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SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFPR
O Sistema de Bibliotecas da UFPR (SIBI/UFPR) é composto por quinze bibliotecas:
uma sede administrativa (Biblioteca Central), treze bibliotecas universitárias e uma de
ensino médio e profissionalizante. As bibliotecas estão distribuídas em diferentes áreas
geográficas no estado do Paraná, sendo doze em Curitiba, uma em Palotina, uma em Pontal
do Paraná e uma em Matinhos.
A Biblioteca Central é um órgão suplementar, vinculado diretamente à Reitoria, e é
encarregado de coordenar e supervisionar as atividades de todo o SIBI/UFPR. Na Biblioteca
Central, encontra-se a Coleção Memória UFPR, composta por teses, dissertações, livros,
separatas, monografias de cursos de especialização, fotografias e vídeos produzidos pela
UFPR. As unidades da Biblioteca Central são:
•

Coordenação de Formação e Desenvolvimento do Acervo (CFDA);

•

Coordenação de Processos Técnicos e Documentação (CPT);

•

Departamento de Bibliotecas e Documentação (DBD);

•

Departamento Técnico / Seção de Aquisição (DT);

•

Direção (DIR);

•

Divisão Administrativa (DA);

•

Núcleo de Automação Documentária (NAD).

MISSÃO DO SIBI
Ofertar à comunidade universitária, e também para a comunidade em geral, controle
e acesso adequados a informações em Ciência e Tecnologia, reconhecidos como
essenciais para as atividades universitárias, de cunho acadêmico e administrativo, e para o
pleno exercício da cidadania, mediante o fortalecimento do compromisso dos servidores
com o SIBI, a UFPR e os usuários.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Biblioteca
AG
BC
BL
CEM
CF

Dias de
Funcionamento
2ª a 6ª FEIRA
SÁBADO
2ª a 6ª FEIRA
SÁBADO
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA

Horário de
Atendimento
08:00 – 18:00
08:00 – 12:00
08:00 – 18:00
08:00 – 12:00
07:15 – 21:00
08:00 – 18:00
08:00 – 21:00

Carga Horária
Semanal
54h
54h
68h45m
50h
65h
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CT
EF
ET
HE
JU
LIT
PA
SA
SB
SD

2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
SÁBADO
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
SÁBADO
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA

07:15 – 21:15
08:00 – 18:00
08:00 – 22:00
07:00 – 22:00
08:00 – 14:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
08:00 – 14:00
07:30 – 20:00
08:00 – 22:00

SÁBADO
2ª a 6ª FEIRA
2ª a 6ª FEIRA
SÁBADO

09:30 – 13:30
07:15 – 21:00
07:00 – 20:00
08:00 – 12:00

70h
50h
70h
81h
70h
76h
62h30m
74h
68h45m
69h

ACERVO
O acervo do Sistema de Bibliotecas da UFPR é composto por livros, teses,
dissertações e monografias, além de periódicos e outros tipos de materiais como CD-ROM,
DVD, Fitas de vídeo e cassete, folhetos, mapas, testes psicológicos, partituras, slides,
filmes, gravuras, apostilas e fotografias.

Quantitativo do Acervo do SiBi - UFPR
Bibliotecas

Livros
Títulos

(1)

Outros materiais

exemplares

(2)

exemplares

Periódicos
Títulos

AG

17.847

25.871

8.420

3.130

BC

35.742

38.114

3.599

138

BL

11.753

25.197

289

1.425

CEM

4.285

5.329

1.777

196

CF

7.151

11.450

1.495

615

CT

45.765

77.021

15.083

10.859

EF

4.846

6.414

47

595

ET

6.310

12.714

584

31

HE

106.311

140.223

8.087

2.459

JU

43.507

62.608

1.106

623

LIT

10.356

28.791

744

54

PA

3.174

8.082

143

332

SA

27.521

45.435

365

1.053

SB

11.361

17.991

147

1.116

SD

21.590

31.644

3.038

1.653

11918

11.918

369.437

548.802

44.924

24.279

Todas as unidades
E-books
TOTAL

Fonte: Relatório de Atividades SiBi – 2011
Notas:
(1) Livros, Teses, Dissertações e Monografias
(2) CD-ROM, DVD, Fitas de vídeo e cassete, folhetos, mapas, testes psicológicos, partituras, slides, filmes,
gravuras, apostilas, fotografias
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Periódicos:
A coleção de Periódicos é formada por títulos impressos e online. Os periódicos
impressos retrospectivos e correntes são recebidos através de assinaturas e do serviço de
doação e permuta entre instituições nacionais e estrangeiras, totalizando 24.279 títulos.
Base de dados e fontes bibliográficas online: são disponibilizados via Portal de
Periódicos da CAPES, acessados em toda a UFPR e via proxy da universidade através de
conexão doméstica.
Repositório Institucional Digital da UFPR:
•

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações contendo toda a produção de teses
e dissertações defendidas na UFPR em formato eletrônico com texto completo a
partir de 2004 e anterior a esta data em processo de digitalização. Permite uma
maior visibilidade e controle da produção científica da UFPR, ao mesmo tempo
em que facilita o acesso à informação de toda a produção científica realizado
pelos alunos de pós-graduação Scrictu Senso nos diversos cursos ofertados pela
UFPR.

•

Biblioteca Digital de Imagem e Som (vídeos produzidos pela UFPRTV);

•

Biblioteca Digital de Revistas Eletrônicas editadas na UFPR.

CONSULTA AO ACERVO
A consulta ao acervo físico e digital do Sistema de Bibliotecas é feita pela internet no
endereço eletrônico www.portal.ufpr.br. A busca pode ser por autor, título ou assunto do
material bibliográfico e os textos completos disponíveis on-line são acessados no formato
PDF.
A comunidade acadêmica da UFPR pode acompanhar a sua conta de usuário junto
ao SiBi também pela internet, verificando empréstimos, devoluções e fazendo reservas.
À comunidade externa a UFPR é permitida a consulta local ao acervo bibliográfico do
Sistema de Bibliotecas.
SERVIÇOS
Os serviços oferecidos pelo SIBI/UFPR à comunidade universitária são: empréstimo,
reserva e renovação, comutação bibliográfica, levantamento bibliográfico, orientação na
normalização de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas editadas pela UFPR
(Normas de apresentação de documentos científicos), catalogação na fonte, treinamento e
palestras sobre o uso da biblioteca e seus produtos e serviços.

As bibliotecas dispõem de laboratórios de informática com internet e rede wi-fi para
acesso ao Portal da Capes e outras fontes de pesquisa, salas de estudo em grupo, cabine
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de estudo individual, guarda-volumes, iluminação e ventilação adequada, sinalização visível
e estantes de acervo com espaço para circulação adequado.
INFORMATIZAÇÃO
O software de gestão de bibliotecas utilizado pelo SIBI é o Sophia (Prima
Informática) que permite o gerenciamento dos seguintes serviços:
•

consulta ao catálogo (autor, título e assunto) do acervo, através do endereço
(www.portal.ufpr.br);

•

catalogação;

•

empréstimo, renovação e reserva de materiais;

•

gerenciamento de dados estatísticos de consulta, circulação e uso do acervo;

•

gerenciamento do crescimento da coleção.

Atualmente o acervo de livros, teses e dissertações de todas as bibliotecas do
SiBi/UFPR encontra-se inteiramente disponível no catálogo on-line. A coleção de periódicos
impressos, monografias e outros tipos de materiais de algumas unidades ainda estão em
processo de inclusão na base de dados.
COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
É um serviço cooperativo que permite às comunidades acadêmicas e de pesquisa o
acesso a documentos em todas as áreas do conhecimento, disponíveis nos acervos das
principais bibliotecas brasileiras e do exterior.
Tipos de documentos solicitados: artigos de periódicos, capítulos de livros,
dissertações, teses e anais de congressos não pertencentes ao acervo da instituição,
respeitando-se rigorosamente a Lei de Direitos Autorais.
As bibliotecas do SiBi/UFPR oferecem à comunidade universitária dois serviços de
comutação bibliográfica: o COMUT e o SCAD.
COMUT: programa de comutação bibliográfica do IBICT, que visa proporcionar o
acesso a documentos científicos em várias áreas do conhecimento.
SCAD: mantido pela BIREME, oferece acesso à documentos científicos específicos
na área de saúde.

POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO
A atualização do acervo compreende a aquisição de novos títulos ou acréscimo de
números de exemplares aos já existentes e visa atender as necessidades informacionais da
comunidade acadêmica (corpo docente, discente, pesquisadores e técnico-administrativos).
Visa contemplar os conteúdos dos cursos de graduação, pós-graduação e os projetos de
pesquisa e atividades de extensão. Segue a Política Formal de Atualização e
Desenvolvimento de Coleções do SiBi/UFPR.
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A atualização constante da coleção é realizada mediante aquisição do material por
compra, permuta e doação, sendo que os diversos tipos de materiais (bibliográficos,
audiovisuais e em meio eletrônico) devem ser disponibilizados garantindo o acesso à
informação. Os critérios estabelecidos para seleção positiva e negativa são seguidos a fim
de manter a qualidade do acervo.
SISTEMA DE SEGURANÇA DO ACERVO

As bibliotecas do SIBI possuem sistema antifurtos (antenas eletrônicas com sistema
de alarme) instalado em todo o acervo bibliográfico.
ACESSIBILIDADE

Visando atender políticas de inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais
(PNE´s), o SiBi/UFPR trabalha em parceria com o NAPNE/UFPR (Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais), que possui os seguintes objetivos:
•

Oferecer apoio didático-pedagógico aos alunos com NEE e seus professores;

•

Oferecer apoio psicológico aos alunos, servidores e professores da UFPR;

•

Articular ações de ensino, pesquisa e extensão na área das necessidades
educacionais especiais;

•

Trabalhar de forma articulada com o programa de acessibilidade: integrar com
educação da UFPR.
Para alcançar seus objetivos o NAPNE conta com: equipe multiprofissional;

programa de apoio psicológico às pessoas da comunidade universitária que apresentam
necessidades especiais; Laboratório de Acessibilidade com adaptação de mobiliário,
softwares e equipamentos de informática para a acessibilidade aos meios midiáticos e de
tecnologia assistiva; sala de aula com acessibilidade acústica para alunos com deficiência
auditiva (sediada no Setor de Educação).

Espaço físico:
Atualmente, das 15 bibliotecas do SiBi/UFPR, cinco possuem seu acesso e espaço
físico adaptado às necessidades de usuários com problemas de mobilidade e deficiência
física neuromotora (AG, CT, HE, LIT e SA). O restante aguarda o término de adequações ou
estão em fase de elaboração de projetos de adaptação dos espaços.
A seguir apresenta-se quadro com a situação atual da adequação dos espaços
físicos a PNE´s das Bibliotecas do SiBi/UFPR:
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Biblioteca
AG

Totalmente
adaptada

Em
adaptação

Não
adaptada

X

BC

Detalhes
Espaço físico totalmente adaptado. Rampa de acesso e
elevador instalados. Banheiros internos adaptados.

X

Aguardando obra de rampa de acesso, instalação de
banheiros adaptados e a finalização da instalação do
elevador.

BL

X

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos e instalação de elevador.

CEM

X

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos.

CF

X

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos.

CT

X

Espaço físico totalmente adaptado. Elevador instalado,
espaço entre estantes, piso táctil, mobiliário e laboratório
adaptado.

EF

X

Aguardando definição da possível transferência da coleção.

ET

X

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos.

HE

X

Espaço físico totalmente adaptado. Elevador instalado,
espaço entre estantes adequado, banheiro e mobiliário
adaptado.

JU

X

LIT

X

Espaço físico totalmente adaptado. Acesso com elevador,
espaço entre estantes, mobiliário e laboratório adaptado.

PA

X

SA

X

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos.
Espaço físico totalmente adaptado. Elevador de acesso no
prédio. Espaço interno adaptado.

SB

X

SD

Aguardando reforma da biblioteca para adequação de
espaços físicos.

X

Necessita instalação de elevador interno, e adaptação de
espaço físico
Necessita somente adaptação de espaço de circulação entre
as estantes, porém para isso é necessária a ampliação do
espaço físico da Biblioteca.

Fonte: Relatório SIBI ago/2012

Dentre as bibliotecas que já possuem seu espaço físico adaptado destacamos o
atendimento de duas consideradas piloto e referência para o atendimento à PNE´s em todas
as unidades do SiBi/UFPR.
Biblioteca de Ciência e Tecnologia (BCT)
Biblioteca referência para o atendimento de usuários PNE´s localizados em Curitiba.
Teve seu espaço físico totalmente adaptado após sua reforma em 2010. Centralizará o
atendimento de solicitações de acessibilidade do acervo do SiBi/UFPR.
Até o presente foram implementadas as seguintes ações:
•
•

Aplicação da NBR 9050 nos espaços da Biblioteca.
Padronização da largura dos corredores entre as estantes permitindo mobilidade
adequada.
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•

Para acesso a todos os andares foi instalado elevador de pessoas.

•

Adequação dos banheiros existentes, para atender aos usuários internos e PNE,
assim como a construção de um banheiro adaptado no térreo.
Sinalização: aumento da fonte usada nas etiquetas de lombadas e rebaixamento,
à altura dos olhos, da guia de orientação das estantes
Guarda-volumes restaurados e adaptados dentro das especificações de
acessibilidade.
Balcão de empréstimo projetado seguindo os padrões de ergonomia,
acessibilidade e estética, visando oferecer maior conforto e qualidade aos
funcionários e usuários.
Laboratório de informática projetado para ser acessível a todos e equipado para o
atendimento também aos PNE.
Instalação de pisos táteis direcionais visando à orientação segura de pessoas com
deficiência visual.

•
•
•

•
•

Em andamento a aquisição dos seguintes equipamentos para o Laboratório de
Acessibilidade:
•

O leitor autônomo e instantâneo utiliza a tecnologia de síntese de voz
descrevendo o conteúdo dos livros, em papel ou ainda de textos de página da
internet, inacessíveis a esses usuários;
A Mesa tátil falante será utilizada na biblioteca como mapa tátil para identificar,
orientar os usuários para acesso e uso dos recursos, áreas de serviço, informar
regulamentos, horários e prover outras informações;
Aquisição de Linha Braille.

•

•

Contribuindo com a observância da Resolução 70/08 da UFPR, que destina uma
vaga em cada curso de graduação, de ensino profissionalizante e de ensino médio às
pessoas com deficiência, e atendendo solicitações de usuários em pautas reivindicatórias, a
BCT visa instalar esses equipamentos buscando formas alternativas de acesso à
informação, para atender todos os usuários da UFPR, sobretudo os deficientes visuais.
Biblioteca UFPR Litoral
A Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral, possui 08 (oito) usuários, entre
alunos e servidores, com as seguintes deficiências – problema de mobilidade, surdez e
deficiência física neuromotora. A Biblioteca UFPR Litoral possui membros na Comissão de
Acessibilidade do SiBi/UFPR e tem o apoio do PROA (Programa de Apoio a Aprendizagem)
e do LABNAPE-Litoral (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais) que
possui a seguinte estrutura disponibilizada aos usuários da biblioteca:
•
•
•
•
•

02 (dois) intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais);
Software “Dos Vox”;
Impressora em Braile;
Máquina de escrever em Braile;
Equipe Multidisciplinar de Técnico-Administrativos nas áreas de serviço social,
psicologia, enfermagem, fisioterapeutas, intérprete de LIBRAS; e docentes.
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Com relação ao espaço físico da Biblioteca UFPR Litoral, o mesmo é adequado para
todo o tipo de deficiência:
•

•
•
•
•
•

Entrada: a porta de entrada tem tamanho ideal para a passagem de cadeiras de
rodas e é de vidro transparente, o que facilita a visualização de toda a biblioteca
do lado de fora;
Piso: o piso é antiderrapante e com cor clara;
Parede/Janelas: as paredes não possuem poluição visual e são claras, além das
janelas clarearem o ambiente naturalmente.
Acervo: as estantes possuem a distância de 1m20cm entre si, e há avisos para
facilitar a busca pelos materiais bibliográficos por assunto.
Emergência: a porta de saída de emergência é transparente e de fácil acesso a
todos;
Espaço de Estudo: as mesas e cadeiras são dispostas de maneira a facilitar a
movimentação de todos dentro da unidade.

RECURSOS HUMANOS
Seguem abaixo relacionados nome e matrícula dos Bibliotecários lotados no
SiBi/UFPR:
Biblioteca

Nome

AG

Maria Simone Utida S. Amadeu

AG

Raquel Pinheiro Costa Jordão

BC-DT

Tania de Barros Baggio

BC-CFDA

Maria Josefina Klock

BC-CFDA

Suzana Zulpo Pereira

BC-CPT

Andrea Carolina Grohs

BC-CPT

Arthur Leitis Junior

BC-CPT

Maria Paula Gubert Maschio

BC-CPT

Rita de Cássia Alves de Souza

BC-CPT

Samira Elias Simões

BC-DBD

Ana Maria Sousa Câmara

BC-DBD

Fabiane Fuhr

BC-DBD

Kételi Wizenffat

BC-DIR

Ligia Eliana Setenareski

BL

Dulce Maria Bieniara

BL

Giana Mara Seniski Silva

BL

Izabella Elias Fernandes

BL

Josefina Aparecida Soares Guedes

BL

Karolayne Costa Rodrigues de Lima

BL

Telma Terezinha Stresser de Assis

CEM

Liliam Maria Orquiza

CEM

Manoela Hermes Rietjens

CF

Aparecida Noeli Furquim
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CF

Deize Cristina Kryczyk Gonçalves

CF

Denis Uezu

CF

Rosângelis Visoni Azanha de Ornelas

CT

Eliane Maria Stroparo

CT

Guilherme Luis Cintra Neves

CT

Ingrid Marilse Proença

CT

Maria Aparecida Rosso

CT

Roseny Rivelini Morciani

CT

Sandra Inara Altero F. Marqueti

CT

Selma Regina Ramalho Conte

CT

Vilma Machado

ET

Angela Pereira de Farias Mengatto

HE

Aline Brugnari Juvenâncio

HE

Berenice Rodrigues Ferreira

HE

Fernanda Emanoela Nogueira

HE

Leiim Kou de Almeida Melo

HE

Lilian Daisy Sigwalt Bittencourt

HE

Maria de Lourdes Nascimento

HE

Maria Teresa Alves Gonzati

HE

Mariluci Zanela

HE

Sirlei do Rocio Gdulla

JU

Eglem Maria Veronese Fujimoto

JU

Paula Carina de Araújo

JU

Pedro Paulo Aquilante Junior

LIT

Caio Faria da Fonseca

LIT

Clarice Siqueira Gusso

LIT

Fernando Cavalcanti Moreira

LIT

Lucas Henrique Gonçalves

LIT

Maikon Patrick Garcia

LIT

Marilene do Rocio Veiga

LIT

Simone Ferreira Naves Angelin

PA

Neide Olga dos Santos Paula

SA

Celia Regina da Fonseca Horst

SA

Mara Sueli Wellner

SA

Moema Bassfeld

SB

Liane dos Anjos

SB

Lilia Menezes de Figueiredo

SB

Maria da Conceição Kury da Silva

SB

Sheila Cristina da Silva Góes Barreto

SD

Douglas Alex Jankoski

SD

Francisco José Cordeiro

SD

Lilia Maria Bitar Neves
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Fonte: Relatório SIBI ago/2012

Curitiba, 31 de agosto de 2012

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Departamento de Bibliotecas e Documentação

