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Tipo de programa
Programa Finalístico – programa do qual resultam bens ou serviços ofertados
diretamente à sociedade.

Objetivo geral
Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de Bibliotecas (SIBI)

Gerente do programa
PROPLAN – Prof. Paulo Yamamoto

Gerente executivo
Direção do Sistema de Bibliotecas – Bibliotecária Ligia Eliana Setenareski

Indicadores ou parâmetros utilizados



















Os usuários das bibliotecas;
Os servidores das bibliotecas;
O valor médio do material bibliográfico de cada biblioteca;
O espaço físico das bibliotecas;
Os serviços e produtos ofertados pelas bibliotecas;
Os acervos das bibliotecas;
Os catálogos de busca aos acervos existentes no SIBI;
As bases eletrônicas de material bibliográfico disponíveis no mercado
editorial;
O Portal da Informação do SIBI;
As avaliações dos cursos pelo MEC e pela CAPES;
A indicação da UNESCO para a relação alunos/quantidade de livros;
A lista das indicações dos docentes para aquisição de material
bibliográfico;
A avaliação funcional;
Capacitação e reenquadramento funcional;
O horário de atendimento das bibliotecas;
As teses e dissertações defendidas na UFPR antes de 2004;
As revistas científicas produzidas pela UFPR antes de 2004;
Infraestrutura das bibliotecas do SIBI.

Público-alvo (beneficiários)
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Principais ações do programa
 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;
 Otimizar em 100% o uso dos catálogos on-line;
 Dotar todas as bibliotecas com base eletrônica de dados e terminais de
consulta;
 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;
 Promover programas continuados de qualificação (qualidade em
serviços, otimização de processos e outros) para 100% dos técnicos do
Sistema de Bibliotecas;
 Realizar o dimensionamento de pessoal em 100% das bibliotecas,
visando também o atendimento dos cursos noturnos;
 Adequar acervo a portadores de necessidades especiais;
 Aumentar em 50% o pessoal, visando a oferta de serviços e produtos de
qualidade;
 Avaliar anualmente os serviços e produtos das 15 bibliotecas do SIBI,
utilizando os indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias,
e realizar as mudanças necessárias;
 Digitalizar o acervo de teses e dissertações anteriores a 2004 e demais
documentos produzidos pela UFPR;
 Adaptar a estrutura e funcionamento das bibliotecas da UFPR para
atender 100% dos alunos com necessidades especiais;
 Construção de biblioteca para atender local de acervo (livros e
periódicos), salas de estudo em grupo e estudo individual, administração
e atendimento;

GESTÃO DAS AÇÕES
Ação 01 – Reforma e ampliação da Biblioteca de Ciência
e Tecnologia
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade

Comunidade Universitária e sociedade em geral

Reforma e ampliação da Biblioteca de Ciência e Tecnologia (CT)

Avaliação do programa

Descrição

Foram estabelecidas 12 metas para alcançar o objetivo de modernizar,
revitalizar e ampliar o Sistema de Bibliotecas (SIBI). Estas doze metas foram
desdobradas em 36 ações, destas 29 são de curto prazo e 7 referem-se
a projetos contínuos. Pode-se avaliar que no cômputo geral o Sistema de
Bibliotecas procurou, com o apoio da administração da UFPR, trabalhar
arduamente para manter o seu crescimento e desenvolvimento, visando sempre
a melhoria dos serviços e produtos ofertados a toda a comunidade universitária
e a sociedade em geral.

Execução da obra de engenharia para reforma e ampliação da CT.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
Biblioteca CT e Prefeitura da Cidade Universitária (PCU)

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU

Coordenador da ação

Descrição

Eliane Maria Stroparo, Chefe da Biblioteca CT

Execução da obra de engenharia para reforma da Biblioteca HE

Resultados

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Objetivos
Modernizar, revitalizar e ampliar a Biblioteca CT para que possa disponibilizar
aos seus usuários um espaço físico adequado para as pesquisas e para os
serviços utilizados. Por mais de 20 anos a Biblioteca CT aguardou a 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.

Unidades executoras

Biblioteca HE e FUNPAR

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2008

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
FUNPAR

Coordenador da ação

Prof. Carlos Eduardo Vieira, responsável pelo subprojeto enviado ao CT-INFRA

Meta Física da Ação

Resultados

2008
Prevista

Realizada

Atender 50% a
demanda por
ampliação de espaço
físico, horários de
atendimento aos
usuários, terminais de
computadores para
consulta e sala de
reprografia do SIBI

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.
A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição de 83 microcomputadores para consulta dos
usuários.

Não houve demanda de ampliação do número de salas de
reprografia.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$390.000,00

Não confirmado até o momento

Indicadores de Desempenho:






Grupo de pesquisa da área Sociedade e Cultura

Os usuários da biblioteca
Os servidores da biblioteca
O espaço total da biblioteca
Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca
Os acervos da biblioteca

Ação 02 – Reforma da Biblioteca de Ciências Humanas e
Educação
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade
Reforma interna da Biblioteca HE para melhor adequação de seu espaço físico

Objetivos
A Biblioteca HE recebeu algumas reformas e ampliações ao longo de
sua história, porém, esta reforma promoverá uma melhor adequação e
modernização de suas instalações e da utilização dos espaços destinados
aos acervos, produtos e serviços, e também aos usuários. Esta reforma só foi
possível pela elaboração de subprojeto por pesquisadores da área Sociedade e
Cultura, que foi parte integrante do projeto institucional aprovado pela FINEP –
Edital CT-INFRA.
Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

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.

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.
A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição 83 microcomputadores para consulta dos usuários.

Não houve demanda de ampliação do número de salas de
reprografia.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$460.838,79

Não confirmado até o momento

Indicadores de Desempenho






Os usuários da biblioteca
Os servidores da biblioteca
O espaço total da biblioteca
Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca
Os acervos da biblioteca
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Ação 03 – Reforma e ampliação da Biblioteca de
Ciências Florestais e da Madeira (CF)
Tipo
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]

 O espaço total da biblioteca
 Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca
 Os acervos da biblioteca

Ação 04 – Construção da nova Biblioteca ET

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Tipo

Reforma e ampliação da Biblioteca CF para disponibilizar aos seus usuários
espaço físico adequado para estudos e serviços utilizados

Finalidade

Descrição
Elaboração de projeto arquitetônico para reforma e ampliação da Biblioteca CF

Ação Orçamentária
Reforma e ampliação da Biblioteca ET para disponibilizar aos seus usuários
espaço físico adequado para estudos e serviços utilizados.

Descrição

COORDENADORIA

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

Biblioteca Central

Construção de nova Biblioteca para a Escola Técnica.
Demanda incluída como meta no Projeto Reuni.

Unidades executoras

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

CF e PCU

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU
Tânia de Barros Baggio, Chefe da Biblioteca de Ciências Florestais e da
Madeira

Resultados
Objetivos
Reformar e ampliar em 250 m² a Biblioteca CF.

Coordenador da ação

Eutália Cristina do Nascimento Moreto, Chefe da Biblioteca ET.

Resultados

Objetivos
Construir nova Biblioteca para a Escola Técnica.

2008

2008
Realizada

Prevista

Realizada

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.

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.

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.

A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição 83 microcomputadores para consulta dos usuários.
Não houve demanda de ampliação do número de salas de
reprografia.

Meta Financeira da Ação

A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição de 83 microcomputadores para consulta dos
usuários.
Não houve demanda de ampliação do número de salas
de reprografia.

Meta Financeira da Ação
2008

2008
Prevista

Realizada

R$ 470.000,00

0,00

Indicadores de Desempenho
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PCU

Meta Física da Ação

Meta Física da Ação

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.

ET e PCU

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Coordenador da ação

Prevista

Unidades executoras

 Os usuários da biblioteca
 Os servidores da biblioteca

Prevista

Realizada

R$522.600,00

0,00

Indicadores de Desempenho

 Os usuários da biblioteca.
 Os servidores da biblioteca.

 O espaço total da biblioteca.
 Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca.
 Os acervos da biblioteca.

Ação 05 – Construção de nova Biblioteca para o Campus
de Palotina (PA)

Indicadores de Desempenho





Os usuários da biblioteca.
O espaço total da nova biblioteca.
Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca.
Os acervos da nova biblioteca.

Tipo

Ação

Ação 06 – Reforma e ampliação da Biblioteca de
Ciências Biológicas (BL)

Finalidade

Tipo

Reforma e ampliação da Biblioteca PA para disponibilizar aos seus usuários
espaço físico adequado para estudos e serviços utilizados.

Descrição

Ampliação do espaço atual da Biblioteca do Campus de Palotina (PA).
Incluída como meta no projeto Reuni.
Em andamento elaboração de projeto de nova biblioteca.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2008

Ação

Finalidade
Reforma e ampliação da Biblioteca BL para disponibilizar aos seus usuários
espaço físico adequado para estudos e serviços utilizados.

Descrição
Reforma e ampliação em cerca de 70m2 da área de estudo do andar térreo da
biblioteca.
Incluída como meta no projeto Reuni.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

PA e PCU

Biblioteca Central

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU

Unidades executoras
BL e PCU

Coordenador da ação

Maria Simone Utida S. Amadeu, Chefe da Biblioteca AG

Resultados

Objetivos
Construir nova Biblioteca para o Campus de Palotina.
Meta Física da Ação

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU

Coordenador da ação
Ruth Lobo dos Santos, Chefe da Biblioteca de Ciências Biológicas (BL)

Resultados

2008
Prevista

Realizada

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.

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.
A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição de 83 microcomputadores para consulta dos
usuários.
Não houve demanda de ampliação do número de salas
de reprografia.

Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$ 1.350.000,00

0,00

Objetivos
Reformar e ampliar a Biblioteca de Ciências Biológicas.
Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

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.

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.
A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição 83 microcomputadores para consulta dos
usuários.
Não houve demanda de ampliação do número de salas
de reprografia.
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Meta Financeira da Ação
Meta Física da Ação

2008

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

Prevista

Realizada

2008

R$105.000,00

0,00

Prevista

Realizada

Otimizar em
100% o uso
dos catálogos
on-line.

Meta parcialmente cumprida. Aproximadamente 80% dos catálogos
on-line foram disponibilizados para uso (100% do catálogo de
livros circulantes e 100% do catálogo de teses e dissertações). Em
andamento a informatização do catálogo referente a coleção de
periódicos circulantes que representa aproximadamente 20% do total
dos catálogos do SIBI.

Indicadores de Desempenho
 Os usuários da biblioteca
 O espaço total da biblioteca
 Os serviços e produtos ofertados pela biblioteca

Ação 07 – Preparo técnico de livros, periódicos, teses e
dissertações
Tipo
Ação Não Orçamentária

Finalidade
Disponibilizar aos usuários o acesso a 100% do catálogo de acervos circulantes
do SIBI (livros, periódicos, teses e dissertações).

Descrição
 Preparo técnico (catalogação, classificação e indexação) e preparo
físico (confecção de etiqueta de lombada, etiqueta de código de barra e
colocação de fita eletromagnética antifurto) em todos os livros recebidos
por compra ou doação e inseridos no acervo, e em outros materiais.
 Continuidade da informatização do catálogo da coleção de periódicos.
 Preparo técnico (catalogação, classificação e indexação) e preparo
físico (confecção de etiqueta de lombada, etiqueta de código de barra
e colocação de fita eletromagnética antifurto) em todas as Teses e
Dissertações produzidas pela UFPR em 2008 e inseridas no acervo.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Alimentação das bibliotecas digitais com a inclusão de 3650 Teses e
Dissertações e 627 vídeos produzidos pela UFPR.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho

 Todo material bibliográfico a ser inserido no acervo em 2008

Ação 08 – Manutenção das 3 Bibliotecas Digitais da
UFPR (teses e dissertações, revistas e imagem e som),
integradas ao software de busca do SIBI)
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Disponibilizar aos usuários o acesso on-line ao conteúdo da produção técnicacientífica da UFPR, em forma digital.

Descrição

Todas as Bibliotecas do SIBI

Submissão, nas Bibliotecas Digitais, do conteúdo digital das teses e dissertações,
das revistas e dos vídeos produzidos pela UFPR em 2008, e integração deste
conteúdo digital ao software de busca do SIBI.

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Unidades executoras

Biblioteca Central

Coordenador da ação
O responsável pelo processamento técnico de cada biblioteca

Resultados
Objetivos
Preparar tecnicamente os livros, periódicos, teses e dissertações.

Biblioteca Central

Unidades executoras

Todas as bibliotecas do SIBI, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG),
a UFPRTV e o Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL)

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
Biblioteca Central, PRPPG eC3SL

Coordenador da ação
A Direção do SIBI e o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Resultados
204

Objetivos
Manutenção das 3 Bibliotecas Digitais com alimentação, no software de busca
do SIBI, do acervo técnico-científico produzido pela UFPR.

Divisão Administrativa do SIBI (DA)
Núcleo de Automação Documentária do SIBI (NAD)

Coordenador da ação
Paulo Roberto Cequinel, Chefe da DA

Meta Física da Ação

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Resultados

2008
Prevista

Realizada

Otimizar em
100% o uso dos
catálogos on-line.

Meta parcialmente cumprida. Aproximadamente 80% dos catálogos
on-line foram disponibilizados para uso (100% do catálogo de
livros circulantes e 100% do catálogo de teses e dissertações). Em
andamento a informatização do catálogo referente a coleção de
periódicos circulantes que representa aproximadamente 20% do
total dos catálogos do SIBI.

Alimentação das bibliotecas digitais com a inclusão de 3650 Teses e
Dissertações e 627 vídeos produzidos pela UFPR.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho
 As teses e dissertações, revistas e vídeos produzidos pela UFPR em 2008

Ação 11 – Manter o programa de educação continuada
do SIBI
Tipo

Ação Não Orçamentária

Finalidade

Qualificar e aperfeiçoar continuamente todo o corpo técnico-administrativo do
SIBI.

Descrição

Foram ofertados para todos os servidores do SIBI os seguintes cursos:
Informática Zero e Informática Básica (cursos de capacitação); Curso Técnico
em Biblioteconomia (qualificação).

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras

Biblioteca Central, PROGEPE

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

 Objetivos
 Ofertar cursos para todos os servidores do SIBI.
 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.
 O Curso de Técnico em Biblioteconomia foi ofertado, porém, não houve
demanda.

2008

Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

Promover programas continuados de
qualificação (qualidade em serviços,
otimização de processos e outros)
para 100% dos técnicos do Sistema de
Bibliotecas.

Instituído programa continuado de
qualificação para 100% dos técnicos
do Sistema de Bibliotecas, com a oferta
de vários cursos, de acordo com a
necessidade dos servidores para sua
qualificação e aperfeiçoamento.

Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho
 As necessidades de aperfeiçoamento apontadas pelos servidores e
chefias das unidades do SIBI.

Ação 12 – Suprir, de imediato, a falta de pessoal nas
bibliotecas
Tipo
Ação Não Orçamentária

Finalidade

Dotar o SIBI com número suficiente de servidores técnico-administrativos para
dar continuidade ao fornecimento de produtos e serviços, e ampliar o horário de
atendimento, a fim de suprir as demandas dos cursos noturnos existentes e dos
recém-criados.

Descrição
Contratar 128 técnicos administrativos para o SIBI.
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Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras

Unidades executoras
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

Biblioteca Central, C3SL

PROPLAN

Coordenador da ação

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PROPLAN

Ligia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Resultados

Coordenador da ação
Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Resultados
Objetivos
Contratar 128 técnicos administrativos para o SIBI para dar continuidade ao
fornecimento dos produtos e serviços, e ampliar o horário de atendimento, a fim
de suprir as demandas dos cursos noturnos existentes e dos recém-criados
Meta Física da Ação
2008
Prevista

Biblioteca Central

Realizada

Aumentar em 50% o
Meta parcialmente cumprida
pessoal, visando a oferta
Contratados 14 bibliotecários, 1 arquivista e3 assistentes
de serviços e produtos de
administrativos.
qualidade.
Meta Financeira da Ação

Objetivos
Continuar o processo de digitalização da produção cientifica da UFPR e
disponibilizá-la on-line.
Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho
 Os usuários atendidos.
 Os serviços e produtos ofertados.

Ação 14 – Elaborar o projeto CT-INFRA para
digitalização da Coleção Retrospectiva da produção
científica gerada pela UFPR.
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade
Disponibilizar on-line o conteúdo, em meio digital, da produção científica da
UFPR, anterior a 2004.

Descrição
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O projeto visa a captação de recursos para aquisição de equipamentos
e principalmente a contratação de pessoal temporário para o serviço de
digitalização e preparo técnico das teses, dissertações e revistas produzidas pela
UFPR antes de 2004, e também de algumas obras raras do acervo do SIBI.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

O projeto foi elaborado e unificado,
porém, não foi contemplado.

2008
Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho
 8.000 teses e dissertações.
 3.000 fascículos de revistas (aproximadamente 18.000 artigos).

2008
Prevista

Realizada

Digitalizar o acervo de teses e dissertações
anteriores a 2004 e demais documentos
científicos produzidos pela UFPR.
Meta Financeira da Ação

Ação 15 – Aquisição de scanner específico para início da
digitalização de Obras Raras
Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

A destinação do recurso financeiro para aquisição do scanner permitirá o
início do processo de digitalização das obras raras pertencentes aos acervos
das Bibliotecas do SIBI e, conseqüentemente, a ampliação do conteúdo das
Bibliotecas Digitais da UFPR.

Descrição

Aquisição, com recursos do NC, de scanner específico para digitalização de
obras raras.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
BC

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Departamento de Bibliotecas e Documentação da Biblioteca Central (DBD)

Coordenador da ação

Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI.

Resultados

Objetivos
Digitalizar as obras raras pertencentes aos acervos das bibliotecas do SIBI e
disponibilizá-las on-line.
Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

Ampliar o conteúdo das Bibliotecas Digitais
da UFPR com inclusão das obras raras
pertencentes aos acervos das bibliotecas
do SIBI.
Meta Financeira da Ação

Elaborado projeto de captação de
recursos. Não contemplado.

2008
Prevista

Realizada

R$ 86.000,00

-

Resultados
Objetivos
Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais na
Biblioteca de Ciências Agrárias.
RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Meta Física da Ação

2008

2008
Prevista

Realizada

Adaptar a estrutura
e funcionamento
das bibliotecas da
UFPR para atender
100% dos alunos
com necessidades
especiais.

Ação executada. Meta cumprida parcialmente.
Construção de rampa de entrada, instalação de elevador interno
(plataforma para deficientes) e construção de banheiro na
Biblioteca AG.
Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos
os espaços internos da BC.

Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a todos
os espaços internos da Biblioteca CT.
Meta Financeira da Ação
2008

Indicadores de Desempenho
 5.000 obras raras.

Ação 17 – Construção de banheiro específico para
portadores de necessidades especiais na Biblioteca de
Ciências Agrárias
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade
Dotar a Biblioteca de Ciências Agrárias com espaço físico adequado para
atendimento a pessoas com necessidades especiais.

Descrição
Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais na
Biblioteca de Ciências Agrárias (AG).

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Prevista

Realizada

R$ 6.915,48

Não confirmado até o momento

Indicadores de Desempenho
 As pessoas da comunidade da UFPR com necessidades especiais.
 A infra-estrutura da Biblioteca.

Ação 19 – Instalação de elevador de acesso a todos os
espaços internos da Biblioteca Central
Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

Dotar a Biblioteca Central com acesso físico adequado para atendimento a
pessoas com necessidades especiais.

Descrição

Instalação de elevador na Biblioteca Central para permitir acesso a portadores
de necessidades especiais.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Unidades executoras

Biblioteca Central

Prefeitura da Cidade Universitária (PCU)

Unidades executoras

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Prefeitura da Cidade Universitária (PCU)

PCU e AG

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Coordenador da ação

PCU e SIBI/DA

Ernesto Sperandio, Prefeito da Cidade Universitária

Coordenador da ação
Ernesto Sperandio, Prefeito da Cidade Universitária
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Resultados

Coordenador da ação

Objetivos
Instalação de elevador na Biblioteca Central.

Ernesto Sperandio, Prefeito da Cidade Universitária
Objetivos
Instalação de elevador na Biblioteca CT.

Meta Física da Ação
2008

Meta Física da Ação

Prevista

Realizada

2008

Adaptar a estrutura
e funcionamento das
bibliotecas da UFPR
para atender 100%
dos alunos com
necessidades especiais.

Ação executada. Meta cumprida parcialmente.

Prevista

Realizada

Construção de rampa de entrada, instalação de elevador
interno (plataforma para deficientes) e construção de
banheiro na Biblioteca AG.

Adaptar a estrutura
e funcionamento
das bibliotecas da
UFPR para atender
100% dos alunos
com necessidades
especiais.

Ação executada parcialmente até o momento. Meta parcialmente
cumprida. Processo licitatório para aquisição de elevador de
acesso a todos os espaços internos da Biblioteca CT.

Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a
todos os espaços internos da BC.
Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a
todos os espaços internos da Biblioteca CT.

Meta Financeira da Ação
2008

Construção de rampa de entrada, instalação de elevador
interno (plataforma para deficientes) e construção de banheiro
na Biblioteca AG.

Processo licitatório para aquisição de elevador de acesso a
todos os espaços internos da BC.
Meta Financeira da Ação

Prevista

Realizada

2008

R$ 38.086,20

R$ 38.086,20

Prevista

Realizada

R$58.500,00

Não confirmado até o momento

Indicadores de Desempenho
 As pessoas da comunidade da UFPR com necessidades especiais;
 A infra-estrutura da Biblioteca.

Indicadores de Desempenho
 As pessoas da comunidade da UFPR com necessidades especiais.
 A infra-estrutura da Biblioteca.

Ação 20 – Instalação de elevador de acesso a todos os
espaços internos da Biblioteca de Ciência e Tecnologia
(CT)

Ação 21 – Construção da Biblioteca Multidisciplinar
(Campal)

Tipo

Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade
Dotar a CT com acesso físico adequado para atendimento a pessoas com
necessidades especiais.

Descrição
Instalação de elevador na CT para permitir acesso a portadores de necessidades
especiais.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
Prefeitura da Cidade Universitária (PCU)

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU e CT
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Resultados

Ação Orçamentária

Finalidade
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 Centro Politécnico e no
Campus do Jardim Botânico.

Descrição
Construção da Biblioteca Multidisciplinar (Campal) que substituirá e unificará
6 bibliotecas do SIBI presentes nos campi do Centro Politécnico e do Jardim
Botânico.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
Plano Diretor; PCU

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Ligia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

do acervo continua e necessário se faz a aquisição de circuito interno de
TV para instalação em todas as bibliotecas, a fim de coibir decisivamente o
comportamento de usuários que insistem em depredar e danificar o material
bibliográfico que é de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas,
para a geração de novos conhecimentos e para a produção científica da UFPR.

Resultados

Descrição

Plano Diretor, PROPLAN

Coordenador da ação

Objetivos
Modernizar, Revitalizar e Ampliar o Sistema de Bibliotecas.
O SIBI já possui 15 bibliotecas com esta infraestrutura física, 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.

Promover a segurança do acervo bibliográfico, com aquisição e instalação de
equipamentos de segurança em todas as Bibliotecas do SIBI.

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2008

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Resultados

Objetivos
Aquisição de equipamentos de segurança.
Meta Física da Ação

Meta Física da Ação

2008

2008
Prevista
Construção de biblioteca para atender
local de acervo (livros e periódicos), salas
de estudo em grupo e estudo individual,
administração e atendimento.
Meta Financeira da Ação

Realizada

Prevista

Realizada

Meta não cumprida. Entretanto estão
em andamento ampliações de algumas
bibliotecas para suprir a demanda.

Promover a segurança do acervo do SIBI.

Elaborado projeto para captação de
recursos.

2008

Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$ 210.000,00

-

Prevista

Realizada

Indicadores de Desempenho

R$ 9.960.000,00

-

O material bibliográfico danificado.

Indicadores de Desempenho

 Os usuários do SIBI.
 Os servidores do SIBI.
 O espaço total das 6 bibliotecas existentes no Campus do Centro
Politécnico e no Campus do Jardim Botânico.
 Os serviços e produtos ofertados pelas 6 bibliotecas existentes no
Campus do Centro Politécnico e no Campus do Jardim Botânico.
 Os acervos das 6 bibliotecas existentes no Campus do Centro Politécnico
e no Campus do Jardim Botânico.

Ação 22 – Aquisição de equipamento de segurança
(Circuito interno de TV) para todas as Bibliotecas do SIBI

Ação 23 – Tornar visível e divulgar a coleção de
materiais bibliográficos raros e especiais do SIBI
Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

Tornar visível e divulgar a Coleção de Materiais Bibliográficos Raros e Especiais
do SIBI.

Descrição

Dar início à conservação preventiva de forma adequada para a coleção de
materiais bibliográficos raros e especiais do SIBI e torná-los visíveis.

Tipo

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Ação Orçamentária

Biblioteca Central

Finalidade

Coordenador da ação

O acervo bibliográfico do SIBI/UFPR vem sofrendo a deterioração causada
pelos seus usuários no que diz respeito a rasuras em livros e outros documentos
científicos, furtos de páginas, danificação de capas e inclusive furto da obra
inteira. Nos últimos anos o SIBI tem procurado minimizar e sanar o problema
com a aquisição de portais eletrônicos antifurto, entretanto, a depredação

Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Resultados
Objetivos
Tornar visível e divulgar a Coleção de Materiais Bibliográficos Raros e Especiais
do SIBI.
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Meta Física da Ação

Meta Financeira da Ação

2008

2008

Prevista
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]

Armazenar, conservar e tratar
adequadamente os materiais bibliográficos
raros e especiais.
Meta Financeira da Ação

Realizada

Prevista

Realizada

Elaborado projeto para captação de
recursos.

-

-

Indicadores de Desempenho
 Número de pessoas do quadro permanente e temporário do SIBI.
 Número de bibliotecas do SIBI.
 Volume de serviços e produtos ofertados pelas bibliotecas do SIBI.

2008
Prevista

Realizada

R$ 399.163,78

-

COORDENADORIA

Indicadores de Desempenho

DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

As obras raras e especiais existentes nos acervos das Bibliotecas do SIBI.

Ação 24 – Pagamento de CD para Vice-Direção do
Sistema de Bibliotecas
Tipo
Ação

Finalidade
Dotar o SIBI com Vice-Direção

Descrição
Alocação de CD para Vice-Direção do Sistema de Bibliotecas da UFPR para
atender ao regimento interno da BC, aprovado pelo COPLAD em 1990 para
viabilizar divisão de tarefas e equiparar com as condições atuais de outras
unidades da UFPR de igual importância.

Tipo
Ação

Finalidade
Na estrutura da UFPR o SIBI é, por sua natureza e seu porte, equivalente a
um Setor de Ensino. As chefias de bibliotecas eram equivalentes às chefias de
Departamento até 1987, quando esta posição foi lamentavelmente alterada.
O conjunto de Funções Gratificadas previstas para o SIBI hoje, pelo volume
de serviços e produtos ofertados, e pela responsabilidade que isto acarreta,
não reflete a realidade. O mesmo ocorre com o setor financeiro, que tem uma
enorme responsabilidade. Para que o valor da chefia seja condizente com
a responsabilidade que acarreta, é necessário que a UFPR dote o SIBI com
FG1, em vez de FG3, para as chefias de Bibliotecas e para a chefia do setor
financeiro.

Descrição

Resultados
Objetivos
O Sistema de Bibliotecas da UFPR possui 15 bibliotecas setoriais com 111
pessoas do quadro efetivo e 90 pessoas com contrato temporário (bolsistas
SIBI e sênior). Atende a comunidade interna de mais de 39 mil pessoas e
a comunidade externa (indeterminada). É, por sua natureza e seu porte,
equivalente a um Setor de Ensino, com funcionamento de unidades em três
turnos. Entretanto, apesar de seu tamanho, do seu porte, das suas inúmeras
atribuições e responsabilidades, ainda não possui CD para Vice-Direção como
possuem as outras unidades da UFPR equivalentes a ele.

Pagamento de FG1 para as chefias das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas
(SIBI).

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Reitoria

Unidades executoras
PROPLAN

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PROPLAN

Coordenador da ação

Meta Física da Ação

PROPLAN

2008
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Ação 25 – Pagamento de FG1 para chefias das
Bibliotecas e Setor Financeiro do Sistema de Bibliotecas

Prevista

Realizada

Concretizar pagamento de CD para a
Vice-Direção do SIBI.

Meta não cumprida.

Resultados

Objetivos
Reconhecer o valor das chefias das Bibliotecas pela quantidade de pessoal que
coordenam pela sua responsabilidade e pelo volume de serviços e produtos que
as Bibliotecas ofertam.
Reconhecer o valor da Seção de Controle e Execução Orçamentária (SCEO),
pela responsabilidade que este cargo acarreta.

Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

Alocar FG1 para chefias das bibliotecas do
SIBI e para seu setor financeiro.
Meta Financeira da Ação

Meta não cumprida.

2008

O SIBI pretende dotar as bibliotecas com um novo software, que forneça
as mesmas condições do software hoje adotado, mas que seja um produto
nacional para facilitar o diálogo, suporte, manutenção e novas implementações
que se fizerem necessárias e, principalmente, que permita a redução do preço
hoje pago pela manutenção do software VIRTUA.
Meta Física da Ação

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2008

2008

Prevista

Realizada

-

-

Indicadores de Desempenho

 Número de Bibliotecas do SIBI.
 Número de pessoas do quadro funcional do SIBI.
 Volume de serviços e produtos ofertados pelas bibliotecas do SIBI.

Prevista

Realizada

Manter os serviços informatizados do SIBI.
Meta Financeira da Ação

Processo licitatório realizado.

2008
Prevista

Realizada

R$ 180.000,00

-

Indicadores de Desempenho
Ação 26 – Avaliação, seleção e aquisição de software
para gerenciamento de Bibliotecas para substituição ao O software utilizado atualmente.
software utilizado pelo SIBI
Ação 29 – Transformação de algumas Bibliotecas
Tipo
Universitárias do SIBI em Bibliotecas Comunitárias
Ação Orçamentária

Finalidade

Substituir o software de gerenciamento de bibliotecas por um similar nacional,
com um custo mais baixo.

Descrição

Troca do software de gerenciamento do SIBI.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Tipo

Ação Orçamentária

Finalidade

Transformar 3 das 15 Bibliotecas Universitárias do SIBI em Bibliotecas
Comunitárias, a fim de, ao oferecer novos serviços à comunidade, incentivar
o prazer pela cultura letrada, fornecer subsídios para a execução de pesquisas
escolares e promover o acesso democrático à leitura e ao conhecimento.

Descrição

BC, CCE, PRA

Transformar as Bibliotecas do Centro de Estudos do Mar, de Palotina e do Litoral
em Bibliotecas Comunitárias.

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

BC, CCE, PRA

Biblioteca Central

Coordenador da ação

Unidades executoras

Unidades executoras

Ligia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Resultados

Objetivos
Quando o SIBI adquiriu o software VIRTUA, ainda não havia no mercado
nacional produto semelhante que atendesse todas as necessidades apresentadas
pelas bibliotecas. Hoje, entretanto, acredita-se que haja no mercado nacional
algum software específico para o gerenciamento de bibliotecas que adote os
padrões internacionais da área de biblioteconomia e que possa atender as
necessidades de serviços das bibliotecas com um custo inferior ao do VIRTUA.
O VIRTUA é um software produzido nos EUA e, embora tenha escritório de
representação no Brasil, não tem autonomia para atendimento a todas as
demandas.

Biblioteca do Campus de Palotina (PA), Biblioteca do Centro de Estudos do Mar
(CEM), Biblioteca UFPR Litoral (LIT).

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PA, CEM, LIT

Coordenador da ação
Maria Simone Utida S. Amadeu, Chefe da Biblioteca PA
Mariluci Zanela, Chefe da Biblioteca CEM
Clarisse Siqueira Gusso, Chefe da Biblioteca LIT

Resultados
Objetivos
As Bibliotecas do Centro de Estudos do Mar, de Palotina e do Litoral, por

211

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

estarem situadas em cidades pequenas, não possuem Bibliotecas Públicas que
atendam a demanda da comunidade em geral, no que diz respeito ao acesso à
leitura e a livros de variados gêneros literários. Assim como as outras Bibliotecas
do SIBI, estas bibliotecas são, atualmente, abertas para a sociedade apenas
para consulta do material bibliográfico e não para empréstimo do acervo. Esta
ação visa atender, além da Comunidade Universitária da UFPR, crianças, jovens,
adolescentes e adultos interessados no ensino, na pesquisa e na leitura variada,
colaborando assim, para o desenvolvimento cultural dessas comunidades.

Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Resultados
Objetivos
Democratizar o acesso às Normas para Apresentação de Documentos
Científicos.
Meta Física da Ação
2008

Meta Física da Ação
2008

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

Meta não cumprida

Adequar o acervo, a infra-estrutura
física e o software do SIBI. Promover
treinamentos aos servidores, a fim
de transformar as atuais Bibliotecas
Universitárias do SIBI (CEM, PA e LIT)
em Bibliotecas Comunitárias.

Visita técnica de uma Comissão do SIBI à
Biblioteca da UFSCar, considerada biblioteca
modelo nesta área.

Adaptar a estrutura e funcionamento das bibliotecas da UFPR
para atender 100% dos alunos com necessidades especiais.

A Biblioteca LIT iniciou algumas atividades
voltadas para a comunidade em fase
experimental.

Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$ 500.000,00

-

Indicadores de Desempenho
 Comunidade – UFPR.
 Sociedade em geral

Ação 32 – Disponibilizar as Normas para Apresentação
de Documentos Científicos em meio sonoro
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade
A disponibilização das Normas para Apresentação de Documentos Científicos
em meio sonoro permitira seu uso por pessoas com deficiência visual.

Descrição
Transformar a edição impressa das “Normas para Apresentação de Documentos
Científicos” em meio sonoro.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
Comissão Técnica do SIBI

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
Comissão Técnica do SIBI
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Coordenador da ação

Adequar acervo a portadores de necessidades especiais.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$ 10.000,00

-

Indicadores de Desempenho
 As pessoas da Comunidade Universitária da UFPR portadoras de
necessidades especiais.
 As normas para apresentação de documentos científicos.

Ação 33 – Disponibilizar as Normas para Apresentação
de Documentos Científicos em meio eletrônico
Tipo
Ação Orçamentária

Finalidade
“A série Normas para apresentação de documentos científicos é uma reedição
da consagrada série de normas para apresentação de trabalhos da UFPR. Esta
edição passou por um cuidadoso processo de atualização, revisão e ampliação,
para oferecer ao usuário o que há de mais recente em matéria de normalização
e apresentação de documentos segundo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Com o objetivo de facilitar o trabalho da produção científica,
este produto está adaptado aos atuais recursos tecnológicos de informação.”
Esta é a segunda edição das normas e, considerando que o lançamento foi em
(outubro) de 2007 e que pelo menos três dos 9 volumes das normas já estão
esgotados na Editora UFPR, faz-se necessário que a Editora, juntamente com o
SIBI, disponibilize as normas em meio eletrônico, como meio alternativo para a
aquisição e a consulta das mesmas.

Descrição
Adequar a edição impressa das “Normas para Apresentação de Documentos
Científicos” ao meio eletrônico (cd e/ou on-line).

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Coordenador da ação

Biblioteca Central

Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

Unidades executoras

Resultados

Comissão Técnica do SIBI

Objetivos
Estabelecer e formalizar uma política de Desenvolvimento de Coleções para
todo o SIBI.

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
Comissão Técnica do SIBI

Coordenador da ação

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2008

Meta Física da Ação

Lígia Eliana Setenareski, Diretora do SIBI

2008

Resultados

Prevista

Realizada

Objetivos
Adequar a edição impressa das “Normas para Apresentação de Documentos
Científicos” ao meio eletrônico (CD).

Formalizar os procedimentos relativos ao Desenvolvimento de Coleções.

Meta cumprida.

Meta Física da Ação

Disponibilizar as “Normas para
Apresentação de Documentos
Científicos” em meio eletrônico (cd ou
on-line).
Meta Financeira da Ação

Realizada
Meta não cumprida.

Tipo

Elaborado CD que permite a formatação dos
documentos científicos.

Ação Orçamentária

2008
Prevista

Realizada

R$ 20.000,00

-

Os acervos do SIBI

Ação 35 – Reforma e ampliação de Ciências da Saúde
(SD)

2008
Prevista

Indicadores de Desempenho

Finalidade
Reforma e ampliação da Biblioteca SD para disponibilizar aos seus usuários
espaço físico adequado para estudos e serviços utilizados.

Descrição
Execução da obra de engenharia para reforma e ampliação da SD.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Indicadores de Desempenho

Biblioteca Central

As “Normas para Apresentação de Documentos Científicos”.

Unidades executoras

Ação 34 – Elaboração de política de Desenvolvimento
de Coleções para todo o SIBI
Tipo

Biblioteca SD, Prefeitura da Cidade Universitária (PCU)

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução
PCU

Coordenador da ação

Ação Não-Orçamentária

Lília Maria Bitar Neves, Chefe da Biblioteca SD.

Finalidade

Resultados

Atualmente algumas Bibliotecas do SIBI/UFPR dispõem de políticas individuais
de desenvolvimento de coleções. Necessário se faz que haja o estabelecimento
e a formalização de uma política para o Desenvolvimento de Coleções que
aborde os pontos em comum de todas as unidades e atinja no mínimo as
necessidades fundamentais relativas a manutenção e crescimento dos acervos.

Objetivos
Reformar e ampliar a Biblioteca SD.

Descrição
Elaborar política formal de desenvolvimento de coleções para todo o SIBI.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central
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Coordenador da ação

Meta Física da Ação

Eliane Maria Stroparo, Chefe da Biblioteca CT

2008

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
[PROPLAN]
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
[CPI]

Prevista

Realizada

Resultados

Atender 50% a
demanda por
ampliação de espaço
físico, horários de
atendimento aos
usuários, terminais de
computadores para
consulta e sala de
reprografia do SIBI.

Demanda incluída no Reuni.

Objetivos
Selecionar, descartar e preparar técnica e fisicamente os mapas.

Em andamento o atendimento a 40% da demanda por
ampliação de espaço físico do total estabelecido para
atendimento até 2011.
A ampliação de horário de atendimento depende de
contratação de servidores em número suficiente para
fornecimento de todos os serviços.
Aquisição 83 microcomputadores para consulta dos usuários.

Não houve demanda de ampliação do número de salas de
reprografia.
Meta Financeira da Ação
2008
Prevista

Realizada

R$ 200.000,00

Indicadores de Desempenho
 O espaço físico da Biblioteca SD.
 Os usuários da Biblioteca SD.
 Os acervos da Biblioteca SD.

Ação 36 – Seleção, descarte, preparo técnico e físico do
acervo de mapas da Biblioteca de Ciência e Tecnologia.
Tipo
Ação

Finalidade
Tornar visível todo o acervo de mapas da Biblioteca de Ciência e Tecnologia da
UFPR, para que o usuário possa saber, on-line, quais são as obras existentes no
acervo.

Descrição
- Seleção e descarte
- Preparo técnico (catalogação, classificação e indexação) e preparo físico
(colocação de tiras perfuradas para armazenamento em mapotecas, confecção
de etiquetas, etiqueta de código de barras e colocação de fita eletromagnética
antifurto) em todos os mapas, recebido por compra ou doação e inseridos no
acervo.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Biblioteca Central

Unidades executoras
Biblioteca de Ciência e Tecnologia (CT)
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Meta Física da Ação
2008
Prevista

Realizada

Otimizar em 100% o uso do catálogo
on-line.

Meta não cumprida.

Indicadores de Desempenho
6.500 mapas

