PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2007

RELATÓRIO

DE

ATIVIDADES 2007

Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças
Prof. Dr. Paulo Tetuo Yamamoto
Coordenadora de Planejamento Institucional
Profª. Drª. Maria Luiza Marques Dias
Equipe Técnica
Ana Paula Ckroh
Sérgio Hishida - Estagiário
Revisão e Apoio
Bernardete do Rocio Pieper
Débora Santos Hammoud - Estagiária
Melissa Tashiro Yabiku
Dados
Equipe de cada Unidade
Capa
Foto do Prédio Central da Universidade – Banco de Imagens
Edioração
Felipe Gregory Nascimento Silva
Juliana Stinghen
Impressão
Imprensa Universitária
Este Anuário foi organizado a partir das informações prestadas pelas unidades
acadêmicas e administrativas, órgãos complementares e sistemas eletrônicos de dados da
Universidade Federal do Paraná.

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN
Gabinete do Pró-Reitor
Rua XV de Novembro, 1299 - Sobreloja - 80060.000 - Curitiba - PR
(041) 3360-5121 | proplan@ufpr.br | http://www.proplan.ufpr.br/

Reitor Carlos Augusto Moreira Junior
Vice-Reitora Márcia Helena Mendonça
Pró-Reitor de Administração Flávio Zanetti
Pró-Reitora de Extensão e Cultura Sandra Regina Kirchner Guimarães
Pró-Reitora de Graduação Rosana Albuquerque Sá Brito
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Maria Benigna Martinelli de Oliveira
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças Paulo Tetuo Yamamoto
Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis Carlos Alberto Pereira do Rosário
Chefe de Gabinete do Reitor Wanderley Veiga
Chefe de Gabinete da Vice-Reitoria Dorly de Freitas Buchi
Consultoria e Procuradoria Jurídica Marcos Augusto Maliska
Diretora da Biblioteca Central Ligia Eliana Setenareski
Diretor do Hospital de Clínicas Giovanni Loddo
Diretor do Hospital do Trabalhador Geci Labres de Souza Júnior
Diretor da Maternidade Victor Ferreira do Amaral José Sória Arrabal

Diretores de Setor
Setor de Ciências Agrárias - AG Amadeu Bona Filho
Setor de Ciências Biológicas - BL José Marcelo Rocha Aranha
Setor de Educação - ED Ettiene Cordeiro Guérios
Setor de Ciências Exatas - ET Silvia Helena Soares Schwab
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes – HL Maria Tarcisa Silva Bega
Setor de Ciências Jurídicas - JD Luiz Alberto Machado
Setor de Ciências da Saúde - SD Rogério Andrade Mulinari
Setor de Ciências Sociais Aplicadas - SA Zaki Akel Sobrinho
Setor de Tecnologia – TC Mauro Lacerda Santos Filho
Setor de Ciências da Terra – CT Chisato Oka Fiori
Setor da Escola Técnica Alípio Santos Leal Neto
Campus Litoral Valdo José Cavallet
Campus Palotina Vinícius Cunha Barcelos
Centro de Estudos do Mar Eunice da Costa Machado

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas (SIBI).
Metas atingidas:

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:
Além de contribuir para atingir o objetivo Modernizar, Revitalizar e Ampliar o
Sistema de Bibliotecas, o cumprimento desta meta contribuirá também para
alcançar os objetivos estratégicos de Melhorar as condições de trabalho nas
unidades e de Ampliar e modernizar a infraestrutura de apoio ao ensino.

Indissociabilidade das Atividades

Atividades Desenvolvidas:

Metas atingidas: Otimizar em 100% o uso dos catálogos on-line

Indicadores:
• Os usuários das referidas Bibliotecas; e
• Os servidores das referidas Bibliotecas.

Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
• O espaço total de cada biblioteca referida;
• Os serviços ofertados pelas referidas bibliotecas; e
• Os acervos das referidas bibliotecas.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: Em andamento. Há mais de 20 anos que a Biblioteca CT
aguardava pela liberação do espaço do seu andar térreo, ocupado pelo Núcleo
de Concursos da UFPR, para poder receber os benefícios de uma reforma e
ampliação de sua infraestrutura física. Com a execução da obra em 2008
todos os usuários desta biblioteca, bem como os servidores que ali trabalham,
poderão contar com espaço físico adequado para suas atividades.
A Biblioteca HE já recebeu algumas reformas e ampliações ao longo de sua
história. Porém esta reforma, com execução prevista para o ano de 2008,
promoverá uma melhor adequação e modernização de suas instalações e da
utilização dos espaços destinados aos acervos, produtos e serviços, e também
aos usuários. Quanto ao horário de atendimento, nos últimos anos o SIBI
tem procurado atender as demandas por ampliação deste horário com o
corpo funcional existente porém, tendo chegado ao seu limite, qualquer nova
demanda de ampliação deverá ser atrelada a contratação de pessoal com este
objetivo específico. Quanto aos terminais de computadores para consulta, estes
estão cobertos pela meta seguinte. Quanto às salas de reprografia, a meta foi
atingida porque todas as bibliotecas do SIBI dispõe deste serviço dentro de seus
espaços físicos, ou muito próximo a eles.
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Atender até 50% a demanda por ampliação de espaço físico, horários de
atendimento aos usuários, terminais de computadores para consulta e sala de
reprografia do SIBI.
• Processo licitatório para a reforma e ampliação da Biblioteca de Ciência
e Tecnologia (CT);
• Processo licitatório para reforma da Biblioteca de Ciências Humanas e
Educação (HE);
• Elaborado projeto para pedido de Emenda Parlamentar para Reforma e
Ampliação da Biblioteca de Ciências Florestais e da Madeira (CF); e
• Elaborado projeto para pedido de Emenda Parlamentar para
Construção de nova Biblioteca para a Escola Técnica(ET).

RELATÓRIO DE

Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas (SIBI)
Atividades Desenvolvidas:
• Disponibilidade on-line de 100% do catálogo do acervo de livros
circulantes do SIBI;
• Disponibilidade on-line de 100% do catálogo de Teses e Dissertações; e
• Disponibilidade on-line de 3 bibliotecas digitais referentes a produção
científica da UFPR (teses e dissertações, revistas, e imagem e som),
integradas ao software de busca do SIBI.

Indicadores: Os usuários cadastrados no SIBI.
Parâmetros utilizados para gerenciar as ações: Os catálogos de busca
aos acervos existentes no SIBI.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: meta parcialmente cumprida. Para cumprir totalmente a meta
falta ainda informatizar 100% do catálogo de busca ao acervo de periódicos
circulantes.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:
O cumprimento desta meta contribui para atingir o objetivo Modernizar,
Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas. 100% dos usuários podem
fazer as buscas nos catálogos on-line do SIBI a partir de qualquer computador
com acesso a rede internet, inclusive dos disponíveis nas bibliotecas ou nos
laboratórios de informática. Além disso, 100% dos usuários podem acessar online a sua conta de empréstimo e ainda fazer reserva de livros de seu interesse.

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.
Metas atingidas: Dotar todas as bibliotecas com base eletrônica de dados e
terminais de consulta.
Atividades Desenvolvidas:
• Acesso para todos os usuários do SIBI, a 11.419 títulos de periódicos
eletrônicos, pagos pela CAPES, e de 7 e-books e 20 títulos de
publicações eletrônicas pagas pelo SIBI;
• Disponibilização de 51 microcomputadores nas bibliotecas do SIBI para
o acesso dos usuários a todas as bases; e
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• Processo licitatório para aquisição de mais 16 microcomputadores para
usuário.

Indicadores: Os usuários do SIBI.
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Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
• As bases eletrônicas disponíveis no mercado editorial;
• O portal da informação do SIBI; e
• O espaço físico de todas as bibliotecas para colocação dos
microcomputadores para consulta.

Avaliação das ações desenvolvidas:

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:

Situação atual: meta atingida. Todas as bibliotecas estão dotadas com bases de
dados virtuais, pagas pela CAPES ou pela UFPR, e também todas as bibliotecas
estão dotadas com computadores de acesso aos catálogos do SIBI, aos textos
completos das bases de dados das bibliotecas digitais, e aos textos completos
das publicações eletrônicas pagas.

O cumprimento desta meta contribuiu para atingir o objetivo Modernizar,
Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:

Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas

O cumprimento desta meta contribuiu para atingir o objetivo Modernizar,
Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas e também o objetivo de Inovar e
Aperfeiçoar a Gestão Administrativa.

em serviços, otimização de processos e outros) para 100% dos técnicos do
Sistema de Bibliotecas.

Indissociabilidade das Atividades

Metas atingidas: Promover programas continuados de qualificação (qualidade

Atividades Desenvolvidas:

Metas atingidas: Ampliar e atualizar o acervo em média de 10% ao ano de
acordo com o número de alunos matriculados nos cursos vinculados aos setores
de cada biblioteca.

Cursos ofertados para 100% dos técnicos do Sistema de Bibliotecas:
• Recursos Informacionais;
• Informação on line;
• Administração de conflitos;
• Compras;
• Acessibilidade nas Bibliotecas; e
• MARC 21.

Atividades Desenvolvidas:

Indicadores:

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Ampliação e atualização do acervo em:
• 15.552 exemplares de livros;
• 2.614 títulos de periódicos em papel;
• 20 títulos de periódicos eletrônicos;
• 7 e-books; e
• Acesso a 11.419 títulos de periódicos eletrônicos disponíveis no portal
periódicos da CAPES.

Indicadores:
• Os alunos matriculados em todos os cursos; e
• O valor médio do material bibliográfico de cada biblioteca.

Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
• As avaliações dos cursos pelo MEC e pela CAPES;
• A indicação da UNESCO para a relação alunos/quantidade de livros; e
• A lista das indicações dos docentes para aquisição de material
bibliográfico.

Avaliação das ações desenvolvidas:
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Portanto, o crescimento do acervo foi de aproximadamente 46% em relação
ao número de alunos matriculados nos cursos vinculados aos setores de
cada biblioteca. A necessidade de ampliação do acervo é contínua e, por
este motivo, nos últimos anos a UFPR tem procurado destinar os recursos
financeiros necessários para que os acervos das bibliotecas do SIBI mantenhamse atualizados e em crescimento com o intuito de atender as demandas dos
usuários no mínimo no tocante a bibliografia básica, necessária ao suporte dos
cursos ofertados.

Situação atual: meta atingida. A UFPR tem 33.354 alunos matriculados nos
cursos de graduação, de pós-graduação, de ensino médio e profissionalizante.

Os técnicos administrativos do SIBI.

Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
A avaliação funcional; e
O reenquadramento funcional.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: eta atingida. Os temas dos cursos ofertados foram selecionados
a partir da necessidade apontada pelos servidores do SIBI para seu
aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:
O cumprimento desta meta contribuiu para atingir o objetivo Modernizar,
Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Indissociabilidade das Atividades

Indissociabilidade das Atividades

Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas

Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas

Metas atingidas: Realizar o dimensionamento de pessoal em 100% das

Metas atingidas: Adequar acervo a portadores de necessidades especiais.

bibliotecas, visando também o atendimento dos cursos noturnos.

Atividades Desenvolvidas:
• Dimensionamento de pessoal, efetuado pela Pró-Reitoria de Recursos
Humanos PRHAE), em 100% das bibliotecas;
• Incluído no planejamento estratégico da UFPR a necessidade de suprir,
de imediato, a falta de pessoal nas bibliotecas;
• Solicitado pela Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU),
nos últimos anos, em reuniões com a MEC/SESU, a reposição do quadro
de pessoal das Bibliotecas Universitárias visto ser este um problema
enfrentado pelas bibliotecas de norte a sul do País; e
• Incluído pelo SIBI, no projeto REUNI da UFPR, a solicitação de
contratação de 128 técnicos administrativos para suprir a demanda atual
de serviços e produtos e iniciar o atendimento a demanda de ampliação
do horário de atendimento.

Indicadores: Os servidores do SIBI.
Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
•
•
•
•

Os serviços e produtos ofertados em 100% das bibliotecas;
O número de usuários atendidos em 100% das bibliotecas;
O acervo existente em 100% das bibliotecas; e
O horário de atendimento em 100% das bibliotecas.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: meta atingida. A PRHAE realizou o dimensionamento em todas
as bibliotecas do SIBI e apontou a necessidade de ampliação do quadro atual
de pessoal em 64 técnicos. Esta ampliação é indicada para um turno de 8 horas
diáriasde funcionamento das bibliotecas, e atendimento as demandas atuais dos
serviços ofertados pelo SIBI. Considerando que a média diária de atendimento
das bibliotecas é de 11 horas diária de funcionamento, será necessária a
ampliação do quadro de pessoal em 88 técnicos, para atendimento a demanda
de serviços hoje existente, sem levar em conta a ampliação de horário. Portanto,
a meta foi atingida, mas a contratação de servidores indicada ao final do
dimensionamento não.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI:
O cumprimento desta meta contribuiu para atingir o objetivo Modernizar,
Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Atividades Desenvolvidas: Ministrado curso de acessibilidade aos servidores
do SIBI.
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Indicadores: Usuários com necessidades especiais.
Parâmetros utilizados para gerenciar as ações: O acervo do SIBI.
Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: em andamento. O curso sobre acessibilidade procurou mostrar
os tipos de adequações que podem ser feitas nos acervos e na infraestrutura
física das bibliotecas para atendimento as pessoas com necessidades especiais.
Pretende-se em 2008, em parceria com o NAPNE, levantar as reais demandas
dos usuários portadores de necessidades especiais para posterior adequação do
acervo.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI: O cumprimento desta meta contribuirá para atingir o
objetivo Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.
Metas atingidas: Aumentar em 50% o pessoal, visando àoferta de serviços e
produtos de qualidade.
Atividades Desenvolvidas:
• Dimensionamento, pela PRHAE, do quadro de pessoal do SIBI;
• Incluído no planejamento estratégico da UFPR a necessidade de suprir,
de imediato, a falta de pessoal nas bibliotecas;
• Solicitado pela Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU),
nos últimos anos, em reuniões com a MEC/SESU, a reposição do quadro
de pessoal das Bibliotecas Universitárias visto ser este um problema
enfrentado pelas bibliotecas de norte a sul do País; e
• Incluído pelo SIBI, no projeto REUNI da UFPR, a solicitação de
contratação de 128 técnicos administrativos para suprir a demanda atual
de serviços e produtos, e iniciar o atendimento a demanda de ampliação
do horário de atendimento.

Indicadores: Os servidores do SIBI.
Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
•
•
•
•

Os serviços e produtos ofertados em 100% das bibliotecas;
O número de usuários atendidos em 100% das bibliotecas;
O acervo existente em 100% das bibliotecas; e
O horário de atendimento em 100% das bibliotecas.
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Avaliação das ações desenvolvidas:

UFPR para atender 100% dos alunos com necessidades especiais.

Meta não atingida. Não houve aumento no quadro de pessoal.

Atividades Desenvolvidas:

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.
Metas atingidas: Avaliar anualmente os serviços e produtos das 15 bibliotecas
do SIBI, utilizando os indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias,
e realizar as mudanças necessárias.
Atividades Desenvolvidas: O cumprimento desta meta está a cargo da
Comissão Permanente de Auto-avaliação da UFPR.

Indicadores: Usuários do SIBI com necessidades especiais.

Indissociabilidade das Atividades

bibliotecas do SIBI.

Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas

Situação atual: em andamento. Pretende-se, nos próximos anos, promover a
adequação necessária em todas as bibliotecas do SIBI.

Metas atingidas: Digitalizar o acervo de teses e dissertações anteriores a 2004
e demais documentos produzidos pela UFPR.
Atividades Desenvolvidas:
• Elaborado, enviado e parcialmente aprovado pela FINEP/CT-INFRA,
projeto que auxiliará no cumprimento desta meta;
• Colocado no orçamento 2008 da UFPR a aquisição de scanner
específico para digitalização da coleção retrospectiva dos documentos
científicos da Universidade.

Indicadores: Os usuários do SIBI.
Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
• Todas as teses e dissertações defendidas na UFPR antes de 2004.; e
• Todas as revistas científicas produzidas pela UFPR antes de 2004.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: em andamento. A destinação do recurso financeiro, pelo
projeto CT-INFRA, para aquisição dos servidores de armazenamento e de
processamento, bem como a liberação do recurso financeiro, pela UFPR, para
aquisição do scanner, permitirão em 2008 o início da execução do projeto de
digitalização do acervo retrospectivo da produção científica da UFPR. Cabe
ressaltar que toda a produção científica da UFPR, a partir de 2004, já está
inserida nas bibliotecas digitais do SIBI e disponibilizada on-line para 100% dos
usuários.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI: O cumprimento desta meta contribuirá para atingir o
objetivo Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.
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• Adequação do acesso à entrada e aos espaços internos da Biblioteca de
Ciências Agrárias (AG);
• Processo licitatório para construção de banheiro específico para
portadores de necessidades especiais na biblioteca AG;
• Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos os
espaços internos da Biblioteca Central; e
• Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos os
espaços internos da Biblioteca CT.

Metas atingidas: Adaptar a estrutura e funcionamento das bibliotecas da

Parâmetros utilizados para gerenciar as ações: Infraestrutura das
Avaliação das ações desenvolvidas:

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI: O cumprimento desta meta contribuirá para atingir o
objetivo Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

Indissociabilidade das Atividades
Objetivos: Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas
Metas atingidas: Construção de biblioteca para atender local de acervo (livros
e periódicos), salas de estudo em grupo e estudo individual, administração e
atendimento.
Atividades Desenvolvidas: O SIBI já possui 15 bibliotecas com esta
infraestrutura física.

Indicadores:
• Os usuários do SIBI; e
• Os servidores do SIBI.

Parâmetros utilizados para gerenciar as ações:
• Os serviços e produtos ofertados; e
• Os acervos existentes.

Avaliação das ações desenvolvidas:
Situação atual: meta atingida. Entretanto, com o intuito de otimizar a utilização
dos espaços físicos, os recursos humanos existentes e os serviços e produtos
ofertados, foi proposto pelo SIBI, no projeto REUNI da UFPR, a construção de
um prédio que venha a reunir seis bibliotecas hoje existentes de forma dispersa
no Campus do Jardim Politécnico e no Campus do Jardim Botânico.

Contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos da UFPR
definidos no PDI: O cumprimento desta meta contribuiu para atingir o
objetivo Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.

