês Evento Local Participantes 

Fev. 
Entrevista para Boletim da 
Reitoria sobre implantação 
SIBi do Pergamum na BCo 

BCo Camila Cassiavilani Passos 
Ligia Maria Silva e Souza 

Fev. 

Entrevista para Coordenadoria 
de Comunicação Social (CSS) 

sobre implantação do 
Pergamum na BCo 

BCo Camila Cassiavilani Passos 
Ligia Maria Silva e Souza 

Mar. 
Entrevista para Rádio UFSCar 

sobre implantação do 
Pergamum na BCo 

BCo Camila Cassiavilani Passos 

Mar. 

Evento Dia do Bibliotecário: 
Fundamentos do Formato 
MARC 21 e Catalogação 
Cooperativa; Catalogação 

Terceirizada; Identificação de 
Obras Raras e Obras 

Especiais; Espaço 
Conhecimento e Cultura e os 

BCo 

Camila Cassiavilani Passos; 
Marina Penteado de Freitas, 

Caroline Periotto, Renata Carla 
Esteves de Medeiros, Regina 

Helena V. G. Correa, Izabel da 
Motta Franco, andira Ferreira 
de Jesus Rossi; Teresa Bessi 
Lopes, Livia de Lima Reis 
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novos desafios do 
Bibliotecário 

Mar. 

Oficina: Dicas de como 
organizar seu ambiente de 
estudos (Promovido pela 

B-Ar) 

Araras Alini C. de Carli Demarchi 

Abr. 

“A coleção de Florestan 
Fernandes na UFSCar” na 
mesa redonda “Acervos de 

intelectuais” no VIII Encontro 
do CEDAP “Acervos de 
Intelectuais: Desafios e 

Perspectivas” 
Com envio de texto para fins 

de publicação. 

Assis 
Livia de Lima Reis - 

Participação como ministrante 
da conferência 

Abr. 

Minicurso Estratégias e 
Procedimentos de Revisão em 

Artigos  Científicos 
(Promovido pela B-Ar) 

Araras Alini C. De Carli Demarchi e 
Maria Helena Sachi do Amaral 

Abr. 
Minicurso Apresentando-se 
bem com o Currículo Lattes 

(Promovido pela B-Ar) 
Araras Alini C. De Carli Demarchi e 

Maria Helena Sachi do Amaral 

Abr. 

Minicurso Otimize sua 
pesquisas e trabalhos 

acadêmicos com o Portal de 
Periódicos da CAPES 

Araras Alini C. De Carli Demarchi e 
Maria Helena Sachi do Amaral 

Abr. 
Palestra “Renda Básica de 
Cidadania (RBC)” Eduardo 

Suplicy 

Campus 
Sorocaba 

Milena Polsinelli Rubi,  Rute 
Aparecida Figueiredo, Maria A 

de Lourdes Mariano 
Maio Treinamento Elsevier DMed Graziella Yuri Matsuno 

Maio Seminário temático "Inclusão 
e Direitos Humanos” 

Campus 
Sorocaba 

Maria Aparecida de Lourdes 
Mariano, Milena Polsinelli Rubi 

Maio Curso de Contação de 
Histórias À distância Alini C. De Carli Demarchi 

Jun. 
Produção científica: Café & 

Informação apresenta palestra 
sobre WeR/USP 

IFSC/USP Denilson Sarvo 

Jun. Apresentação da Plataforma 
de Descoberta LIB STEPS BCo Denilson Sarvo, Graziella Yuri 

Matsuno 

Jun. 

Minicurso: Uso de scripts 
para extração de dados da 

Plataforma Lattes e 
elaboração de indicadores 

NIT/UFSCar Denilson Sarvo 
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Ago. 

Política de indexação e 
construção de autoridades no 
Pergamum - ministrado pela 

bibliotecária Milena Polsinelli 
Rubi e André Pereira da Silva 

BCo 

Arildo Martins, Marina 
Penteado de Freitas, Renata 
Carla de Medeiros Esteves, 

Regina Helena V. G. Correia, 
Caroline Periotto, Izabel da 
Motta Franco, Ronildo dos 

Santos Prado, Jandira Ferreira 
de Jesus Rossi, Eunice da Silva 

Nunes, 

Ago. Oficina de Encadernação: 
restauração e refilagem BCo Maioria dos servidores da BCo 

Ago. Treinamento Repositório 
Institucional SIn 

Arildo Martins, Marina 
Penteado de Freitas, Renata 
Carla de Medeiros Esteves, 

Regina Helena V. G. Correia, 
Caroline Periotto, Izabel da 
Motta Franco, Ronildo dos 

Santos Prado, Jandira Ferreira 
de Jesus Rossi 

Ago. 

“Noções básicas de 
preservação de acervos” 
ofertado para a equipe do 

projeto de extensão 
“Desvendando o Fundo 
Florestan Fernandes” 

 Livia de Lima Reis - 
Ministrante do minicurso 

Ago. 

“Noções básicas de 
preservação de acervos” 
ofertado para a equipe do 

projeto de extensão 
“Desvendando o Fundo 
Florestan Fernandes” 

 
Claudia de Moraes Barros de 

Oliveira – Ministrante do 
minicurso 

Ago. Entrevista para Revista Kappa 
sobre o perfil do leitor BCo Camila Cassiavilani Passos 

Ago. 
Entrevista para Rádio UFSCar 

sobre Projeto de Extensão – 
Oficinas de Leitura 

BCo Camila Cassiavilani Passos 

Ago. 

Curso “Política de indexação e 
construção de autoridades no 

Pergamum para o Sistema 
Integrado de 

Bibliotecas/UFSCar” 
 (promovido pela B-So) 

São Carlos 
Alini C. De Carli Demarchi, Maria 

Helena Sachi do Amaral e Keila 
Fernanda de Souza Cruz 
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Ago. Pergamum - Indexação SIN/São 
Carlos Arildo J. F. Martins 

Ago. Pergamum - Autoridade SIN/São 
Carlos Arildo J. F. Martins 

Ago. RI – BDTD Web 
Conferencia Arildo J. F. Martins 

Ago. Treinamento Proquest DMed Denilson Sarvo, Graziella Yuri 
Matsuno 

Ago. Oficina de Encadernação: 
restauração e refilagem BCo Graziella Yuri Matsuno 

Set. 
Curso de Capacitação em 

XML - Educ@ publicações 
on-line de Educação 

Fund. Carlos 
Chagas 

 
Eliane Colepicolo 

Set. Fórum de Ações Afirmativas, 
Diversidade e Equidade 

 
Campus 
Sorocaba 

 
Milena Polsinelli Rubi 

Set. 
III Encontro da UFSCar – 
Campus Sorocaba com a 

comunidade surda 

Campus 
Sorocaba 

Maria Aparecida de Lourdes 
Mariano 

Set. 

Curso de extensão “Diálogos 
na universidade sobre a 

formação educacional da 
pessoa com deficiência” 

Campus 
Sorocaba 

André Pereira da Silva, 
Maria Aparecida de Lourdes 

Mariano, 
Milena Polsinelli Rubi 

Set. 
Libras no campus Araras: III Dia 

do Surdo, (Encontro) 
UFSCar, Araras/SP 

Araras Keila Fernanda de Souza Cruz 

Set. 

Treinamento no uso do Portal 
de Periódicos da CAPES. 

(Carga horária: 3h). 
Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior, Brasília 

À distância Keila Fernanda de Souza Cruz 

Set. 

Docência em EaD: Mídias. 
(Carga horária: 

20h).Universidade Federal de 
São Carlos, UFSCar, São 

Carlos/SP 

À distância Keila Fernanda de Souza Cruz 

Set. 
Aula Inaugural PPGCI 

UFSCar 
BCI/UFSCar 

DCI/UFSCar 
Denilson Sarvo, Eliane 

Colepicolo, Camila Cassiavilani 
Passos, Marcelo Pastore 
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Set. Curso de Direitos Autorais 
ENAP 

ENAP 
Virtual Eliane Colepicolo 

Out. 
Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias 
(SNBU) 

Manaus Emilene da Silva Ribeiro 

Out. 

Pensando a Carreira dos 
Técnico-Administrativos em 

Educação, 
(Encontro)Universidade 
Federal de São Carlos, 

UFSCar, Araras/SP 

Araras Keila Fernanda de Souza Cruz 

Out. 

Inglês.  Programa de 
Capacitação e Qualificação 

para os servidores 
técnico-administrativos da 

UFSCar, Araras/SP 

Araras Keila Fernanda de Souza Cruz 

Out. 

Introdução á Gestão de 
Projetos. (Carga horária: 
20h).Escola Nacional de 

Administração Pública, ENAP 

À distância Keila Fernanda de Souza Cruz 

Out. 
Entrevista para Rádio UFSCar 
sobre o Programa INCLUIR e 

PROVER 
São Carlos Ligia Maria Silva e Souza 

Out.  Gestão da Informação e 
Documentação, ENAP (20h) À distância Eliane Colepicolo 

Out.  Introdução à Libras, ENAP 
(60h) À distância Eliane Colepicolo 

Nov. Introdução à Gestão de 
Processos, ENAP (20h) À distância Eliane Colepicolo 

Nov. Elaboração de Plano de Dados 
Abertos, ENAP (20h) À distância Eliane Colepicolo 
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Fonte: B-Ar; B-LS; B-So, BCo 
 

3.4.2. Participação em Projetos, Grupos de Trabalho, Comissões e Conselhos 

O SIBi incentiva a participação dos servidores em projetos internos e externos, seja em              
Grupos de Trabalhos, Comissões ou Conselhos, com objetivo de motivar a equipe, fortalecer             
a imagem das bibliotecas e do SIBi perante a comunidade acadêmica e contribuir para os               
avanços da universidade. 
 

Abaixo encontra-se a apresentação da participação de servidores nestas atividades: 
 

Projeto de extensão Desvendando o Fundo Florestan Fernandes, em parceria com           
Grupo de Pesquisa Ideias, Intelectuais e Instituições (CNPq/UFSCar). Participantes: Livia de           
Lima Reis (bibliotecária) e Claudia de Moraes Barros de Oliveira (assistente em            
administração). 

 
Projeto de extensão Desmistificando a Ciência: Dúvidas e Desafios Matemáticos do           

Ensino Básico na BCo, em parceria com o Departamento de Matemática (Prof. José Antonio              
Salvador e Profa. Selma Helena de Jesus Nicola), que visa integrar alunos do Ensino Básico               
(EB) com dificuldades em Matemática e/ou curiosos em descobrir novas formas de ver a              
matemática. Participantes: Ligia Maria Silva e Souza, Camila Cassiavilani Passos (BCo),           
Alexei David Antonio (BCo), Marcelo José Araújo  e José Carlos de Oliveira Cesar Junior. 

 
Portal de Periódicos UFSCar foi instituída uma Comissão para Elaboração do Portal            

de Periódicos UFSCar, com o intuito de reunir todos os periódicos editados por pesquisadores              
da UFSCar em uma única plataforma online. Participante: bibliotecária Eliane Colepicolo           
(BCo) como coordenadora técnica do Portal. 

 
Carta de Serviços UFSCar, projeto instituído pela Secretaria de Planejamento          

Desenvolvimento Institucional (SPDI), para atender ao Decreto nº 6.932/2009. O objetivo da            
Carta é informar a todo cidadão sobre os serviços prestados por esta universidade e sobre as                
formas de acesso a esses serviços, primando pela qualidade no atendimento ao cidadão.             
Participante: bibliotecária Eliane Colepicolo (BCo) como vice-coordenadora. 

 
Repositório Institucional UFSCar, foi nomeado pela Reitoria uma Comissão para          

Elaboração da Proposta de Projeto do Repositório Institucional (RI) da UFSCar, de acesso             
aberto, incluindo sua concepção, governança, financiamento e cronograma de implantação.          
Participantes: Ligia Maria Silva e Souza (SIBi); Camila Cassivilani Passos (BCo); Maria            
Helena Sachi do Amaral (B-Ar); Maria A. de Lourdes Mariano (B-So); André Pereira da              
Silva(B-So); Eliane Colepicolo (BCo); Denilson Sarvo (BCo); Arildo Martins (B-LS).  
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Comissão Acessora de Acessibilidade do Campus Sorocaba (subordinada à Secretaria          
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade): Participantes: André Pereira da Silva (B-So);            
Maria Aparecida de Lourdes Mariano (B-So), Milena Polsinelli Rubi (B-So). 

 
Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais (CPOI):        

Participantes: Arildo Martins, Renata Carla Esteves de Medeiros na Comissão de Editoração e             
Milena Polsinelli Rubi, Maria Helena Sacchi do Amaral (B-Ar), 

 
Comissão para implantação de um sistema de gestão de processos e documentos            

arquivísticos eletrônicos para a UFSCar: Participante: Ronildo Santos Prado (BCo). 
 
Comissão Própria de Avaliação (CPA): Participante: Maria Aparecida de Lourdes          

Mariano (B-So). 
 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPADoc) da UFSCar.         

Participante: Ligia Maria Silva e Souza. 
 
Conselho de Pós-Graduação: Rute Aparecida Figueiredo (B-So), Graziella Yuri         

Matsuno (BCo) - membros. 
 
Conselho de Graduação: Rute Aparecida Figueiredo (B-So) 
  
Conselho de Extensão: André Pereira da Silva (B-So) 
  
Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis: Maria Aparecida de Lourdes          

Mariano (B-So) 
 
Conselho de Pesquisa: Milena Polsinelli Rubi (B-So), Ana Maria Mattos de Sant'Ana            

(DiDCA) - membros. 
 
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Servidores Técnicos           

Administrativos em Educação. Gestão: 2013-2016. Participante: Keila Fernanda de Souza          
Cruz (Membro titular). 

 
Projeto Interno da BCo - Migração do site da SeABD, a equipe da SeABD/BCo              

realizou a migração de seu site, até então em framework Plone 3.0, para a versão 4.0. A                 
migração se iniciou em jan./2016 e foi finalizada no mês de outubro.  

 
Projeto Interno da BCo para Comunicação: Elaboração de Plano de Comunicação           

para a BCo, como projeto piloto com o objetivo de expandir o mesmo projeto para as demais                 
bibliotecas. Participantes da BCo: Leandro de Oliveira Lopes, Denilson de Oliveira Sarvo,            
Alexei David Antonio, Marisa Cubas Lozano, Cristina Marchetti Maia. 
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Preservação Digital: participação em 2015 do evento “Workshop: Preservação digital”          
promovido pela IFLA. A motivação para participação no evento foi à aquisição pelo CECH              
do scanner Treventus e espera-se multiplicar o conhecimento adquirido sobre a questão da             
preservação digital na UFSCar. Participante: Eliane Colepicolo (BCo). 

 
BCo Indicadores: O sistema BCo-Indicadores faz parte do Projeto de Indicadores da            

BCo, desenvolvido sob com objetivo de organizar, armazenar e disponibilizar, os indicadores            
da BCo. A perspectiva é que seja migrado para um novo framework e passe a ser utilizado por                  
todas as Bibliotecas do SIBi. Participantes: Eliane Colepicolo (BCo), Sheila Rizzo (BCo). 

 

3.4.3. Produção Intelectual 

Os servidores das Bibliotecas do SIBi têm contribuído para a ampliação do            
conhecimento científico, tecnológico e cultural por meio da produção de publicações, seja na             
forma de artigos de periódicos ou de eventos, capítulos de livros, entre outros. 

Tabela 7 - Produção intelectual das equipes 

N Publicação Tipo Autoria 

1 

Emerald Literati Network Awards for     
Excellence 2016: Outstanding Paper with     
?Information reliability for academic research:     
review and recommendations. New Library     
World 2015 v. 116 n. 11, Emerald Group        
Publishing. 

Prêmio de  
Autoria de  
Melhor 
Artigo 

Eliane Colepicolo 

2 
Revisor de projeto de fomento. Agência de       
fomento: Conselho Nacional de    
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Revisora de  
Projeto Eliane Colepicolo 

3 

Parecerista ad-hoc de projetos submetidos à      
Coordenação de Iniciação Científica e     
Tecnológica (CICT) da UFSCar do EDITAL      
PIBIC/CNPq/UFSCar, PADRD/UFSCar e ICT    
Sem Remuneração da Seleção 2016-2017 entre      
os dias 1 abr. - 31 maio 2016. 

Parecerista Eliane Colepicolo 

4 

FURNIVAL, A. C. M.; SIMIONATO, A. C.;       
COLEPICOLO, E.. Participação em banca de      
José Aparecido Augusto.Uso do acervo de      
periódicos impressos da Biblioteca    
Comunitária da Universidade Federal de São      
Carlos: estudo de caso. 2016. Trabalho de       
Conclusão de Curso (Graduação em     

Participaçã
o em Banca Eliane Colepicolo 
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Biblioteconomia e Ciência da Informação) -      
Universidade Federal de São Carlos. 

5 

Projeto “Sistematização de conhecimentos dos     
empreendedores com alta escolaridade para     
transferência aos empreendedores com média e      
baixa escolaridade” por Eliane Colepicolo e      
Rodrigo Coelho Yunes, para concorrer ao      
prêmio “2016 Emerald/CLADEA Management    
Research Fund Award” 

Autora Eliane Colepicolo 

6 

Centros de Informação em Saúde Popular: na       
direção de um referencial teórico.  
2016. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciência,       
Tecnologia e Sociedade) - Centro de Educação 
e Ciências Humanas, Universidade Federal de      
São Carlos, São Carlos, 2016. 
 

Autora Graziella Yuri  
Matsuno 

7 

MERGULHÃO, R. C.; FIGUEIREDO, R. A.;      
PEREIRA, J. C.; FAVORETTO, C. Avaliação      
da qualidade em serviços em uma biblioteca       
universitária. Revista SODEBRAS, v. 11, n.      
126, p.11-16, jun. 2016. 

Artigo de  
periódico Rute A. Figueiredo 

8 
Gestão de coleções em bibliotecas     
universitárias brasileiras e as avaliações do      
MEC: o caso BCo/UFSCar 

Autora 

Ana Maria M. 
Sant'Ana; Luciana 
T. R. V. Sebin, 
Livia C. Mello, 
André Luís Felipin 
(estagiário) 
Daniele A.C. C. 
Amaral (estagiária) 

9 

LUI, V.A., COLEPICOLO, E. Revisão e      
normalização bibliográfica. IN: Leiva, D.R.,     
Milanez, D.H., Ishikawa, T.T. Ferramentas     
para o desenvolvimento profissional em     
Engenharia: pesquisa, ciência e tecnologia. São      
Carlos: UFSCar, 2016. (Série Apontamentos).     
p. 39-64  

  

10 Revisora Científica ad-hoc da Revista     
Transinformação  Revisora Milena Polsinelli 

Rubi 

11 Parecerista ad-hoc da Revista Interamericana     
de Bibliotecología  Parecerista Milena Polsinelli 

Rubi 
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Fonte: B-So, BCo, SIBi 

3.5. Recursos Financeiros 

Com relação à aplicação dos recursos financeiros, encontra-se na Tabela abaixo, o            
efetivo financeiro do SIBi. 

 

Tabela 8: Comparativos entre aplicação dos recursos próprios 

Alínea 2014 2015 2016 

Material 
Permanente R$29.199,31 R$39.122,42 R$ 55.921,59 

Consumo R$55.599,90 R$14.507,70 R$ 4.542,28 
Serviços R$73.168,00 R$10.156,20 R$8.998,00 
Diárias R$5.000,00 R$5.133,20 0,00 
Passagens R$5.000,00 R$2.634,88 0,00 
Hospedagem 0 R$5.419,19 735,00 
Alimentação 0 R$3.000,00 0,00 
TOTAL R$167.967,21 R$79.973,59 R$ 70.196,87 

Fonte: SAFC/SIBi 
 
Percebe-se uma redução de aproximadamente 58% no orçamento de 2014 para 2016,            

devido aos cortes no orçamento nos dois últimos anos. 
Vale ressaltar que a B-LS utiliza recurso de implantação do campus até 2016.  
O SIBi utilizou Recursos do Tesouro Nacional - custeio, para o desempenho das             

atividades administrativas, conforme Tabela 9. 
Tabela 9: Comparativo de Aplicação dos Recursos do Tesouro Nacional 

Alínea 2014 2015 2016 
Diárias R$84,50 R$0,00 R$ 1.011,18 
Material de Consumo R$6.876,29 R$5.296,75 R$ 3.615,98 
Pessoa Jurídica R$1.145,91 R$7.753,32 R$ 4.660,97 
Despesas Locomoção R$0,00 R$0,00 R $ 1.000,00 
Passagens   R$ 2.390,00 
Combustível/gás R$329,00 R$286,72 R $ 212,00 
TOTAL R$8.435,70 R$13.336,79 R $ 12.890,13 
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Fonte: SAFC/SIBi 
Tabela 10: Dados remissivos da aplicação de Recursos Financeiros 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 
Total Empe-  
nhado 

R$75.566,16 R$67.303,45 R$167.967,21 R$79.973,59 R$ 43.774,21 

RTN/ 
Custeio 

R$33.082,74 R$34.699,48 R$8.435,70 R$13.336,79 R$ 12.890,13 

Total R$108.648,90 R$102.002,93 R$176.402,91 R$93.310,38 R$ 56.664,34* 
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Fonte: SAFC/SIBi. Notas: * Valores ainda não empenhados na totalidade 
 

Devido aos cortes no orçamento indicados pela Administração Superior, nota-se que em            
2016 houve redução significativa na aplicação do recurso financeiro. 
 

Gráfico 1: Aplicação de Recursos Financeiros 

 
Fonte: SAFC 

 

3.6. Aquisição e Desenvolvimento de Coleções 

De acordo com o regimento do SIBi, a Divisão de Desenvolvimento de Coleções e              
Aquisição (DiDCA) é responsável pelo processo de aquisição de materiais bibliográficos, de            
forma centralizada, bem como pela coordenação do processo de formação e desenvolvimento            
das coleções. Dessa forma, a DIDCa tem por finalidades: 

1. Coordenar a elaboração da Política de Desenvolvimento de Coleções do SIBi; 
2. Diagnosticar, planejar e estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de coleções das           

bibliotecas vinculadas ao SIBi; 
3. Programar e executar os investimentos a serem realizados em material informacional           

com os recursos orçamentários, de projetos ou programas; e 
4. Adquirir, de forma centralizada, as fontes de informação a serem incorporadas aos            

acervos das bibliotecas do SIBi. 
 

Até Setembro de 2016 foi contemplado: 
 

1. Em maio finalizou-se e se aprovou junto ao Comitê Gestor a versão 4 da Política de                
Formação e Desenvolvimento de Coleções do SIBi/UFSCar, sendo a mesma          
encaminhada para a Diretoria do SIBi para submissão ao Conselho do SIBi. 

2. De janeiro a agosto foram feitos diagnósticos das coleções da bibliografia básica,            
complementar e de periódicos especializados de dez cursos de graduação do campus            
São Carlos (ver tabela) com o objetivo de planejar e estabelecer diretrizes para a              
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aquisição de material bibliográfico para atender as avaliações do MEC. Cerca de 50%             
dos cursos de graduação da UFSCar serão avaliados pelo MEC até 2018. Para dar              
continuidade nas avaliações é necessário o apoio da Secretaria de Informática (SIn)            
com a inserção dos dados institucionais de várias bases de dados da UFSCar             
(informações sobre discentes, cursos, docentes, servidores, departamentos, disciplinas,        
etc.) no Pergamum. A solicitação desta inserção vem sendo encaminhada desde março            
de 2016 quando foi realizada a primeira reunião com a SIn. Em setembro de 2016 foi                
realizada a última reunião com um bom encaminhamento do assunto e previsão de             
implantação para janeiro de 2017. 

3. Os cinco cursos de graduação da Biblioteca Campus Lagoa do Sino (BLS) estão em              
fase implantação e o levantamento bibliográfico dos planos de ensino vem sendo feito             
pela equipe da biblioteca, docentes e coordenadores dos cursos. Há uma requisição de             
compra coordenada pela DiDCA em andamento. 

4. A DiDCA encaminhou o diagnóstico do curso de graduação em Tradutor e Intérprete             
na Língua Brasileira de Sinais (Libras) à Coordenação do curso que após a análise do               
material encaminhou para esta Divisão a listagem final de aquisição de livros            
nacionais e estrangeiros. Há requisições de compra coordenadas pela DiDCA em           
andamento. 

 
5. Está sendo programado o investimento de R$210.000,00 em material informacional          

(livros nacionais – R$90.000,00; bases de dados e periódicos – R$120.000,00) com            
recursos orçamentários do Tesouro Nacional. Há uma requisição para a compra de            
livros. As requisições para assinatura das bases de dados e periódicos estão sendo             
encaminhadas. Para a próxima gestão, foi definida pelo Comitê Gestor e pela Diretoria             
do SIBi uma distribuição proporcional mais justa dos recursos orçamentários para           
compra de itens de informação, a qual será feita com base na quantidade de alunos de                
cada campus. No caso da BCo, serão realizadas reuniões com os centros acadêmicos             
do campus para definirem como serão distribuídos os recursos para cada centro,            
provavelmente considerando-se também o número de alunos de cada centro; aliado a            
isto, será proposta uma política de aquisição geral do SIBi e propostas            
complementares específicas para cada biblioteca, de acordo com suas peculiaridades. 
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6. Iniciou-se um levantamento bibliográfico para a criação de um modelo de Estudo de             
Uso a ser aplicado em todo o SIBi. O trabalho vem sendo desenvolvido em conjunto               
com o Departamento de Referência da Biblioteca Comunitária. Já foram realizadas           
duas reuniões para orientar o andamento da pesquisa e coleta de dados. 

 
Tabela 11 - Materiais Recebidos e Assinados em 2016 

Tipo Valor (R$) Títulos Volumes 
Livros 0 0 0 
Periódicos e Jornais 0 0 0 
Base de Dados e Norma ABNT 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 

Fonte: DiDCA 
 

A tabela está sem indicação de valores, pois até o momento os valores não foram               
empenhados na totalidade. As requisições estão sendo encaminhadas. 

 
Tabela 12 - Assinaturas em 2016 
Material Títulos Biblioteca 

Jornais 

Folha de São Paulo BCo/B-Ar/B-So 
Jornal Cruzeiro do Sul B-So 

O Estado de São Paulo BCo/B-Ar/B-So 

Valor Econômico BCo/B-Ar/B-So 

Revistas 

A Granja B-Ar 

Agrianual B-Ar 

Anualpec B-Ar 

Arquitetura e Urbanismo BCo/EDF 

Caros Amigos BCo/B-Ar/B-So/BLS 

Ciência Hoje BCo/B-Ar/B-So 

Ciência Hoje das Crianças BCo 

Construção e Mercado/Guia da 
Construção BCo/EDF 

Isto É BCo/B-Ar/B-So/BLS 
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Isto É Dinheiro BCo/B-Ar/B-So 

Techne BCo/EDF 

Bases de 
Dados 

Coleção ABNT 

Todas 
UpToDate 
WEBDewey 
UpToDate 
WEBDewey 

Fonte: DiDCA   
 
 

4. Indicadores Gerais 

4.1. Acervo 

O acervo das Bibliotecas do SIBi é composto por monografias, periódicos, multimeios            
em formatos impresso, digital e online.  

4.2. Monografias 

São considerados monografias os livros, as teses e as dissertações. A Tabela 13             
apresenta o total de exemplares de monografias nas bibliotecas, considerando que exemplar é             
a unidade material de uma obra, ou seja, cada obra pode ter um ou mais exemplares, cada um                  
deles recebendo um número de tombo específico.  

Tabela 13 – Totais de exemplares do Acervo de Monografias 

Biblioteca Número de exemplares 
2015 2016 

B-Ar 20.529 21.029
B-LS 3.462 3.558
B-So 20.925 20.484
BCo 237.277 228.277
Total 282.193 274.603

                  Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
 

Embora a produção da equipe do DePT da BCo tenha sido de 2.968 itens novos no ano                 
de 2016, a Tabela 13 apresenta uma diminuição no número de exemplares de 2015 para 2016                
na BCo, como também ocorreu na B-So, a qual pode ser explicada por inconsistências no               
antigo catálogo do sistema PHL, que apresentava mais exemplares que de fato havia no              
acervo, inconsistências só identificadas após a migração para o Pergamum. Durante o ano de              
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2016, a equipe de tratamento da informação da BCo precisou dedicar-se quase que             
exclusivamente à correções de problemas relativos à esta migração.  

A correção da base da dados no Pergamum deve ser uma força tarefa de todas as                
Bibliotecas do SIBi a fim de sanar todas as inconsistências advindas da migração. 

 
Os acervos das bibliotecas são compostos por materiais bibliográficos que atendem           

todas as áreas do conhecimento. Na tabela a seguir observa-se a quantidade de títulos por área                
do conhecimento. 

Tabela 14 – Total de títulos de monografias por área do conhecimento 

Área do Conhecimento B-Ar B-LS B-So BCo Total % 

Ciências Humanas 763 108 2090 35.408 35.513 29,20 

Linguística, Letras e Artes 383 107 692 10.507 11.577 9,52 

Ciências Exatas 3.566 184 1000 12.922 15.767 12,96 

Ciências Sociais Aplicadas 1.561 202 2139 18.559 18.889 15,53 

Engenharias 338 90 459 8.763 7.144 5,87 

Ciências da Saúde 173 24 106 8.877 7.535 6,20 

Ciências Biológicas 1.187 95 465 5.777 5.753 4,73 

Multidisciplinar 15 2 7 348 360 0,30 

Ciências Agrárias 3.289 105 222 1.104 4.281 3,52 

Total 11.278 917 7.180 102.265 121.624 100,00 
Fonte: SIBi 

 

4.3. Periódicos 

Os periódicos são as publicações mais utilizadas no âmbito científico e tecnológico,            
pois reúnem e divulgam de forma mais ágil, as pesquisas. 

A Tabela 15 apresenta a quantidade de títulos de periódicos impressos presentes nas             
bibliotecas. 

Tabela 15 - Totais de títulos de periódicos impressos 

Biblioteca Número de títulos 
2015 2016 

B-Ar 514 135 
B-LS 0 0 
B-So 90 90 
BCo 4.187 3.945 
Total 4.791 4.170 
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Fonte: SIBi 
 

Nota-se uma diminuição, em 2016, no número de títulos de periódicos impressos            
existentes na B-Ar e na BCo e isso se deve à mudança do software gerenciador de bibliotecas.                 
Com a migração dos dados do acervo de periódicos, por incompatibilidade de alguns campos              
dos registros do Personal Home Library (PHL) - sistema utilizado anteriormente - e do              
Pergamum e também pela não vinculação dos registros já existentes, as bibliotecas estão             
fazendo a revisão dos registros e inserção da coleção de periódicos no campo correspondente. 

4.4. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações apresentou problemas técnicos causando a            

interrupção no uso da mesma, permanecendo inativa de novembro de 2015 a maio de 2016.               
De acordo com orientações do IBICT, responsável pela plataforma TEDE-2, foi indicada a             
necessidade de migração dessa plataforma para o DSPACE. Após conversas e reuniões com a              
Secretária Geral de Informática (SIn) e com a Comissão formada para apresentação de projeto              
de implantação do Repositório Institucional (RI) da UFSCar, decidiu-se que a coleção de             
teses e dissertações seria a primeira coleção do RI e a migração aconteceu entre os meses de                 
abril e maio, sendo então disponibilizada aos usuários. A liberação da inserção de novos              
documentos aconteceu no final de agosto. 

Devido a paralisação da BDTD por 9 meses, houve acúmulo de aproximadamente 900             
teses e dissertações para inserção no RI. Sendo assim, desde o final de agosto de 2016                
criou-se uma força tarefa com vários bibliotecários e estagiários para inserir e disponibilizar             
esses documentos. Até o final de setembro foram inseridas mais de 700 teses e dissertações e                
pretende-se terminar o passivo até o final de outubro. 

Na B-So, com a paralisação da BDTD, as dissertações foram inseridas no Pergamum,             
garantindo o acesso digital, até que a situação fosse regularizada. Atualmente, está sendo feito              
trabalho de conferência entre as duas plataformas e o ajuste dos links que foram corrompidos               
com a extinção da BDTD. 

A partir maio de 2016, com Ato Administrativo do CoPG nº 08/2016, que dispõe              
sobre a extinção do depósito da versão final em papel de Teses e Dissertações, as bibliotecas                
da UFSCar não recebem mais os exemplares em formato impresso. Estes serão inseridos no              
catálogo das bibliotecas no formato digital com link direcionado para o item no RI UFSCar. 

Tabela 16 – Totais de títulos da BDTD 
Ano Número de Títulos 

2015 6.961
2016 8.088
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Fonte: BCo 
 
Pretende-se reestruturar os processos de trabalho e implantar brevemente o autodepósito           

no Repositório Institucional da UFSCar, eliminando a necessidade de confecção da ficha            
catalográfica, pois os metadados ficarão disponíveis on-line para uso dos catalogadores de            
outras instituições que eventualmente possam receber teses ou dissertações da UFSCar. 

Na B-So, o serviço de elaboração eletrônica de ficha catalográfica já está implantando             
desde agosto de 2015. O acesso é feito pelo site www.b-so.ufscar.br.  
 

A Tabela 17 apresenta os trabalhos acadêmicos por grau de defesa. 
Tabela 17 – Total de teses e dissertações 

Grau acadêmico Número de Títulos 
Dissertação 5.618
Tese 2.470
Total 8.088
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Fonte: BCo 
 

4.5. Fontes de Informação On-line  

As fontes de informação on-line, tais como as bases de dados assinadas pela UFSCar e               
as disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES também complementam o acervo das             
bibliotecas e precisam ser gerenciadas pela equipe das mesmas. Isso amplia largamente as             
opções de acesso e uso da informação científica e tecnológica a um custo bem inferior ao do                 
material impresso e digital, já que um mesmo exemplar online pode servir a diversos usuários               
simultaneamente.  

Parece ser uma tendência irreversível que os acervos das bibliotecas se tornem cada vez              
mais acervos virtuais on-line e que os espaços físicos destas sejam utilizados para a prestação               
de serviços de informação, tais como, o acesso a essas fontes on-line; o treinamento para o                
uso destas fontes; a pesquisa bibliográfica, da mais simples a mais sofisticada; a formatação              
de trabalhos acadêmicos; a formatação de artigos para submissão a periódicos e eventos;             
exposições e eventos científicos e culturais; levantamento, armazenamento e divulgação da           
produção intelectual da Universidade; entre outros. O enriquecimento de serviços de           
informação nas bibliotecas também enriquece a obtenção de conhecimentos dos usuários,           
impactando na melhoria da pesquisa e da produção do conhecimento e da cultura. 

Assim o acervo do SIBi conta atualmente com diversas bases, tanto assinadas pela             
UFSCar, quanto disponíveis no Portal da CAPES as quais são apresentadas a seguir. 

4.5.1. Bases assinadas pela UFSCar 

Atualmente, a UFSCar, mantém a assinatura das seguintes bases, conforme Tabela           
abaixo: 

Tabela 18 – Bases de Dados assinadas pela UFSCar. 

Base Descrição 
Atheneu Compra perpétua 
Cambridge Books Online Compra perpétua 
Wiley Online Library Compra perpétua 
ABNT Coleção Assinatura 
UpToDate Assinatura 
Fonte: BCo 
 
 

4.5.2. Bases disponíveis no Portal da CAPES 
 

Tabela 19 – Total de Bases e Periódicos disponíveis no Portal CAPES 

Bases de dados Periódicos E-books 
524 37.600 274.558 
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Fonte: BCo 
 

Cada uma das 524 bases de dados disponíveis no Portal Capes, contém inúmeros tipos              
de publicações, entre eles periódicos, e-books, além de multimeios e diversos outros tipos de              
publicações científico-tecnológicas. 

 
Tabela 20 – Total de Acessos da UFSCar ao Portal CAPES  

Ano Acessos a Referências Acesso a Textos Completos Total 
2013 1.053.408 671.535 1.724.943 
2014 1.249.181 684.021 1.933.202 
2015 1.188.334 621.664 1.809.998 
2016 * * * 

Fonte: BCo 
Notas: * Ainda não há dados de 2016 disponíveis no GeoCapes 

 
Tabela 21 - Acessos às bases disponíveis no Portal CAPES de jan. a set. 2016 

Base ASCE Derwent JCR EBSCO JSTOR Web of Science
Nº Acessos 142 1.545 373 4.041 5.234 16.139

Fonte: BCo 
 

4.6. Acervo de Coleções Especiais 

As bibliotecas vinculadas ao SIBi possuem 14 coleções especiais, sendo que 11 dessas             
coleções estão na Biblioteca Comunitária e 3 na Biblioteca Campus Sorocaba. 

Na BCo, essas coleções ficam sob a responsabilidade do DeCORE e são elas:             
Florestan Fernandes; Florestan Fernandes – Distrito Federal; Luís Martins; Henrique Luis           
Alves; Série Ouro; Ficção Científica; Brasiliana; Ruy Barbosa; João Roberto Martins; Ulysses            
Fernandes Nunes e Revista Ilustração Brasileira. 

Na B-So há a Coleção Domingos de Toledo Pizza, a coleção de História em              
Quadrinhos (HQ) doada pelo Prof. Dr. André Cordeiro dos Santos e a Coleção Especial              
composta por livros preciosos e/ou de arte ou interesse para a história local. 

 
Tabela 22 – Coleções Especiais das Bibliotecas do SIBi 

Coleção Acervo 
Florestan Fernandes 11.488 Florestan Fernandes – Distrito Federal 
Luís Martins 3.444 
Henrique Luis Alves 6.659 
Série Ouro 819 
Ficção Científica 3.004 
Brasiliana 1.584 Ruy Barbosa 
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João Roberto Martins 1.280 
Ulysses Fernandes Nunes 144 
Revista Ilustração Brasileira 225 
Domingos de Toledo Piza 407 
Histórias em Quadrinhos 5.071 
Coleção Especial 57 
Total 34.182 

 Fonte: BCo; B-So 
 

4.7. Indicadores de Usuários 

Os usuários das Bibliotecas do SIBi incluem toda a comunidade acadêmica da UFSCar,             
composta por docentes, técnico-administrativos, alunos de graduação e pós-graduação. No          
caso específico da BCo, inclui também a comunidade externa, formada por cidadãos de São              
Carlos interessados, que podem se cadastrar na biblioteca e utilizar produtos e serviços de              
informação oferecidos por esta biblioteca. 

4.7.1. Usuários Ativos 

São considerados usuários ativos todos os usuários cadastrados, cuja data de validade            
está vigente.  

 
Tabela 23 - Totais de usuários ativos por biblioteca em 2015 e 2016 

Biblioteca Número de usuários 
2015 2016 

B-Ar 1.793 

25.673 
B-LS 333 
B-So 4.317 
BCo 21.890 
Total 28.333 
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Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
 

O atual software gerenciador de bibliotecas fornece apenas o dado de usuários ativos do              
SIBi. 

Percebe-se uma diminuição do número de usuários ativos nas bibliotecas do SIBi,            
justificado pelas inconsistências encontradas devido à migração de sistema, sendo que essas            
inconsistências estão sendo corrigidas, ocasionando a alteração nos dados e demonstrando a            
real quantidade de usuários cadastrados e ativos.  

4.7.2. Consulta ao Acervo 

A Consulta ao Acervo corresponde aos livros que foram retirados das estantes pelos             
usuários e deixados sobre a mesa de estudos. 

Tabela 24 – Consulta ao Acervo 

Biblioteca Quantidade 
B-Ar 3.421 
B-LS - 
B-So 7.302 
BCo 53.891 

Fonte: B-Ar, B-So, BCo 
 

A B-LS não realiza a contagem desta atividade. 
 

4.8. Indicadores de Processamento Técnico 

A Tabela 25 apresenta o total de títulos de materiais bibliográficos catalogados e             
engloba materiais recebidos por compra e doações. 

Tabela 25 - Totais de itens catalogados nas Bibliotecas do SIBi 

Biblioteca Quantidade 
B-Ar 190
B-LS 79
B-So 297
B-Co 2.968
Total 3.534

Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
 

No caso da BCo, estão incluídas as monografias e títulos de periódicos. 

4.8.1. Pequenos Consertos 

A BCo possui um laboratório com equipamentos que permitem a realização de            
pequenos consertos nos livros. A B-So e a B-Ar, mesmo sem laboratório específico, também              
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realizam esse tipo de trabalho, minimizando assim, a quantidade de livros que necessitam de              
encadernação e  o tempo de retorno do livro para o acervo. 

 
Tabela 26 - Totais livros reparados nas Bibliotecas 

Biblioteca Livros reparados 
B-Ar 348
B-LS 0
B-So 93
BCo 2.773

Fonte: B-Ar; B-So; BCo 
 
A B-LS ainda não realiza essa atividade em seu acervo. 

4.8.2. Coleções Especiais 

 
O processamento técnico de itens das coleções especiais é realizado na BCo e na              

B-So.  
Na BCo, as Coleções Especiais têm o seu tratamento técnico realizado pelo            

Departamento de Coleções de Obras Raras e Especiais (DeCORE). Tanto na BCo quanto na              
B-So, este tratamento além do tombamento, classificação, catalogação e guarda, envolve,           
também, etapas específicas, como higienização, reparação, digitalização e revisão.  

Em 2016, a equipe da B-Ar iniciou o processo de levantamento e separação de todo               
material emanado do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) que faz parte de seu                
acervo. São obras dificilmente encontradas em acervos de outras bibliotecas do país e que              
representam a produção técnica desenvolvida pelo IAA. 

Essas obras estão sendo preparadas para dar início às Coleções Especiais desta            
biblioteca.  

A partir do recebimento das doações do arquivo pessoal do Prof. Domingos de Toledo              
Piza, e da coleção de Histórias em Quadrinhos (HQs) do Prof. Dr. André Cordeiro dos Santos,                
a B-So criou sua Coleção Especial. Compõem, ainda, esse acervo livros preciosos e/ou de              
arte ou de interesse para a história local, que também receberam tratamento técnico especial.  

A Tabela 27 apresenta detalhadamente os processos técnicos que foram realizados. 
Tabela 27 - Totais itens de coleções especiais processados 

Tipo atividade B-So BCo
Documentos Classificados 838 0
Documentos higienizados 0 27
Documentos reparados 0 0
Documentos planificados 0 0
Documentos Tombados 838
Documentos Digitalizados 0 82
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Documentos Acondicionados 5.128 345
Documentos Revisados 0 0
Livros Catalogados 5.128 58
Livros (BCo)/Gibis Higienizados (B-So) 5.128 27.162

Fonte: BCo, B-So 
 

4.9. Indicadores de Atendimento ao Usuário 

Os itens subsequentes apresentam os indicadores de cada um desses tipos de            
atendimento. 

4.9.1. Empréstimo Domiciliar 

O empréstimo domiciliar é disponibilizado nas 4 (quatro) bibliotecas, de duas formas: o             
convencional, realizado no balcão de circulação e o autoempréstimo, serviço que permite ao             
usuário realizar seu próprio empréstimo em terminais, com maior autonomia e agilidade no             
processo. 

As principais categorias de usuários das bibliotecas são: Graduação (GR),          
Pós-Graduação (PG); Servidores: Docentes (DO) e Técnico-Administrativos (TA, TE, TS,          
TL). 

Na Tabela 28, verifica-se os empréstimos realizados referentes ao ano de 2015 e 2016. 
Tabela 28 - Total de empréstimos e autoempréstimos  

Biblioteca 
2015 Total 2016 Total 

Empréstimo Auto 
empréstimo 

 Empréstimo Auto 
empréstimo 

 

B-Ar 3.632 2.318 5.950 3.767 924 4.691
B-LS 5.935 0 5.935 4.902 0 4.902
B-So 10.909 0 10.909 11.939 0 14.562
BCo 17.475 56.736 74.211 87.388 0 87.388
Total 37.951 59.054 97.005 107.996 924 111.543
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Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
Notas: * Apenas a B-Ar realizou o autoempréstimo. 
 

Comparando-se a quantidade de empréstimos realizados no ano de 2015 com o período             
de janeiro a dezembro de 2016, observou-se um aumento de 12,28%.  

Quanto ao serviço de autoempréstimo na BCo, o mesmo foi suspenso devido a             
obsolescência dos computadores que causaram incompatibilidade de software e hardware.          
Dessa forma, optou-se por realizar os empréstimos apenas no Balcão de Circulação. Assim             
que novos computadores forem adquiridos, o serviço de autoempréstimo será novamente           
disponibilizado aos usuários. Na B-So e B-LS aguarda-se a aquisição e atualização de             
computadores para ofertar esse autosserviços. 

4.9.2. Empréstimo Entre Bibliotecas 

O Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) constitui um importante serviço das bibliotecas           
da UFSCar para sua comunidade acadêmica, já que permite emprestar de outras instituições             
de ensino superior, e entre as bibliotecas da UFSCar, livros, teses, dissertações e outros tipos               
de itens, bem como emprestar os mesmos materiais para as demais bibliotecas do país. A               
Tabela 29 apresenta os totais de empréstimos entre bibliotecas realizados pelas Bibliotecas do             
SIBi nos anos de 2015 e 2016. 

Tabela 29 -Totais de Empréstimo Entre Bibliotecas 

Biblioteca 2015 2016 
Solicitados Fornecidos Total Solicitados Fornecidos Total 

B-Ar 14 28 42 47 69 116 
B-LS 18 2 20 21 13 34 
B-So 55 49 104 265 228 493 
BCo 131 90 221 183 165 348 
Total 218 169 387 516 475 991 
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Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
 
Esse aumento de 86,5% pode ser justificado pela consolidação desse serviço junto as 4              

(quatro) Bibliotecas do SIBi, que desde 2015 passaram a realizar o EEB. A B-Ar, B-So e                
B-LS realizam o EEB apenas entre as bibliotecas da UFSCar e a BCo tem convênio com                
aproximadamente 140 bibliotecas de instituições de ensino superior do país. 

Isso se justifica pelo tamanho do acervo das B-Ar, B-So e B-LS, sendo que essa última                
está em formação. Com o tempo e a adequada formação do acervo, todas as bibliotecas terão                
condições de participar desses convênios nacionais. 

4.9.2.1. Comutação Bibliográfica 

A Comutação Bibliográfica é outro importante serviço que possibilita ao usuário a            
obtenção de fotocópias de partes de publicações por preços razoáveis (o valor de um simples               
xerox) e em tempo hábil. 

Atualmente a Seção de Acesso a Bases de Dados (SeABD) da BCo é responsável pela               
gestão e operação do serviço de comutação na UFSCar, embora haja uma perspectiva de que               
cada uma das bibliotecas tenha seu próprio serviço de comutação. A BCo é biblioteca base e                
solicitante, podendo atender as solicitações de outras bibliotecas e solicitar publicações a            
estas, por meio dos seguintes serviços de comutação: 

 
● COMUT - serviço de comutação bibliográfica coordenado pelo Instituto Brasileiro de           

Ciência e Tecnologia (IBICT);  
● SCAD – serviço de cópia de documentos coordenado pela BIREME, com ênfase na             

área de Saúde; 
● REBAE – Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura; 
● ReBAP – Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia. 

 
Tabela 30 – Atendimentos e solicitações de comutação bibliográfica 

Ano COMUT SCAD Convênios 
Interinstitucionais BL Total 

2015 141 3 7 7 158 
2016 223 0* 2 7 232 

Fonte: BCo 
* Serviço SCAD fora do ar desde 2015. 

 
Os pedidos de comutação bibliográfica vêm diminuindo ao longo dos anos, devido à             

expansão dos repositórios, bases de dados e coleções on-line.  
Os serviços de comutação de informação geram um riquíssimo acervo digital a partir do              

acervo impresso da BCo e de outras bibliotecas cooperantes dos sistemas de comutação.             
Atualmente, na SeABD, já existem mais de 18.000 publicações em formato digital, com             
conteúdo especializado em diversas áreas do conhecimento. A SeABD mantém esse acervo            
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para possibilitar a consulta do material por outros usuários e para evitar o retrabalho de               
digitalização de uma publicação já solicitada anteriormente. 

4.9.3. Emissão de Atestados Negativos 

O atestado negativo é o documento comprobatório de que o usuário (discente ou             
servidor) da UFSCar não possui material da biblioteca emprestado em seu nome. Esse             
documento é emitido sempre que o usuário deixa de ter vínculo com a Universidade. 

Em 2016 foram emitidos 4.752 atestados negativos, sendo 4.360 pela BCo, 333 pela             
B-So e 59 pela B-Ar. 

Na BCo, pretende-se que este serviço seja feito de forma automatizada, de modo que o               
próprio usuário seja capaz de entrar em sua conta no sistema Pergamum e emitir, caso não                
tenha pendências em seu nome na biblioteca, o seu atestado negativo de forma imediata. A               
BCo está articulando com a empresa do Pergamum para verificar esta possibilidade o mais              
breve possível, de modo que os bibliotecários do DeRef possam dedicar-se a atividades mais              
sofisticadas, tais como a elaboração de treinamentos presenciais, tutoriais na web e cursos             
on-line. 

4.9.4. Elaboração de Fichas Catalográficas 

No intuito de melhorar os serviços oferecidos na confecção da ficha catalográfica foi             
implantado na BCo o atendimento a distância. Esse serviço é oferecido por meio de              
formulário on-line, que permite a emissão da ficha catalográfica de forma automática. 

Tabela 31 - Totais de fichas catalográficas elaboradas 
Ano Fichas Catalográficas 
2015 690 
2016 1038 

Fonte: SIBi/UFSCar 
 
Esse serviço, oferecido pela BCo aos alunos de pós-graduação dos campi de São             

Carlos e Araras da UFSCar, apresentaram um crescimento de 10% no ano de 2016 comparado               
ao ano de 2015. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento no número dos cursos de                
pós-graduação. 

A B-So disponibiliza desde 2015 um programa Gerador de Ficha Catalográfica,           
permitindo que o usuário gere sua ficha automaticamente e de forma independente. 

4.9.5. Treinamentos aos usuários 

As bibliotecas do SIBi promovem treinamentos para capacitar os usuários no uso dos             
recursos informacionais disponíveis.  

Na BCo os treinamentos em bases de dados de literatura técnico-científicas são            
oferecidos pela equipe da SeABD, e abordam bases nas diversas áreas do conhecimento, de              
acordo com a necessidade do requisitante. São oferecidos treinamentos em grupo e            
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individuais. Foi implantado na BCo o treinamento ministrado por representantes de editoras            
de bases de dados como outra opção. 

Foram oferecidos em 2016, os seguintes treinamentos: 
Tabela 32 - Treinamentos aos usuários 

Treinamentos Local Participantes 

Curso “Recursos informacionais como ferramenta para construção do        
conhecimento” B-So  63 

Aula “Elaboração de citação e referências” ministrada na disciplina         
optativa “Escrita científica” dos Programas de Pós-Graduação em        
Ciência dos Materiais e em Planejamento e Uso de Recursos          
Renováveis 

Campus 
Sorocaba 27 

Aula “Introdução à Pesquisa Bibliográfica” ministrada na disciplina        
optativa “Produção do conhecimento em Educação Especial”, da Profa.         
Dra. Kátia Regina Moredo Caiado (Departamento de Educação e         
Ciências Humanas, Sorocaba) 

Campus 
Sorocaba 12 

Curso “Introdução ao Zotero” B-So 10 

Otimize suas pesquisa e trabalhos acadêmicos com o Portal de          
Periódicos da CAPES B-Ar 20 

Estratégias e procedimentos de revisão em artigos científicos B-Ar 47 

Apresentando-se bem com o currículo Lattes B-Ar 20 

Treinamentos em grupo ministrados pela Equipe SeABD BCo 

503 Treinamentos individuais ministrados pela Equipe SeABD BCo 

Treinamentos com Representantes de Editoras de Bases BCo 

Total de Participantes nos Treinamentos 702 
 

Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
 

4.9.6. Visitas Monitoradas e Técnicas 

Na BCo foram realizadas 40 visitas atendendo aproximadamente 1.600 usuários e na            
B-So foram realizadas 3 visitas atendendo 75 usuários. 

 

4.9.7. Atendimentos a Usuários das Coleções Especiais 

O atendimento a usuários das coleções especiais é diferenciado, devido a           
particularidade das coleções e da necessidade do pesquisador. Na B-So os acervos de             
Coleções Especiais ainda não estão disponíveis para o usuário. 

A Tabela 33 mostra os atendimentos realizados em 2015 e 2016 no DeCORE – BCo.  
Tabela 33 - Totais de atendimentos nas Coleções Especiais na BCo 

Tipo de Atendimento 2014 2016 
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Atendimento simples 243 435 
Consulta a obras do FF* e LM**  150 85 
Pesquisa no FFF** 5 8 
Público nas visitas 846 1.047 
TOTAL 1.244 1.575 
Fonte: BCo 
Notas: *Florestan Fernandes; ** Luis Martins, *** Fundo Florestan Fernandes. 
 

A Tabela 34 apresenta os totais de obras consultadas no DeCORE em 2016. É              
importante ressaltar que as obras de alguns acervos, tais como o FFF, não estão disponíveis               
para empréstimo, apenas para consulta local. Da mesma maneira, os documentos de arquivo             
de FFF também não podem ser emprestados, apenas consultados de forma cuidadosa pelos             
usuários interessados.  

Tabela 34 - Totais de obras consultadas por tipo 

Itens consultados 2014 2015 
Livros 197 347 
Documentos de Arquivo FFF 124 199 
TOTAL 321 546 
Fonte: BCo 
 

Como perspectiva futura, pretende-se implantar um processo de digitalização dos          
documentos de arquivo da coleção FFF e a subsequente disponibilização on-line desses            
documentos no sistema Pergamum, com acesso restrito. Com isto, será possível aceitar que             
pesquisadores de outras universidades do Brasil e do mundo se tornem usuários on-line desta              
coleção, mediante a comprovação de vínculo institucional. O mesmo poderá ser feito com             
outras coleções de arquivos que vierem a ser depositadas na BCo, tais como a do militar e                 
ativista político Luiz Carlos Prestes, que está em negociação para doação pela família do              
mesmo. 

4.10. Ação Cultural e Extensão Universitária 

A Ação Cultural nas Bibliotecas do SIBi manifesta-se na forma de eventos culturais,             
educacionais e de divulgação científica, no intuito de promover a cultura e a extensão              
universitária e ampliar o contato das bibliotecas e da comunidade acadêmica com a             
comunidade externa e os cidadãos em geral.  

Ainda não existe um programa de ação cultural no SIBi que integra todas as atividades               
realizadas pelas bibliotecas. 

A BCo possui dois programas de extensão: o PROLER - Programa de Incentivo à              
Leitura, que tem por finalidade contribuir na ampliação do direito à leitura, promovendo             
condições de acesso a outras expressões culturais para abrir novos espaços de leitura e              
integrar leitura, cultura e processos educacionais fora da escola e o PROVER – Programa de               
Atendimento à Grupos Especiais de Usuários: Deficientes Visuais, que tem o objetivo de             
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oferecer ao usuário deficiente visual a infraestrutura necessária para o acesso à informação             
independente do suporte onde esteja registrada essa informação. 

Os projetos de extensão desenvolvidos em 2016 foram:  
● BCo: Encontro de Poetas; Dia Nacional do Livro Infantil; Arte na Biblioteca e Espaço              

BCo. 
● B-So: Curso “Recursos informacionais como ferramenta para construção do         

conhecimento”; Curso “Introdução ao Zotero”,“Biblioteca no cinema” e “Xadrez na          
Biblioteca”.  
Na BCo, dentre os diversos projetos realizados, a revitalização da Biblioteca Infantil            

com readequação do espaço físico e a confecção de brinquedos para formação da             
brinquedoteca, foram destaques em 2016. 

A B-Ar realizou oficinas culturais, exposições, feira do livro e campanhas do silêncio             
e conservação de livros. Promoveu a "1ª Semana Acadêmica da Biblioteca Campus Araras"             
com a realização de Minicursos. 

A B-LS promoveu exposições e participou do Cursinho Popular "Carolina Maria de            
Jesus", que teve início em 2016 em Campina do Monte Alegre. 

A B-So ofereceu o curso de extensão e exposições de cunho acadêmico, artístico e              
cultural. 

4.11. Promoção de Eventos 

As Bibliotecas do SIBi promovem eventos culturais e científicos tanto para a            
comunidade acadêmica e, no caso da BCo, para a comunidade externa, especialmente            
dirigidos para alunos da rede de ensino da cidade e região.  

Em 2016 foram realizados os seguintes eventos: 
 
 

Tabela 35: Eventos promovidos pelas bibliotecas 

Mês Evento Local Organização 

Mar Treinamento em Bases de Dados na Semana da 
Calourada, com apresentação da base Atheneu São Carlos 

SeABD, ministrado pelos 
estagiários e poro 

representante da DotLib 

Mar Bordando Ideias com Mulheres BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Mar Exposição Fotográfica “Construindo o Campus” B-So Núcleo ETC 

Mar Calourada Todos os 
Campi 

Serviço de Referência das 
Bibliotecas 

Mar XIX Encontro de Poetas de São Carlos e Região BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Mar Dia do Bibliotecário BCo 
Diretoria 

Departamento de Ação 
Cultural 

Mar Exposição "Olha Meu Córrego" BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Mar Exposição “Cenário InConsciente” (Caio Marani) BCo Departamento de Ação 
Cultural 
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Mar Exposição “Caminhada Fotográfica” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Mar Comemoração do 6º Aniversário da biblioteca 
(Campanhas, Oficinas, Feira do Livro e Exposições) B-Ar Biblioteca Campus de 

Araras 

Abr Exposição “Você Sabe Quem Somos Nós?” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Abr Exposição “Conhecendo as etnias dos estudantes 
indígenas da UFSCar” BCo Departamento de Ação 

Cultural 

Abr Exposição “Expositor de livros” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Abr Exposição “Semana da Imagem e Som” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Abr Dia Nacional do Livro Infantil BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Abr Treinamento Web of Science e JCR BCo SeABD, ministrado por 
representante Thomson 

Abr Primeira Semana Acadêmica da Biblioteca B-Ar Biblioteca Campus de 
Araras 

Maio Exposição Saberes Indígenas B-So PET INDÍGENA – Campus 
Sorocaba 

Maio Treinamento Elsevier: Scopus, ScienceDirect, 
Compendex e Mendeley BCo SeABD, ministrado por 

representante Elsevier 

Maio Desvendando o Fundo Florestan Fernandes BCo Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais 

Maio Exposição “Harmonia” 
(Cláudio Rosante) BCo Departamento de Ação 

Cultural 

Maio Oficina de Origami  
(Arte na Biblioteca) BCo Departamento de Ação 

Cultural 

Jun Palestra sobre Altmetrics (PLUM X), Serviço de 
descoberta e e-books da EBSCO 

BCo 
webconf. 
todos os 
campi 

SeABD, ministrado por 
representante da EBSCO 

Jun Apresentação da Plataforma de Descoberta LIB 
STEPS BCo SeABD, ministrado por 

representante da ITMS 

Jun Lançamento do Livro "Árvores para Passarinho" BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Jul Exposição “Simetrias e Assimetrias” BCo  Departamento de Ação 
Cultural 

Jul Oficina de Férias: “Relaxamento Bioenergético e 
Meditação Integrativa” BCo Departamento de Ação 

Cultural 

Ago Treinamento Proquest: Sessão 1 BCo SeABD, ministrado por 
representante Proquest 

Ago Treinamento Proquest: Sessão 2 BCo 
SeABD, ministrado por 

representante da ed. 
Proquest 

Ago Oficina de Encadernação para bibliotecários 
externos BCo 

Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais, 

ministrado por Eliane 
Colepicolo 
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Ago Exposição “10 anos da B-So em Vídeo” B-So Equipe B-So 

Ago Exposição “Caminhos: uma abordagem” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Ago Oficina de Encadernação  
(Arte na Biblioteca) BCo 

Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais, 

ministrado por Eliane 
Colepicolo 

Ago Oficina de Encadernação para estudantes de BCI BCo 

Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais, 

ministrado por Eliane 
Colepicolo 

Ago Oficina de Encadernação para servidores e 
estagiários da BCo no dia do aniversário da BCo BCo 

Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais, 

ministrado por Eliane 
Colepicolo 

Ago Bicicletas de Bloomsburry R.U. DeAC/Bco e B-LS 

Set Exposição “Moçambique pelo olhar de 11 
professoras brasileiras” B-So NEPEDE- EEs 

Set Vivência: Roda de Conversa Bordada e lançamento 
do livro “Milagres Bordados” BCo Departamento de Ação 

Cultural 

Set Exposição “UAC” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Set Oficina de Encadernação  
(Arte na Biblioteca) BCo 

Departamento de Coleções 
de Obras Raras e Especiais 

Departamento de Ação 
Cultural 

Set Exposição “Levante Estudantil” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Set Exposição “Ateliê Bellintani & Calligaris” BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Set Exposição “Poesia” (Nina Sallati) BCo Departamento de Ação 
Cultural 

Set Oficina de Encadernação para público em geral BCo 
DeAC, ministrado pela 
bibliotecária da SeABD 

Eliane Colepicolo 

Set Curso de Marcação XML para SciELO BCo 
Organizado e ministrado 
pela bibliotecária Eliane 

Colepicolo 
Set Bicicletas de Bloomsburry R.U. DeAC/Bco e B-LS 
Out Biblioteca no cinema B-So B-So 
Out Xadrez na Biblioteca B-So B-So 

 Cinema e Deficiência B-So B-So 
 Seminário Temático “Inclusão e Direitos Humanos B-So B-So 

Out Exposição da Atlética R.U. DeAC/Bco e B-LS 
Fonte: B-Ar, B-LS, B-So, BCo 
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5. Considerações gerais com análise dos desafios planejados 
A seguir, são descritos os desafios propostos no plano de gestão 2012-2016 e as ações               

desenvolvidas em 2016. 
 

Desafio: Formalização do SIBi 
Efetiva formalização institucional do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar -           
SIBi/UFSCar e a adaptação das equipes para trabalharem nessa nova estrutura. 
Ações Desenvolvidas: contínua adaptação das equipes para trabalharem nessa nova estrutura.           
Criação do site do SIBi pela equipe da SeABD; criação do logo do SIBi e da da B-Ar pela                   
Coordenadoria de Comunicação Social (CSS). Os logos da B-So e B-LS estão em             
desenvolvimento e o da BCo, reformulado em 2015, não passará por alteração. 
 
Desafio: Criação da estrutura administrativa do SIBi 
Estruturar administrativamente o SIBi com a criação de conselhos e políticas 

Ações Desenvolvidas: Elaboração da Minuta de Regimento Interno do SIBi pelo           
Comitê Gestor e da Minuta da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções,             
elaborada sob a coordenação da DiDCA. Ambos documentos foram aprovados pelo Comitê            
Gestor e pelo Conselho do SIBi. 
 
Desafio: Implantação do Repositório Institucional/UFSCar 

Ações Desenvolvidas: participação de bibliotecários do SIBi e das bibliotecas na           
Comissão nomeada pela Reitoria, para apresentação de projeto de implantação do RI/UFSCar.            
Início do RI com a coleção de teses e dissertações, migradas do TEDE-2 para o DSPACE. 
 
Desafio: Registro da produção intelectual no catálogo das bibliotecas 

Ações Desenvolvidas: a proposta está aguardando os resultados da comissão designada           
pela Reitoria para implantação do Repositório Institucional da UFSCar. 
 
Desafio: Melhorar layout das bibliotecas 
Adequação das áreas administrativas das bibliotecas. 

Ações Desenvolvidas: a B-So, após construção de novos prédios para salas de aula,             
pode ocupar as salas originalmente destinadas à área administrativa. Não houve melhoria do             
layout da BCo devido à falta de recursos 
  
Desafio: Atualizar equipamentos de informática, de segurança do acervo, dos prédios e            
de acessibilidade 

Ações Desenvolvidas: foi planejada a aquisição de computadores mas com os cortes no             
orçamento foi possível requisitar apenas a metade do previsto. Aguardando finalização do            
processo de adesão em Ata de Registro de Preço da Universidade Federal da Bahia. 
 
Desafio: Investir em novas tecnologias para atendimento aos usuários 
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Ações Desenvolvidas: implantação total do Sistema Gerenciador de Bibliotecas -          
Pergamum. 
 
Desafio: Compra de equipamentos de uso compartilhado entre a Pós-Graduação, a           
Pesquisa e as Bibliotecas  

Ações Desenvolvidas: Início da utilização do Scanner Treventus, adquirido por projeto           
pelo Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH). A BCo iniciou a digitalização das              
teses e dissertações anteriores ao ano de 2004. Pretende-se disponibilizar esses documentos            
em formato digital. 
 
Desafio: Estudo para distribuição de recursos financeiros para o SIBi - RTN e RP  

Ações Desenvolvidas: Reuniões internas ao SIBi e também com Administração          
Superior, na tentativa de se buscar um modelo de distribuição. Ainda não concluído. 
 
Desafio: Motivação da equipe das bibliotecas 

Ações Desenvolvidas: participação de servidores em comissões, grupos de trabalhos,          
conselhos, eventos específicos da área, projetos de extensão em pareceria com outras            
unidades da UFSCar, workshop interno para compartilhamento de experiência entre os           
servidores, cursos internos integrando a equipe das bibliotecas. 

6. Atividades previstas para os próximos anos 
Na B-Ar: 

● Projeto de Conservação de Livros; 
● Criação de uma Seção Infantil; 
● Realizar estudo de usuário; 

 
Na B-LS: 

● Consolidar o processo de compra das bibliografias dos 5 cursos; 
● Oferecer novos produtos e serviços a comunidade acadêmica com a          

consolidação do SIBi. 
 
Na B-So: 

● Implantar o autoempréstimo de obras; 
● Ampliar as atividades culturais e os cursos oferecidos à comunidade usuária; 
● Inaugurar a Sala HQ que possui um acervo de aproximadamente 5.000 

exemplares; 
 
 
Na BCo: 

● Apropriação e empoderamento da equipe BCo em relação ao uso das           
tecnologias para otimização de processos 

● Ampliação do uso de talentos e capacidades adquiridas pelos colaboradores da           
BCo para melhoria de produtos e serviços de informação da BCo 
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● Análise e otimização de processos de todos os setores da BCo com elaboração             
de regulamentos e manuais de procedimentos da BCo, visando a clareza das            
ações, a uma linguagem comum e à facilitação da execução das atividades; 

● Melhoria dos espaços da BCo, por meio de reforma total do prédio da BCo,              
enfatizando problemas de infraestrutura e mudança do layout para melhor          
adequação aos usuários e à equipe de colaboradores; 

● Reestruturação tecnológica da BCo, com equipamentos em bom        
funcionamento para colaboradores, para autoempréstimo e para consulta às         
bases de informação científico-tecnológica 

● Criação de laboratório de treinamentos, com, pelo menos, 20 computadores e           
aparatos tecnológicos para ministrar aulas (datashow, lousa digital etc.) 

● Revisão e atualização de metadados das coleções e de usuários da BCo no             
sistema Pergamum, considerando problemas de migração do PHL para o          
Pergamum e a melhoria destes para coleta de indicadores e auxílio à tomada de              
decisão; 

● Ampliação de parcerias com outras unidades UFSCar e com instituições          
externas; 

● Elaboração e aplicação de estudos de usuários à todos os centros acadêmicos            
do Campus São Carlos, visando os diferentes grupos de usuários potenciais que            
a biblioteca pode atender às demandas, a saber: docentes, alunos de           
pós-graduação, alunos de graduação, técnicos-administrativos; uso dos       
resultados desses estudos para melhoria de produtos, serviços, eventos e          
espaços da BCo 

● Otimização, ampliação e inovação em produtos e serviços oferecidos de acordo           
com as necessidades de informação dos usuários e visando à competência           
informacional dos mesmos; 

● Elaboração de diversas políticas necessárias ao bom andamento e à          
transparência das atividades da biblioteca, em consonância com as políticas do           
SIBi, tais como: aceite de doações de itens bibliográficos; aceite de doação de             
coleções especiais; descarte de monografias; descarte de periódicos; descarte         
de coleções especiais; aceite de arquivos; compra de itens impressos; compra           
de bases de dados de informação científico-tecnológica; desenvolvimento de         
coleções; entre outras; 

● Implantação e execução de projetos bem estruturados para todas as          
empreitadas não rotineiras, que gerem resultados, conhecimentos avançados e a          
publicação destes em revistas e livros científicos bem qualificados, visando o           
compartilhamento de experiências com outras bibliotecas e interessados 

● Parcerias para projetos de ação cultural com a Pró-Reitoria de Extensão           
(ProEx) e as prefeituras, iniciando pela de São Carlos, como forma de            
complementar as ações de políticas públicas relacionadas à cultura dessas          
entidades; 

● Organização, digitalização e descrição arquivística em sistema computacional        
do Arquivo Permanente da BCo; 
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● Rastreamento contínuo e submissão de projetos à agências de fomento para           
fins de obtenção de recursos extraordinários para melhoria das condições dos           
espaços, produtos, serviços e eventos da BCo 

● Atualização da plataforma do sistema BCo-Indicadores e ampliação do uso do           
sistema para outros setores da UFSCar; 

 

7. Desafios Futuros 
Melhorar e padronizar os produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas, a partir 

das seguintes ações: 
● Promover a integração do SIBi para que todas as bibliotecas, de forma efetiva,             

ofereçam os mesmos tipos de produtos e serviços e padronizem os           
procedimentos que norteiam o seu funcionamento; 

● Integrar o Pergamum com os demais Sistemas da UFSCar, buscando a           
otimização dos fluxos e consistência das informações; 

● Finalizar o Modelo de Distribuição de Recursos Financeiros para as          
bibliotecas; 

● Realizar completo estudo dos usuários das bibliotecas para subsidiar o          
planejamento e melhorar a oferta e a qualidade dos produtos e serviços;  

● Ampliar o investimento e estudo das coleções para além das bibliografias dos            
planos de ensino dos cursos a serem avaliados pelo MEC, não só no conteúdo,              
como no suporte; 

● Expandir e revitalizar o Programa de Incentivo à Leitura; 
● Ampliar o atendimento à comunidade externa da B-Ar e B-LS, seguindo o            

modelo da Biblioteca Comunitária, conforme interesse das comunidades dos         
campi; 

● Pleitear a construção do prédio próprio para B-LS, possibilitando a ampliação           
do espaço físico e a oferta de produtos e serviços; 

● Equacionar as questões referentes à infraestrutura física dos prédios das          
bibliotecas, englobando aspectos de manutenção predial, segurança, conforto        
térmico, rede elétrica e lógica; 

● Adquirir e atualizar equipamentos de informática devido a precariedade dos          
equipamentos existentes possibilitando a oferta de produtos e serviços         
modernos, como por exemplo o autoempréstimo; 

● Repensar espaços físicos buscando atender as demandas do novo perfil dos           
usuários; 

● Implantar Comissão de Usuários das Bibliotecas para participação da         
comunidade na tomada de decisões; 

● Criar Grupo de Trabalho ou Câmara Técnica para elaborar Plano de           
Comunicação para o SIBi, com o objetivo de auxiliar no planejamento e            
promoção de atividades de comunicação e uso das tecnologias; 

● Unidade responsável pelo gerenciamento de fontes de informação on-line no          
SIBi. 
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