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1. INTRODUÇÃO
No Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná (SiBi/UFPR), assim como em
outras Bibliotecas Universitárias, é comum que as demandas por novos serviços e produtos,
por ampliação no horário de atendimento e, principalmente, pela ampliação do espaço físico
existente e ampliação do acervo, sejam superiores aos recursos pré‐fixados pela Universidade
e também aos recursos captados junto aos órgãos de fomento por meio de projetos.
Por este motivo, a cada ano, são eleitos projetos e ações prioritários, dentre uma gama
considerável de demandas apontadas pelos servidores das unidades que compõem o
SiBi/UFPR (atualmente 18 bibliotecas setoriais e 07 unidades da Biblioteca Central) e pela
comunidade universitária da UFPR (docentes, discentes e técnicos administrativos).
As demandas recebidas são então consolidadas em forma de projetos e ações que virão a
compor o planejamento estratégico da corrente gestão, além dos projetos e ações da gestão
anterior que, por algum motivo não tenham sido atendidos/executados, e permanecem como
demandas. Dito de outro modo, o atual planejamento estratégico baseia‐se no Planejamento
Estratégico (PE) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da gestão anterior, e nos
Planos de Ação, Relatórios Anuais e Relatório de Gestão, para verificação do que não foi
atendido e continua sendo necessário, e ainda incorpora as novas demandas.
Assim, ao findar a atual gestão, o presente relatório visa refletir a situação atual das ações
e/ou projetos propostos no Planejamento Estratégico do SiBi/UFPR – Gestão 2010‐2014,
mostrando aquelas que foram Totalmente Executadas, Parcialmente Executadas e Não
Executadas, para que venha nortear à gestão do SiBi/UFPR 2014‐2018 em sua tomada de
decisões.
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2. 1‐AÇÃO: IMPLANTAR PROGRAMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Promover um ambiente propício ao compartilhamento de
informação e conhecimento entre os servidores do SiBi/UFPR.
Com o crescimento e desenvolvimento do SiBi/UFPR, fez‐se
necessário a implantação de um programa que formalize as
diversas atividades necessárias ao aperfeiçoamento do corpo
funcional, e a criação e instalação de mecanismos de
comunicação interna.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O Programa de Gestão do Conhecimento do SiBi/UFPR fez o
levantamento do capital intelectual dos servidores do
SiBi/UFPR; coletou informações para estudo referente ao
desenvolvimento do protótipo do Mapa do Conhecimento do
SiBi/UFPR; ofereceu apoio na organização de eventos de
integração e capacitação ofertados no Programa de Qualidade
de Vida e no Programa de Capacitação Permanente dos
servidores do SiBi/UFPR; criou e gerenciou o e‐mail
institucional pgc@ufpr.br; criou e mantém a Agenda SiBi/UFPR
para reuniões e eventos do SiBi/UFPR; desenvolveu o
protótipo do Portal Coorporativo do SiBi/UFPR; manteve a
continuidade da publicação do e‐boletim SiBi/UFPR (versão
atual: ano 04, nº 20); manteve o “Encontro de Leitura às
Quintas” para crescimento pessoal e profissional dos
servidores do SiBi/UFPR; manteve um participante/membro
do SiBi/UFPR na Comissão do Sistema de Arquivos da UFPR
(SIARQ/UFPR).

3. 1a‐AÇÃO: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DO SiBi/UFPR EM EVENTOS DA
ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Promover a participação dos profissionais do SiBi/UFPR em
eventos da área de biblioteconomia e áreas correlatas visando
troca de experiências, acompanhamento do desenvolvimento
da área e a sua aplicabilidade, e a apresentação de trabalhos e
projetos desenvolvidos por servidores do SiBi/UFPR. É de
fundamental importância que os profissionais do SiBi/UFPR
participem de eventos da área de biblioteconomia e áreas
afins, a fim de se atualizarem e de se aprimorarem
profissionalmente, por meio da exploração de novos conceitos
expostos nestes eventos e do compartilhamento de
experiências entre profissionais de biblioteconomia, ciência da
informação e áreas correlatas.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Houve a participação dos servidores do SiBi/UFPR nos
seguintes eventos da área de Biblioteconomia: treinamento de
Uso do Portal da Capes – Universidade do Oeste do Paraná em
Cascavel; V Seminário de Integração Profissional do SiBi/UFPR;
Ciclo de Palestras do Programa de Gestão do Conhecimento
do SiBi/UFPR; treinamentos em bases de dados da Thomson
Reuters e Elsevier; publicação de artigo e apresentação de
trabalho sobre o Programa de Gestão do Conhecimento no
XVII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (17º
SNBU); publicação de resumo e apresentação de pôster sobre
o Mapa do Conhecimento no XVII Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias (17º SNBU); apresentação de
trabalho “Políticas Públicas de Inclusão Digital no Litoral do
Paraná” no XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia;
apresentação do trabalho “Adopting Open Protocols to
increase the impact on Digital Repositories” no HCI
International 2013 em Las Vegas (EUA); palestra “Gestão da
Biblioteca Digital de Periódicos (BDP) da UFPR” ministrada no
III Ciclo de Debates Periódicos UFSC; apresentação de 02
trabalhos “Blog da Biblioteca de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal do Paraná: compartilhamento de
informação e ideias” e “Proposta de Um modelo para
formação de discentes em pesquisas cientificas” no XXV
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e
Ciência da Informação; apresentação de 02 trabalhos “The
Relevance of Publications on the Subject Innovation in
Portuguese Language Over the Last 30 Years: a bibliometric
contribution” e “Information Retrieval in Institutional
Repositories: proposed an ontology for Historical
Organizational Memory” na 5ª Conferência Internacional de
Métodos Quantitativos e Qualitativos em Bibliotecas, em
Roma).

4. 1b‐AÇÃO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Proporcionar cursos de capacitação, atualização e qualificação
para os servidores do SiBi/UFPR. Com os avanços e inovações
tecnológicas implantados no SiBi/UFPR, como a ampliação do
número de computadores para os servidores, o acesso à
internet, o empréstimo informatizado, e o serviços efetuados
entre o SiBi/UFPR e outras bibliotecas do Brasil e do mundo,
entre outros, faz‐se necessária a oferta contínua de cursos que
visem atualizar os servidores.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Entre 2010‐2013 houve a participação de servidores do
SiBi/UFPR em diversos cursos/capacitações ofertados pela
PROGEPE e/ou Terceiros; participação de 45 servidores do
SiBi/UFPR em 31 eventos da área de biblioteconomia externos
ao SiBi/UFPR; participação de 1.098 pessoas, servidores do
SiBi/UFPR
e
externas
ao
SiBI/UFPR,
em
38
eventos/cursos/capacitações organizados pelo SiBi/UFPR. Em
2013 houve a participação de servidores do SiBi/UFPR em 13
cursos de graduação e mestrado.

5. 1c‐AÇÃO: PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Faz‐se necessário a manutenção de atividades, palestras e/ou
cursos que devolvam aos servidores sua motivação para o
trabalho e contribuam para minimizar o stress. Faz‐se
necessário também a aquisição de materiais, móveis e
equipamentos mais adequados ao trabalho, conforme as
demandas dos servidores.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Houve a promoção de diversos eventos de integração e
motivação entre os anos de 2010‐2013: Dia do Bibliotecário;
Confraternização de Final de Ano; Encontro Leitura às Quintas;
Seminário de Integração Profissional do SiBi/UFPR; Ciclo de
Palestras do Programa de Gestão do Conhecimento do
SiBi/UFPR, Reunião dos Bibliotecários; Festa Junina; Stand na
Feira de Cursos e Profissões da UFPR; Semana do Livro e da
Biblioteca. Entre os anos de 2012‐2013 houve o investimento
de R$ 679.744,00 em aquisição de mobiliários, equipamentos,
bens de consumo e serviços, conforme foram solicitados pelos
servidores, por meio de suas unidades, para melhoria da
qualidade de vida no trabalho.

6. 2‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA
MADEIRA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA
SITUAÇÃO ATUAL

Ampliação e reforma da Biblioteca de Ciências Florestais e da
Madeira. Os 250 m² hoje ocupados pela Biblioteca de Ciências
Florestais e da Madeira revelam‐se insuficientes para o
atendimento à comunidade acadêmica da área de ciências
florestais e da madeira.
Parcialmente Executado
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ATIVIDADES

Esta obra foi incluída no Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI), entretanto, para atender demanda urgente, a
comunidade do Setor de Ciências Agrárias, priorizou a
execução de outra obra que não havia sido prevista. Em razão
disso, em 2013 foi destinado espaço pelo Plano Diretor, pela
Prefeitura da Cidade Universitária e pelo Setor de Ciências
Agrárias, e foi elaborado o projeto arquitetônico para a
construção de um novo prédio para a biblioteca CF e não mais
para a ampliação do espaço atual. E o Setor de Ciências
Agrárias está buscando agora o aporte de recursos financeiros
para a construção.

7. 3‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – SEDE

JUSTIFICATIVA

Execução da obra de engenharia para ampliação e reforma da
Biblioteca de Ciências da Saúde – Sede. Atualmente os
usuários desta biblioteca estão usufruindo de espaço
inadequado e insuficiente para estudos e consultas ao acervo.

SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

Aguardando a definição do Plano Diretor, da Prefeitura da
Cidade Universitária, e do Setor de Saúde quanto à destinação
do espaço necessário para à ampliação da biblioteca SD,
devido aos problemas estruturais no prédio em que se
encontra a biblioteca atualmente.

DESCRIÇÃO

8. 4‐AÇÃO/PROJETO: READEQUAÇÃO DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PARA
INCORPORAR PÚBLICO E ACERVO DA BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Incorporação do acervo, materiais, mobiliário e equipamentos
da Biblioteca de Educação Física na Biblioteca de Ciências
Biológicas, adequando o espaço físico. A mudança da
Biblioteca de Educação Física é uma necessidade, visto que
esta biblioteca localiza‐se no Jardim Botânico e o curso de
Educação Física é ministrado em grande parte no Setor de
Ciências Biológicas, no Centro Politécnico.

SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

O Plano Diretor da UFPR e a Prefeitura da Cidade Universitária
ainda não liberaram espaço para a realização da ampliação e a
incorporação do acervo da biblioteca EF para a Biblioteca BL.
Esta incorporação requer também o apoio do Setor de
Ciências Biológicas e do Departamento de Educação Física
para que ocorra de forma efetiva.
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9. 5‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

JUSTIFICATIVA

Reforma da Biblioteca de Ciências Biológicas. O espaço hoje
ocupado pela Biblioteca de Ciências Biológicas sofreu o
desgaste pelo tempo e precisa de reparos para manter o
atendimento das demandas da comunidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A reforma elétrica do piso térreo e do 1º andar foram
concluídas, a reforma hidráulica dos banheiros está em fase de
finalização e houve a aquisição de novo switch para instalação
de pontos de rede adicionais. A biblioteca BL está aguardando
o Processo Licitatório (nº 23075.018302/2012‐16) para o
projeto de reforma elétrica do 2º andar e a reforma do balcão
de atendimento.

DESCRIÇÃO

10. 6‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DO SETOR DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

JUSTIFICATIVA

Ampliação e reforma da Biblioteca do Setor de Educação
Profissional e Tecnológica. O espaço hoje ocupado pela
Biblioteca do Setor de Educação Profissional e Tecnológica é
insuficiente para atendimento das demandas da comunidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Houve o remanejamento de paredes divisórias e redistribuição
de portas, o que proporcionou a ampliação do espaço físico de
109m2 para 192m2. Com esta reforma foram criados banheiros
internos e sala de estudo em grupo, proporcionando o
aumento do número de assentos para usuários, de 22 para 44.
Além disso, houve a adequação dos corredores entre as
estantes e a porta de entrada de acordo com a NBR 9050.
Finalizou‐se a colocação de películas anti‐reflexo em todas as
janelas e instalação do novo balcão de atendimento (processo
nº. 23075.029980/2012‐04) projetado de acordo com as
necessidades da biblioteca e obedecendo às questões
ergonômicas e de acessibilidade.

DESCRIÇÃO

11. 7‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

Ampliação e Reforma da Biblioteca de Ciências Sociais
Aplicadas. O espaço hoje ocupado pela Biblioteca de Ciências
Sociais Aplicadas é insuficiente para atendimento das
demandas da comunidade.
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SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca SA recebeu nova sala de aproximadamente 70m².
Após a finalização das instalações das tomadas na sala, a
mesma apresentou problemas estruturais que inviabilizaram o
seu uso. A biblioteca agora aguarda orientações da Prefeitura
da Cidade Universitária quanto ao retorno do uso da sala.

12. 8‐PROJETO: PERMITIR QUE AS COMUNIDADES DE PALOTINA, PONTAL DO PARANÁ E
MATINHOS TENHAM ACESSO AOS SERVIÇOS E PRODUTOS DO SiBi/UFPR, POR MEIO DA
CRIAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS NESTES LOCAIS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Adequar o acervo, a infraestrutura física e o software do
SiBi/UFPR e promover treinamento aos servidores a fim de
transformar as atuais Bibliotecas Universitárias do SiBi (CEM,
LIT e PA) em Bibliotecas Comunitárias. Pontal do Paraná,
Matinhos e Palotina, por serem 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 e de cunho técnico‐
científico.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca LIT participou do projeto de extensão “Mundo
Mágico da Leitura”, tendo um servidor da unidade como
membro deste projeto. Todas as bibliotecas do SiBi/UFPR
mantiveram a oferta de diversos serviços (consulta local,
acesso a bases de dados restritas e públicas, participação em
treinamentos, entre outros) tanto para a comunidade interna
quanto para a comunidade externa.

13. 8a‐PROJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVA BIBLIOTECA PARA A UFPR LITORAL
DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

Construção de nova Biblioteca para a UFPR Litoral. O espaço
hoje ocupado pela Biblioteca da UFPR Litoral é insuficiente
para atendimento das demandas da comunidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

A biblioteca LIT foi interditada por problemas estruturais no
prédio em que estava alocada, sendo remanejada para o
térreo em um espaço menor do que o anterior. A biblioteca
LIT aguarda pela destinação de novo espaço pelo Plano
Diretor, PCU e Setor Litoral.
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14. 8b‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR

JUSTIFICATIVA

Ampliação e reforma da Biblioteca do Centro de Estudos do
Mar. O espaço hoje ocupado pela Biblioteca do Centro de
Estudos do Mar é insuficiente para atendimento das
demandas da comunidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

Houve a manutenção do sistema elétrico da sala de periódicos
e a mudança do layout da biblioteca, em função da aquisição
de novo mobiliário. A biblioteca CEM aguarda a destinação de
espaço pelo Plano Diretor, PCU e Direção do CEM para poder
executar sua ampliação.

DESCRIÇÃO

15. 8c‐PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE PALOTINA
DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

Construção de nova Biblioteca de Palotina. O espaço hoje
ocupado pela Biblioteca de Palotina é insuficiente para
atendimento das demandas da comunidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

Houve a adequação da rede elétrica para inserção de ar‐
condicionado e instalação de rede wi‐fi no espaço atual da
biblioteca. A biblioteca entregou projeto com as descrições
dos espaços para a criação de uma novo prédio para sua
instalação e está no aguardo da definição da Prefeitura da
Cidade Universitária em relação à licitação para elaboração do
projeto arquitetônico. Aguarda também pelo aporte de
recursos por parte do Setor de Ensino e da Administração
Central da UFPR para a execução da obra, visto que ela foi
incluída no projeto REUNI, porém não foi executada em
detrimento ao atendimento a demandas que se fizeram
urgentes e também fundamentais para a implantação dos
novos cursos criados pelo projeto REUNI no Campus de
Palotina.

16. 9‐AÇÃO: LEVANTAR, EM CONJUNTO COM O NAPNE, AS REAIS NECESSIDADES DOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DOTAR O SiBi/UFPR COM EQUIPAMENTOS
E SOFTWARE NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DO ACERVO AO GRUPO A SER ATENDIDO

DESCRIÇÃO

Levantar, em conjunto com o Núcleo de Apoio à Portadores de
Necessidades Especiais (NAPNE), as reais necessidades dos
portadores de necessidades especiais e dotar o SiBi/UFPR com
equipamentos e softwares necessários para adequação do
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JUSTIFICATIVA

acervo ao grupo a ser atendido. A adequação do acervo para
portadores de necessidades especiais possibilitará e facilitará
o acesso aos materiais bibliográficos das bibliotecas e, com
isso, promoverá a permanência dessas pessoas nos cursos da
UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

Houve proposta de estudo, em parceria com o NAPNE, para o
levantamento das reais necessidades dos Portadores de
Necessidades Especiais (PNEs) a fim de dotar o SiBi/UFPR com
mais equipamentos e softwares necessários para a adequação
do acervo e dos espaços físicos das bibliotecas, com relação ao
uso e acesso, pelos PNEs, entretanto o mesmo ainda não foi
finalizado.

17. 9a‐AÇÃO: ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE DO SiBi/UFPR NA
BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JUSTIFICATIVA

Aquisição de equipamentos. Adequar o laboratório de
acessibilidade aos usuários com necessidades especiais, para
possibilitar o acesso destas pessoas às informações técnico‐
científicas contidas no acervo do SiBi/UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca CT recebeu 14 computadores. e também diversos
equipamentos específicos para montar o Laboratório de
Acessibilidade do SiBi/UFPR, sendo 01 leitor automático, 01
mesa tátil falante e 01 linha braile.

DESCRIÇÃO

18. 10‐AÇÃO: PERMITIR O ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ÀS
BIBLIOTECAS E A SEUS ESPAÇOS INTERNOS

JUSTIFICATIVA

Adequação dos espaços internos das Bibliotecas do SiBi/UFPR
e da forma de acesso a elas. Dotar as Bibliotecas do SiBi/UFPR
com acesso adequado para pessoas com necessidades
especiais.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

DESCRIÇÃO
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ATIVIDADES

Ocorreu a finalização do Projeto de Sinalização (acervo,
banheiros, portas, estantes, acessos e saídas) da biblioteca CH,
no valor de R$ 176.798,00. Foi determinada uma agenda de
visitas nas outras bibliotecas do SiBi/UFPR (CEM, SB, SA, CT,
AG e RB) para elaboração de Projeto de Sinalização. A
biblioteca CEM recebeu a visita da equipe e agora aguarda o
envio dos materiais para efetivar a sua sinalização.

19. 11‐AÇÃO: PROMOVER A AVALIAÇÃO CONTÍNUA E A DIVULGAÇÃO DOS ACERVOS,
PRODUTOS E SERVIÇOS DO SiBi/UFPR

JUSTIFICATIVA

Avaliação e divulgação dos acervos, produtos e serviços
ofertados pelo SiBi/UFPR. O SiBi/UFPR pretende melhorar a
qualidade dos seus acervos, produtos e serviços a partir de
avaliações contínuas dos mesmos.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Diversas atividades foram efetuadas, entre elas: a inserção de
perguntas relacionadas aos serviços e produtos do SiBi/UFPR
no questionário institucional da UFPR; a promoção de
melhoria na comunicação “biblioteca‐usuário” com a criação e
manutenção de blogs de bibliotecas; a criação das contas no
Facebook das bibliotecas do SiBi/UFPR; a elaboração de
boletins informativos; o uso de caixa de sugestões; as diversas
e constantes atualizações das informações das bibliotecas,
serviços e produtos divulgados no Portal da Informação
(www.portal.ufpr.br), e a utilização do software avaliador Da
Silva (www.dasilva.org.br) como ferramenta para avaliação da
linguagem HTML do portal da informação; o desenvolvimento
de produção audiovisual sobre a biblioteca CT; a elaboração e
atualização de tutoriais dos serviços do SiBi/UFPR; a oferta de
computador e scanner para digitalização das obras das
bibliotecas, obedecendo à legislação para fotocópia de
documentos. E ainda, desde agosto de 2013 estão sendo
coletados os acessos (cliques) feitos na Biblioteca Digital de
Periódicos, que permitirão elaborar estatísticas quanto ao
acesso aos periódicos institucionais da UFPR, e está em fase de
implantação o aplicativo para coleta dos acessos às outras
Bibliotecas Digitais da UFPR, que também compõem o
Repositório Digital Institucional.

DESCRIÇÃO

20. 12‐AÇÃO: PROMOVER CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO
DESCRIÇÃO

A campanha de preservação do acervo tem por finalidade
conscientizar os usuários da importância do cuidado com o
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JUSTIFICATIVA

acervo e de colocar em prática ações que visem prolongar a
vida útil das obras para uso pelo próprio usuário.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Foi finalizada a entrega dos cartazes da Campanha de
Preservação do Acervo para todas as 18 bibliotecas do
SiBi/UFPR. Além disso, foi disponibilizado no Portal da
Informação (www.portal.ufpr.br/campanhas_sibi.html) o
descritivo da Campanha e os folders, cartazes, marcadores de
livros e banners.

21. 13‐AÇÃO: BUSCAR A REATIVAÇÃO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA NA UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Em 12 de abril de 2010 foi criada a comissão para a elaboração
do Projeto Pedagógico do curso de Biblioteconomia na UFPR,
que será levado para apreciação do SCHLA, do CEPE e as
instâncias do MEC, necessárias à sua aprovação. Existe
demanda crescente por profissionais da área e há, no
SiBi/UFPR, profissionais com interesse em fazer o curso de
Biblioteconomia se este voltar a ser ofertado, para se
tornarem mais aptos aos serviços de Bibliotecas e para
apreenderem a visão sistêmica da área.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

O curso de Biblioteconomia foi aprovado em todas as
instâncias da UFPR, tendo ampla e efetiva participação do
SiBi/UFPR em todas as etapas. Entretanto, resta o
recebimento das vagas de docentes, solicitadas no Projeto
Politico Pedagógico do Curso, que deverão ser demandadas ao
MEC pela Reitoria da UFPR, para que o curso possa ser
reativado.

22. 14‐AÇÃO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS USUÁRIOS DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Elaborar cursos e palestras destinados aos usuários a fim de
otimizarem a utilização dos recursos informacionais do
SiBi/UFPR. Este programa destina‐se a educar os usuários do
SiBi/UFPR, para que eles conheçam e/ou melhor utilizem as
bibliotecas, seus acervos e serviços, a fim de torná‐los aptos a
realizarem consultas ao acervo, a localizarem o material
bibliográfico nas estantes, a entenderem melhor a lógica da
organização do acervo, e a consultarem as bases online
gratuitas, de domínio público, e as bases pagas pelo SiBi/UFPR
e pela CAPES.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Entre 2010‐2013 houve a capacitação de 7.248 participantes
em mais de 250 cursos/capacitações efetuados pelas
bibliotecas setoriais e 725 participantes em mais de 20
cursos/capacitações efetuados pela Comissão de Educação
Continuada do Usuário.

23. 15‐AÇÃO: SUPRIR, DE IMEDIATO, A FALTA DE PESSOAL NAS BIBLIOTECAS
DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

Ampliar o quadro funcional do SiBi/UFPR com a contratação
de Técnicos Administrativos por meio de concurso público.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O SiBi/UFPR conseguiu, a partir de 2008, por meio da
Secretaria de Educação Superior (MEC/SESu) , do Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), e com a parceria dos Setores
de Ensino, 109 novas vagas de servidores para atender a
demanda de ampliação do quadro funcional do SiBi/UFPR.
Estas vagas tiveram sua distribuição finalizada em 2012.

24. 16‐AÇÃO: PAGAMENTO DE CD PARA VICE‐DIREÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS

DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

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

SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

O SiBi/UFPR continua aguardando a alocação de CD para a
Vice‐Direção.

25. 17‐AÇÃO/PROJETO: PAGAMENTO DE FG1 PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Alocação de Função Gratificada (FG‐1) para o cargo de
Assessor de Planejamento do Sistema de Bibliotecas da UFPR
para viabilizar a divisão de tarefas e equiparar o SiBi/UFPR com
as condições atuais de outras unidades da UFPR de igual
importância, e para atender ao regimento interno da
Biblioteca Central (BC), aprovado pelo COPLAD em 1990.
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SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

O SiBi/UFPR continua aguardando a alocação de FG1 para a
assessoria de planejamento do SiBi/UFPR.

26. 18‐AÇÃO: PAGAMENTO DE FG1 PARA CHEFIAS DAS BIBLIOTECAS E SETOR FINANCEIRO
DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Pagamento de Função Gratificada (FG1) para as chefias das
Bibliotecas e para o Setor Financeiro do Sistema de
Bibliotecas. Na estrutura da UFPR o SiBi/UFPR é, por sua
natureza e seu porte, equivalente a um Setor de Ensino. O
conjunto de Funções Gratificadas previstas para o SiBi/UFPR
hoje, pelo volume de serviços e de produtos ofertados, e pela
responsabilidade que isto acarreta, não reflete a realidade. O
mesmo ocorre com o setor financeiro, que tem uma enorme
responsabilidade.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

As chefias das Bibliotecas Setoriais e a Seção de Controle e
Execução Orçamentária (Financeiro do SiBi/UFPR) passaram a
receber FG1 entretanto, as chefias da Biblioteca Central ‐ DBD,
DT, CFDA, DA e CPT ‐ continuam recebendo FG3, e as chefias
das Bibliotecas recém‐criadas ‐ JS e CA ‐ não recebem
nenhuma FG até o momento.

27. 19‐AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SiBi/UFPR
DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA

É necessária a manutenção do software de gerenciamento
para manter os acervos, os serviços e os produtos
informatizados do SiBi/UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O software de Gerenciamento de Acervo do SiBi/UFPR –
Sophia ‐ foi mantido.

28. 20‐AÇÃO: MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS BIBLIOTECAS DO
SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

O SiBi/UFPR realiza, em média, 300 mil empréstimos durante o
ano e a cada empréstimo e devolução emite recibos aos
usuários, o que sobrecarrega as impressoras de empréstimo.
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JUSTIFICATIVA

Além disso, possui outros equipamentos como leitoras de
código de barras, impressoras laser e jato de tinta, que se
danificam pelo uso e acabam por interferir na realização dos
serviços do SiBi/UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A Seção de Controle e Execução Orçamentária do SiBi/UFPR
atendeu as demandas de manutenção das bibliotecas do
SiBi/UFPR em sua maioria. Além disso, houve o suporte
terceirizado para as impressoras LexMark; aquisição de 02
(dois) Sistemas Anti‐Furto (ET e RB); 04 desativadores; 03
ativadores; e 100.000 unidades de fita de detecção magnética.
Entretanto, até o momento, a Pró‐Reitoria de Administração
não promoveu licitação e contrato com empresas que se
encarreguem da manutenção dos equipamentos do SiBi e das
outras unidades da UFPR.

29. 20a‐AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SCANNER ZEUTSCHEL

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Efetuar a manutenção do Scanner Zeutschel OS 12000 A1, com
compensador de lombadas, tampo de vidro e software OS 11
com Perfect Book ‐ patrimônio nº 228.788. É de extrema
importância a contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com a intenção de evitar a possível
interrupção da execução dos serviços de digitalização da
produção cientifica da Universidade Federal do Paraná (UFPR),
anterior a 2004 (data da criação do Repositório Digital),
considerando que a divulgação desta produção científica é um
relevante indicador da qualidade dos programas de mestrado
e doutorado, não aferível apenas através da publicação
seletiva nos periódicos especializados, como também pela
divulgação digital das Teses e Dissertações produzidas pelos
Programas de Doutorado e Mestrado reconhecidos, conforme
mencionado na Portaria nº 13, de 15 de fevereiro de 2006 da
CAPES.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O DBD‐MUFPR foi contemplado no Programa de Manutenção
de Equipamentos Multiusuários 2013, com edital ofertado
pela PRPPG, no valor de R$ 29.500,00 para manutenção do
Scanner Zeutschel.

19

30. 21‐AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS 03 BIBLIOTECAS DIGITAIS DA UFPR (TESES E
DISSERTAÇÕES, REVISTAS, E IMAGEM E SOM), INTEGRADAS AO SOFTWARE DE BUSCA
DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Submissão, nas Bibliotecas Digitais, do conteúdo digital das
teses e dissertações, das revistas e dos vídeos produzidos pela
UFPR durante a gestão, e integração deste conteúdo digital ao
software de busca do SiBi/UFPR. Necessidade de manter a
visibilidade de todo o acervo de Teses e Dissertações, Revistas
e Vídeos produzidos pela UFPR e manter a integração das
Bases de Dados. Numa única busca os usuários tem acesso ao
catálogo destas obras e ao seu conteúdo integral, de forma
digital.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O acervo da Biblioteca Digital da UFPR em julho de 2014 é de
36.508, sendo 1.147 itens da Biblioteca de Imagem e Som da
UFPR (UFPR TV, Rede IFES e Imagens); 20.418 artigos em texto
completo disponíveis em 57 periódicos eletrônicos editados
pela UFPR na Biblioteca Digital de Periódicos da UFPR; 11.759
Teses e Dissertações e 918 Trabalhos de Especialização
produzidos pelos programas de pós da UFPR; 1.754
Monografias (TCCs) produzidas pelos programas de Graduação
da UFPR; 483 Atas do Conselho Universitário (05 livros – 1946
a 1981), e 12 relatórios institucionais da UFPR; e, ainda, 03
livros de caráter histórico digitalizados para a comemoração
dos cem anos da UFPR; e 14 anais de eventos da UFPR,
pertencentes à Coleção Memória UFPR. Assim, houve o
crescimento de 559% no acervo do Repositório Digital
Institucional da UFPR no período.

31. 22‐AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ASSINATURAS DAS FONTES BIBLIOGRÁFICAS E
PERIÓDICOS ELETRÔNICOS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Manutenção anual das assinaturas das fontes bibliográficas e
periódicos eletrônicos pagos pelo SiBi/UFPR. Disponibilizar, a
toda a comunidade acadêmica, o acesso ao conteúdo, em
meio digital, de bases eletrônicas de conteúdo científico,
necessárias para a continuidade do desenvolvimento da
pesquisa na UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A média anual de fontes bibliográficas adquiridas pelo
SiBi/UFPR, no período de 2010‐2013, foi de 18.5, sendo 17
fontes bibliográficas (2010), 24 fontes bibliográficas (2011), 21
fontes bibliográficas (2012) e 12 fontes bibliográficas (2013).
Os usuários do SiBi/UFPR também tem acesso as 130 bases
referenciais e 37.037 periódicos em texto completo
disponíveis no Portal da Capes, e desde 2014 possuem acesso
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ao Portal de Evidências da Biblioteca Virtual em Saúde com 13
bases de dados de gestão da saúde.

32. 23‐AÇÃO: AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EM PAPEL, POR
MEIO DE COMPRA, DOAÇÃO E PERMUTA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

ATIVIDADES

A UFPR possui mais de 30.000 (trinta mil) alunos matriculados
nos cursos de graduação, de pós‐graduação e de ensino
profissionalizante. Por este motivo, é necessário que os
acervos das bibliotecas do SiBi/UFPR mantenham‐se
atualizados e em crescimento, com o intuito de atender as
demandas dos usuários e, em especial, ao número mínimo de
exemplares recomendado para a bibliografia básica das
disciplinas dos cursos.
Totalmente Executado
Os exemplares de livros, dissertações, monografias de
especialização, monografias de graduação, teses, e trabalhos
acadêmicos foi de 517.120 (2010), 548.802 (2011), 555.796
(2012) e 570.683 (2013). Sendo assim, o SiBi/UFPR atendeu ao
seu Planejamento Estratégico e à solicitação do Plano de
Desenvolvimento Institucional, de aumentar em 2%a.a. o seu
acervo bibliográfico.

33. 24‐AÇÃO: PROCESSAMENTO TÉCNICO E PREPARO FÍSICO DE LIVROS, PERIÓDICOS, TESES
E DISSERTAÇÕES E OUTROS MATERIAIS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Processamento Técnico (catalogação, classificação e
indexação) e preparo físico (confecção de etiqueta de
lombada, etiqueta de código de barra e colocação de fita
eletromagnética antifurto) de todos os livros, teses e
dissertações e outros materiais, recebidos por compra, doação
ou permuta e inseridos no acervo.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O processamento técnico e preparo físico das obras foram
efetuados atendendo todas as bibliotecas do SiBi/UFPR. Entre
o período de 01/01/2010 a julho/2014 foram cadastrados
91.523 exemplares de 57.518 títulos e 33.748 fascículos de
1.555 títulos de periódicos.
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34. 25‐PROJETO: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RARO E ESPECIAL DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Dar início à conservação preventiva de forma adequada para a
coleção de materiais bibliográficos raros e especiais do
SiBi/UFPR e torná‐los visíveis. Considerando que os poucos
recursos existentes para conservação preventiva estão
distribuídos nas 18 (dezoito) bibliotecas do SiBi/UFPR,
podemos afirmar que, de uma forma geral, nenhuma dispõe
das condições apropriadas para o armazenamento,
conservação e tratamento dos materiais bibliográficos raros e
especiais. Como consequência tem‐se atualmente uma
coleção ‐ ao todo composta por cerca de 15.000 (quinze mil)
livros ou outros materiais quase que completamente
inacessíveis aos pesquisadores, no aguardo de análise das
condições físicas e do seu grau de raridade. Estima‐se que
deste total, cerca de 5.000 (cinco mil) sejam raros ou especiais,
fontes de informações de inestimável valor para a ciência,
tecnologia e cultura.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A Comissão de Conservação Preventiva e Restauração
elaborou o Projeto “Obras Raras e Materiais Especiais da
UFPR: do diagnóstico ao compartilhamento da coleção com a
sociedade”, e aguarda aporte de recursos para a sua
implementação. Efetuou visita técnica ao Departamento de
Preservação e Conservação da Biblioteca Pública do Paraná e a
Divisão de Preservação, Conservação e Obras Raras da PUC‐PR.
Foram destinados, no projeto estrutural da nova Biblioteca do
Campus Cabral, 200m2 para o laboratório de Conservação
Preventiva e Restauração.

35. 26‐AÇÃO: REVISAR E ATUALIZAR AS “NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
CIENTÍFICOS”, DISPONIBILIZÁ‐LAS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL PARA ATENDER AO
MERCADO, E ADEQUÁ‐LAS PARA ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA
SITUAÇÃO ATUAL

Revisar e atualizar as
Documentos Científicos”,
disponibilizá‐las em papel
mercado, e adequá‐las
necessidades especiais.

“Normas para Apresentação de
ao menos uma vez na gestão,
e em meio digital para atender ao
para acesso aos portadores de

Totalmente Executado
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ATIVIDADES

As normas foram revisadas, atualizadas e reformuladas para
impressão em um único volume. Neste momento está na
Editora UFPR aguardando ser editada. A Direção do SiBi/UFPR,
a Comissão de Normas e a Editora da UFPR acordaram que
esta nova edição será disponível em papel e em meio digital.

36. 27‐AÇÃO: REVISÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DA INFORMAÇÃO DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Propiciar a manutenção e o dinamismo do Portal da
Informação, revisando‐o, atualizando‐o e modernizando‐o,
uma vez a cada 04 (quatro) anos. O Portal do SiBi/UFPR é uma
ferramenta de comunicação do SiBi/UFPR com seus
servidores, com a UFPR e com a comunidade externa. Por
meio dele é possível realizar buscas ao acervo, consultar
informações sobre as 18 (dezoito) bibliotecas do SiBi/UFPR,
consultar bases gratuitas, de domínio público, e aquelas pagas
pela UFPR e pela CAPES. Por meio dele é possível também
entrar nas Bibliotecas Digitais da UFPR e acessar os vídeos, as
Teses e Dissertações e as revistas produzidas pela UFPR. E
ainda, notícias sobre o SiBi/UFPR, como cursos e palestras.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O Portal da Informação do SiBi/UFPR (www.portal.ufpr.br) foi
desenvolvido seguindo as normas e diretrizes do Consórcio
World Wide Web (W3C), sendo utilizado o software avaliador
Da Silva (www.dasilva.org.br) como ferramenta para avaliação
da linguagem HTML. Além disso, em 2013, foi feita a revisão
do código HTML das imagens para adequação às normas de
acessibilidade com relação à descrição para leitura nos
softwares para deficientes visuais.

37. 28‐PROJETO: AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS BIBLIOTECAS DIGITAIS E AUMENTO DA
VISIBILIDADE DA UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Digitalização e preparo técnico para disponibilização on‐line,
das teses, dissertações e revistas produzidas pela UFPR antes
de 2004, e também de algumas obras raras ou especiais do
acervo do SiBi/UFPR, que ainda não tenham sido digitalizadas
por outras bibliotecas e nem disponibilizadas on‐line para
consulta.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Foram digitalizados, catalogados e inseridos no Repositório
Digital Institucional da UFPR 1.547 Teses e Dissertações, da
coleção retrospectiva, anterior á 2004 da Coleção Memória
UFPR; e 109 fascículos de periódicos, da coleção impressa dos
Periódicos UFPR, da Coleção Memória UFPR.
O aumento da visibilidade da UFPR, por meio dos conteúdos
disponibilizados no Repositório Digital Institucional, foi
comprovado no período de 2010‐2014 quando a Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações da UFPR teve seu melhor
desempenho no Ranking Web Repositories: em 2013 (3º lugar
nos repositórios do Brasil), 2013 (52º lugar nos repositórios do
Mundo) e 2014 (8º lugar nos repositórios da América Latina).
Este Ranking, considerado o mais importante do mundo na
área, considerou a visibilidade, o tamanho das páginas web
disponibilizadas, a quantidade de itens e os papers
visualizados.

38. 29‐AÇÃO: REVISAR, ATUALIZAR, MODERNIZAR E FORMALIZAR OS PROCEDIMENTOS,
ATIVIDADES E REGULAMENTOS DO SiBi/UFPR, SEMPRE QUE NECESSÁRIO (EMPRÉSTIMO,
DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES, PERIÓDICOS, COMUT E OUTROS)

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Revisar, atualizar, modernizar e formalizar os procedimentos,
atividades e regulamentos do SiBi/UFPR, sempre que
necessário (empréstimo, desenvolvimento de coleções,
periódicos, COMUT e outros). Promover a manutenção das
Comissões e equipes de trabalho do SiBi/UFPR e dar origem a
novas comissões e equipes de trabalho, sempre que
necessário.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Houve a revisão, atualização e desenvolvimento dos seguintes
documentos: Regimento da Comissão de Circulação;
Regimento da Comissão de Eventos; Regimento da Comissão
de Periódicos; Regimento da Comissão do Portal da
Informação; Regimento da Comissão de Serviço de Referência
e Informação; Regulamento da Circulação, Regulamento das
Comissões de Investigação Científica, das Narrativas e dos
Grupos de Estudos; Manual de Procedimentos da Circulação;
Manual de Procedimentos da Comutação Bibliográfica;
Manual de Procedimentos dos Periódicos; Manual de
Procedimentos do Processamento Técnico; Tutorial de
Procedimentos da Circulação no Software de Gerenciamento
de Acervo ‐ Sophia; Tutorial de Procedimentos de
Atendimento/Solicitação de Comutação Bibliográfica; Tutorial
de Procedimentos da Biblioteca Digital de Periódicos; Tutorial
de Procedimentos de Processamento Técnico no Software de
Gerenciamento de Acervo – Sophia; Tutorial de
Preenchimento de Relatórios Estatísticos Mensais; Tutorial de
Preenchimento de Relatório Anual da Biblioteca; Tutorial de
Inventário; Tutorial de Circulação.
Houve também a criação de outros tipos de documentos:
Critérios para Seleção de Obras Raras; Guia do Usuário;
Política de Desenvolvimento de Coleções; Apresentação do
SiBi/UFPR na Feira de Profissões; Histórico do Portal da
Informação; Diretrizes do Portal da Informação e Questionário
do Capital Intelectual do SiBi/UFPR.

39. 30‐PROJETO: RECUPERAR AS CONDIÇÕES DE USO DO ACERVO CIRCULANTE DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Manter os serviços de encadernação da Biblioteca Central e,
sempre que possível, contratar serviços de terceiros para a
reencadernação de material bibliográfico para torná‐lo
novamente disponível ao uso, considerando que a demanda
das bibliotecas setoriais para este serviço normalmente é
superior à capacidade de trabalho da seção de encadernação,
devido à escassez de pessoal. O uso frequente do material
bibliográfico das Bibliotecas do SiBi/UFPR, pela Comunidade
Acadêmica, acaba por danificá‐lo, rasgando sua capa,
desprendendo‐a do miolo, ou ainda, desprendendo as páginas
do miolo, fazendo com que estas fiquem soltas e
impossibilitando assim a continuidade de uso.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Durante os anos de 2010 a 2014 foram efetuadas 17.834
reencadernações, sendo 6.911 em 2010, 5.155 em 2011, 2.055
em 2012, 2.947 em 2013 e 766 em 2014 (até julho). Esta
recuperação do acervo foi feita pela biblioteca central, pelas
bibliotecas setoriais, e por meio de contratação de empresa
terceirizada.

40. 31‐AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CIRCUITO INTERNO DE TV)
PARA TODAS AS BIBLIOTECAS DO SiBi/UFPR

JUSTIFICATIVA

Dotar o SiBi/UFPR com amplo sistema de segurança, que
forneça proteção e segurança tanto ao acervo bibliográfico,
com aquisição e instalação de equipamentos de segurança em
todas as Bibliotecas do SiBi/UFPR, como aos bens patrimoniais
e aos servidores, principalmente em horário noturno.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A maioria das bibliotecas do SiBi/UFPR possuem Sistema de
Detecção Anti‐Furto. Entretanto, a manutenção destes
Sistemas torna‐se difícil porque não há contrato de
manutenção de equipamentos na UFPR, e não há contrato de
instalação quando ocorre mudança de local físico da
biblioteca, o que implica em nova instalação, como é o caso da
biblioteca EF e biblioteca PA. Entre as bibliotecas que estão em
estudo de implantação, estão a biblioteca do Campus Cabral, a
biblioteca do Campus Litoral, e a biblioteca do Campus Jandaia
do Sul, porque se encontram em locais provisórios até a
construção de seus espaços definitivos, quando então poderão
receber os Sistemas Anti‐Furto. O SiBi/UFPR considera que o
ideal para todas as bibliotecas seria também a implantação de
serviço de Circuito Interno de TV, o que inibiria qualquer
comportamento inadequado, relacionado a depredação do
acervo. Assim, foi enviado processo para a PCU que elaborou
levantamento prévio de espaço e equipamentos necessários,
mas é preciso que todas as bibliotecas estejam em espaços
definitivos para que possam ser elaborados o estudo e o
levantamento de custos também definitivos.

DESCRIÇÃO
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41. 32‐PROJETO: DOTAR AS BIBLIOTECAS DO SiBi/UFPR COM COMUNICAÇÃO VISUAL,
SONORA E TÁTIL ADEQUADA

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

As bibliotecas do SiBi/UFPR possuem sinalização ineficiente
nos seus espaços internos, o que dificulta o acesso, pelos
usuários, ao acervo e aos serviços disponíveis. Por este motivo,
é preciso que seja elaborado e executado projeto que
contemple a aquisição dos itens necessários a uma moderna e
eficiente comunicação visual, sonora e tátil nos ambientes das
bibliotecas, de modo que esta venha a facilitar a mobilidade
do usuário nos espaços físicos, e venha promover maior
agilidade na recuperação da informação. Assim, padronizar e
atualizar a sinalização criará a identidade visual, sonora e tátil
do SiBi/UFPR e facilitará o acesso dos usuários a todos os
serviços disponíveis nas bibliotecas, assim como a sua
localização dentro da Biblioteca.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

Ocorreu a finalização do Projeto de Sinalização (acervo,
banheiros, portas, estantes, acessos e saídas) da biblioteca CH,
no valor de R$ 176.798,00. Foi determinada uma agenda de
visitas nas outras bibliotecas do SiBi/UFPR (CEM, SB, SA, CT,
AG e RB) para elaboração do Projeto de Sinalização. A
biblioteca CEM recebeu a visita da equipe e o
dimensionamento do material necessário, e agora aguarda o
recebimento deste material para implantar a sinalização.

42. 33‐PROJETO: INVENTÁRIO DO ACERVO DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

As bibliotecas do SiBi/UFPR estão em constante crescimento.
Por isso, realizar o inventário em seus acervos é tarefa
necessária, visto que tem como finalidade controlar as obras
existentes, localizar aquelas que possam estar em lugares
diversos dentro da biblioteca, reorganizar o acervo, realizar
estatísticas. O inventário será mais facilmente executado com
a aquisição de coletores de código de barras, considerando a
escassez de servidores nas bibliotecas e o acúmulo de serviços.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

72% (AG, BL, CEM, CF, CT, EF, ET, CH, LIT, MUFPR, PA, SA e SB)
das bibliotecas do SiBi/UFPR fizeram inventário entre os anos
de 2010‐2014.
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43. 34‐PROJETO: REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

O atual Regimento Interno do SiBi/UFPR foi aprovado em 1990
pelo Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD).
Desde então, muitas modificações estruturais, organizacionais
e de serviços foram implantadas no SiBi/UFPR, o que tornou o
atual Regimento Interno defasado em muitos pontos. Por isso,
faz‐se necessário a instalação de uma comissão que revise e
atualize o Regimento Interno, de acordo com as características
atuais do Sistema de Bibliotecas, e que este documento seja
apreciado e seja aprovado nas instâncias competentes.

SITUAÇÃO ATUAL

Não Executado

ATIVIDADES

Deu‐se inicio as discussões sobre o assunto. Entretanto, optou‐
se por aguardar a Estatuinte da UFPR como um momento
propício para a revisão e atualização do Regimento do
SiBi/UFPR.

44. 35‐PROJETO: IMPLANTAR AÇÕES PARA MELHOR CONTROLE DE COMPRAS E
DISTRIBUIÇÃO DESTE MATERIAL PARA AS BIBLIOTECAS DO SiBi/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Com o crescimento do SiBi/UFPR, sentiu‐se a necessidade de
disponibilizar na Divisão Administrativa (DA), uma área
responsável especificamente pelo acompanhamento e
controle das compras, desde a organização das necessidades
das bibliotecas para o ano seguinte, a programação
orçamentária do ano corrente, a redistribuição dos materiais,
mobiliário e equipamentos adquiridos e o acompanhamento
geral das ações referentes às compras do SiBi/UFPR e dos
serviços contratados.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A Divisão Administrativa criou, em conjunto com a Seção de
Controle e Execução Orçamentária, procedimentos que
facilitam o recebimento e a organização das demandas das
bibliotecas do SiBi/UFPR, adequando tais demandas ao
orçamento do SiBi anualmente.

45. 36‐PROJETO: CONSOLIDAR SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO CENTRALIZADA

JUSTIFICATIVA

Redimensionar o serviço disponibilizado pela Coordenação de
Processos Técnicos de forma a ampliar os tipos de materiais
processados. Garantir e controlar a qualidade da descrição dos
novos registros incorporados à base UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

DESCRIÇÃO
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ATIVIDADES

O processamento técnico dos itens do SiBi/UFPR é efetuado
pela Coordenação de Processamento Técnico em conjunto
com as bibliotecas setoriais. Para cada novo tipo de material a
ser inserido no acervo é discutido a atribuição dos metadados
pertinentes e é elaborada uma planilha própria para o seu
preenchimento.

46. 37‐AÇÃO/PROJETO: DOTAR AS BIBLIOTECAS DO SiBi/UFPR COM ESTANTES DESLIZANTES
PARA OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

A aquisição de estantes deslizantes para as Bibliotecas do
SiBi/UFPR é uma solução para a organização de coleções e
outros materiais, e para a otimização do espaço físico das
Bibliotecas. A utilização de estantes deslizantes facilitará o
manuseio dos materiais e aumentará a capacidade de
armazenamento das bibliotecas.

SITUAÇÃO ATUAL

Parcialmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca CT recebeu 12 (doze) estantes deslizantes após a
reforma e ampliação do seu espaço físico em 2010/2011.
Ressalta‐se que dotar as bibliotecas com estantes deslizantes
requer um ambiente com espaço adequado, que possa
suportar o peso do acervo e mais o peso deste
mobiliário/equipamento. Foi elaborado projeto para aquisição
de estantes deslizantes que pudessem abrigar a Coleção
Memória UFPR na Biblioteca Central e, ao mesmo tempo, abrir
espaço para o crescimento desta coleção. Entretanto, após
estudo de viabilidade de implantação do projeto, os
engenheiros da PCU decidiram pela sua não implantação,
devido às condições de infraestrutura predial que poderá não
suportar o sobrepeso destas estantes, visto que o prédio
originalmente não foi projetado para abrigar uma biblioteca.

47. 38‐AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DO SiBi/UFPR NO DESENVOLVIMENTO DA BIBLIOTECA
COMUNITÁRA VILA DAS TORRES

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Contribuir na formação do acervo da Biblioteca Comunitária
Vila das Torres através do repasse de material bibliográfico
recebido gratuitamente na Coordenação de Formação de
Desenvolvimento do Acervo (CFDA) e considerado inservível
para o acervo do SiBi/UFPR. Também cooperar na
informatização da Biblioteca Comunitária Vila das Torres,
treinando no uso do software HPL os dois voluntários que lá
trabalham, tornando‐a auto‐gerida.
Totalmente Executado
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ATIVIDADES

Em 2010 Houve o auxilio na formação do acervo da Biblioteca
Comunitária Vila das Torres pela Coordenação de Formação de
Desenvolvimento do Acervo. Foram doados 396 folhetos,
5.941 livros, 5.925 fascículos de revistas, 03 fitas VHS, e 23
fitas cassete.

48. 39‐AÇÃO: CAPTAÇÃO DE VAGA E CONTRATAÇÃO POR CONCURSO DE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO / APERFEIÇOAMENTO /
MODERNIZAÇÃO DOS SOFTWARES UTILIZADOS NA BIBLIOTECA CENTRAL

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Aperfeiçoamento, modernização e desenvolvimento dos
softwares utilizados na Biblioteca Central para atendimento a
todas as unidades do SiBi/UFPR. Os softwares hoje utilizados
na Biblioteca Central foram desenvolvidos há vários anos e
atualmente não atendem de forma completa as necessidades
do SiBi/UFPR em virtude das modificações dos processos. O
aperfeiçoamento e/ou desenvolvimento destes softwares
visam melhorar o atendimento às unidades do SiBi/UFPR e à
comunidade acadêmica.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Houve a contratação, por concurso público, de um analista de
Tecnologia de Informação que atualmente se dedica ao
desenvolvimento do software de Aquisição de Material
Bibliográfico e de Controle da Bibliografia Básica.

49. 40‐AÇÃO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTO‐EMPRÉSTIMO NAS
BIBLIOTECAS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Aquisição e implantação de sistema de auto‐empréstimo nas
Bibliotecas. O SiBi/UFPR atende a uma comunidade interna de
usuários que tem livre acesso ao material bibliográfico do
SiBi/UFPR. A aquisição do sistema de auto‐empréstimo
(totem) visa atender à comunidade interna da UFPR (alunos,
professores e técnicos). O totem de auto‐atendimento tornará
o usuário independente dos servidores das bibliotecas, no que
diz respeito a devolução de material emprestado.
Não Executado
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ATIVIDADES

Dotar as bibliotecas do SiBi/UFPR com sistema de auto‐
empréstimo requer um ambiente com espaço adequado para
receber este equipamento. Foi elaborado projeto e os custos
foram orçados. Entretanto, é necessário que as bibliotecas
possuam local adequado e priorizem a aquisição deste tipo de
equipamento ao elaborarem seus projetos orçamentários
anuais.

50. 41‐AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ONLINE POR CHAT NO PORTAL
DA INFORMAÇÃO DO SIBI/UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Implantação do atendimento online por chat no Portal da
Informação do SiBi/UFPR. O projeto tem como finalidade criar
nas bibliotecas um ambiente virtual para atender em tempo
real ao novo modelo de usuário, que utiliza as tecnologias a
seu favor. A ideia de implantar o serviço de atendimento por
chat nas bibliotecas do SiBi/UFPR surgiu da necessidade de
adequar o serviço de referência e informação às novas
demandas dos usuários.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A Comissão de Serviço de Referência e Informação, após
verificar dificuldades operacionais e de aparato tecnológico
para o desenvolvimento do chat, optou pela implantação do
serviço de atendimento online por meio de outras tecnologias.
Assim, o serviço de atendimento online foi formalizado via
redes sociais das bibliotecas do SiBi/UFPR e via e‐mail
institucional.

51. 42‐AÇÃO: OBTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DESCRIÇÃO

DE

SISTEMA

PARA

CONTROLE

DA

JUSTIFICATIVA

Verificar a disponibilidade/existência de software não
proprietário, ou desenvolver sistema para controle da
Bibliografia Básica dos cursos de Graduação da UFPR existente
no acervo das Bibliotecas do SiBi/UFPR.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

O software de Aquisição de Material Bibliográfico e de
Controle da Bibliografia Básica está sendo desenvolvido pelo
Núcleo de Automação Documentária, e encontra‐se em fase
de criação de protótipo e teste.
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52. 43‐AÇÃO: CAPTAÇÃO DE VAGA E CONTRATAÇÃO POR CONCURSO DE ANALISTA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MANUTENÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO
REPOSITÓRIO DIGITAL INSTITUCIONAL DA UFPR

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

Manutenção e modernização do Repositório Digital
Institucional da UFPR. O Repositório Digital Institucional da
UFPR é composto pelas Bibliotecas Digitais de Teses e
Dissertações, Periódicos e Vídeos. Este repositório necessita
de manutenção e aprimoramento constantes que venham a
acompanhar o seu crescimento e atender as demandas
informacionais quanto ao conteúdo técnico científico gerado
na UFPR, e o aumento da sua visibilidade mundial.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

Houve a contratação, por concurso público, de um analista de
Tecnologia de Informação que supre as demandas do
SiBi/UFPR em relação aos software utilizados no Repositório
Digital Institucional.

53. 44‐AÇÃO: ALOCAR A COLEÇÃO MEMÓRIA UFPR (MUFPR) EM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Disponibilizar espaço físico adequado para armazenar e
manter a Coleção Memória UFPR. Atualmente a coleção
encontra‐se nas dependências do prédio da Biblioteca Central.
Como este edifício não foi projetado originalmente como
biblioteca, não possui condições físicas favoráveis para
armazenamento de materiais bibliográficos por longo espaço
de tempo, sendo adequado apenas para os serviços técnicos
biblioteconômicos, os serviços administrativos, orçamentários
e financeiros, e ao armazenamento do material em
processamento, por curto espaço de tempo. A Coleção
Memória UFPR (MUFPR) corresponde à memória da produção
científica da instituição, sendo sua preservação de extrema
importância para a sociedade como um todo.

Parcialmente Executado
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ATIVIDADES

Está em processo de finalização documento, desenvolvido
pelo Departamento de Bibliotecas e Documentação, em
conjunto com a Seção da Coleção Memória UFPR e com a
Comissão de Conservação Preventiva e Restauração. Este
documento contém as descrições dos ambientes (estrutura
física, mobiliários e equipamentos) e dos recursos humanos
necessários para alocar e manter os materiais da Coleção
MUFPR, e as obras raras e especiais do SiBi/UFPR.

54. 45‐AÇÃO: CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESTUDOS/ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
24H PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFPR

JUSTIFICATIVA

Criação e implantação de espaço para pesquisa e estudos, 24
horas. O SiBi/UFPR recebeu demanda dos usuários por um
espaço que funcione durante 24h, no qual possam
desenvolver suas pesquisas e estudar.

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

As bibliotecas SD e CT possuem área de estudo anexa à
entrada da biblioteca que funciona 24horas. Além disso, as
bibliotecas RB, CA e JS estão sendo estruturadas, com o apoio
da Reitoria e das Direções de Setor/Campus, para também
disponibilizarem espaços de estudo 24horas.

DESCRIÇÃO

55. 46‐AÇÃO: IMPLANTAR BIBLIOTECA NO CAMPUS REBOUÇAS

DESCRIÇÃO

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO ATUAL

Com a implantação do Campus Rebouças (RB), o Setor de
Educação receberá local adequado para os cursos que oferta.
Além disto, este novo Campus receberá também alguns cursos
da área de Ciências Humanas. A biblioteca que atualmente
atende esta comunidade acadêmica é a Biblioteca de Ciências
Humanas e da Educação (CH), que deverá retirar de seu acervo
as coleções de atendimento específico aos cursos que irão
para o novo Campus.
Parcialmente Executado
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ATIVIDADES

A biblioteca RB foi construída. Entretanto, aguarda a
finalização da construção do prédio de salas de aula para que
os cursos previstos sejam transferidos para o Campus
Rebouças, bem como o acervo da biblioteca, que ainda se
encontra na biblioteca CH, para que ela passe a funcionar de
forma efetiva neste novo local.

56. AÇÕES/PROJETOS EFETUADOS EM PARALELO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO
SiBi/UFPR 2010‐2014
DESCRIÇÃO

IMPLANTAR BIBLIOTECA NO CAMPUS CABRAL

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca CA entrou em funcionamento, no dia 24 de
fevereiro/2014, com o acervo dos cursos de Comunicação
Social, em espaço provisório no Campus Cabral enquanto
aguarda, dentro do cronograma de execução de obras da
UFPR, pela construção do seu espaço efetivo.

DESCRIÇÃO

IMPLANTAR BIBLIOTECA NO CAMPUS JANDAIA DO SUL

SITUAÇÃO ATUAL

Totalmente Executado

ATIVIDADES

A biblioteca JS entrou em funcionamento, nos espaços da
Faculdade FAFIJAN, conforme cronograma da UFPR, no 1º
Semestre de 2014 (10 de fevereiro/2014) enquanto aguarda a
agenda institucional de execução de obras para a construção
da biblioteca efetiva, em local apropriado e próprio da UFPR.
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57. CONCLUSÃO
A gestão mostrou‐se muito produtiva e promoveu grandes avanços nos serviços, produtos
e acervos ofertados pelo SiBi/UFPR. A duplicação do quadro de pessoal foi efetiva para este
resultado positivo.
O gráfico abaixo procura ilustrar no cômputo geral o percentual de ações/projetos que
foram Parcialmente ou Totalmente Executados. Das 54 ações/projetos, 56% (30
ações/projetos) foram Totalmente Executados e 31% (17 ações/projetos) foram Parcialmente
Executados.
É importante ressaltar que os projetos ou ações que não foram executados dependem de
ações a serem efetivadas por outras unidades e instâncias, como o Plano Diretor, a Prefeitura
da Cidade Universitária (PCU), a Seção de Contratos, alguns Setores de Ensino, e a
Administração Central da UFPR.
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58. GRÁFICO: AÇÕES/PROJETOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SiBi/UFPR 2010‐2014

SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES/PROJETOS DO PE‐SiBi 2010‐2014*
Totalmente Executado

Parcialmente Executado

Não Executado

13%

56%
31%

*Neste gráfico não são considerados as ações e/ou projetos efetuados em paralelo com o Planejamento do SiBi/UFPR 2010‐2014.
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