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Diretora do Hospital de Clínicas Prof.ª Heda Maria Barska dos Santos Amarante
Diretora do Hospital e Maternidade Victor Ferreira do Amaral Prof.ª Solange Borba Gildemeister
Diretor do Hospital do Trabalhador Dr. Geci Labres de Souza Júnior
Diretor do Hospital Veterinário - Curitiba Prof. Ivan Roque de Barros Filho
Diretor do Hospital Veterinário - Palotina Prof. Flávio Shigueru
Diretora da Biblioteca Central Ligia Eliana Setenareski
Interlocutor do Reuni Adriano do Rosário Ribeiro
Diretor-Superintendente da FUNPAR Prof. Pedro José Steiner Neto
A partir de agosto: Prof. João Carlos da Cunha

Diretores de Setor
Setor de Ciências Agrárias – Prof. Eduardo Teixeira da Silva
Setor de Ciências Biológicas – Prof. Luiz Cláudio Fernandes
Setor de Educação – Prof.ª Andrea do Rocio Caldas
Setor de Ciências Exatas – Prof.ª Silvia Helena Soares Schwab
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes – Prof.ª Maria Tarcisa Silva Bega
Setor de Ciências Jurídicas – Prof. Ricardo Marcelo Fonseca
Setor de Ciências da Saúde – Prof.ª Claudete Reggiani
Setor de Ciências Sociais Aplicadas – Prof. Vicente Pacheco
Setor de Tecnologia – Prof. Marcos Antonio Marino
Setor de Ciências da Terra – Prof. Donizeti Antonio Giusti
Setor de Educação Profissional e Tecnológica Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso
Setor Litoral Prof. Valdo José Cavallet
Campus Palotina Prof. Vinicius Cunha Barcellos
Campus Pontal do Sul / Centro de Estudos do Mar Prof.ª Eunice da Costa Machado

SISTEMA DE BIBLIOTECAS - SiBi
Revitalização das Bibliotecas
Objetivo Geral do Programa/Ação
Promover ações de adequação do espaço físico, mobiliário, sinalização
interna e renovação constante do parque de equipamentos das bibliotecas
do SiBi, com vistas à melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços
oferecidos.

Descrição do Programa/Ação
Proporcionar local de acervo (livros e periódicos), salas de estudo em grupo
e individual, áreas de administração e atendimento aos usuários compatíveis
com as necessidades existentes e metas de crescimento previstas. Promover o
acesso adequado aos catálogos, às bases de dados bibliográficas e às
bibliotecas digitais.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Eliane Maria Stroparo - Chefe da Biblioteca de Ciência e Tecnologia e Neide
O. S. Paula - Chefe da Biblioteca do Campus de Palotina
Karolayne Costa Rodrigues de Lima – Chefe da Biblioteca de Ciências
Biológicas

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas
Reforma e ampliação da Biblioteca de Ciência e Tecnologia - a Biblioteca
recebeu sinalização tátil, instalação de persianas no andar térreo, instalação
de 60 tomadas e antena para o sistema anfi-furto. Revitalização dos
laboratórios I e II de informática com 28 computadores. Revitalização da Sala
de Multimídia. Adequação da área de estudos no saguão da Biblioteca, com
30 mesas, 120 cadeiras e 3 computadores. Construção de nova Biblioteca
para o campus de Palotina – Ação parcialmente cumprida. A construção da
nova biblioteca está prevista para acontecer até 2012 pelo Projeto REUNI.
Em março de 2011 a biblioteca mudou de local dentro do campus porque
recebeu novo espaço reformado e adaptado para sua instalação até que o
novo prédio seja construído conforme previsto no Projeto REUNI.
Ampliação do espaço físico para os usuários da Biblioteca de Ciências
Biológicas - Expansão do espaço de leitura para usuários no 1º andar da
biblioteca com o remanejamento dos periódicos de revisão (Review, Annuals,

entre outros) para o 2º andar. Instalação de tomadas e pontos de rede no
andar térreo e no 1º andar, aquisição e instalação de 10 computadores,
10 mesas de computadores, doados pela direção do Setor de Ciências
Biológicas. Alteração do layout interno da seção de referência e periódicos
executado pelos alunos de Terapia Ocupacional, sob supervisão da Profa.
Iranise Moro.

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas
físicas e financeiras

Indicadores
ou parâmetros
utilizados

Sinalização tátil, instalação de persianas,
instalação de tomadas
e antena para o sistema
anfi-furto. Aquisição
de equipamentos e
adequação do espaço
físico das Bibliotecas de
Ciência e Tecnologia e
Ciências Biológicas

Sinalização
interna e
renovação de
equipamentos e
adequação do
espaço físico das
bibliotecas do SiBi

Reforma de espaço
provisório da Biblioteca
do Campus Palotina

espaço físico
reformado m²

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

01

03

-

-

146

194

-

-

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
UFPR 2011

Programas e
Ações

Resultados e avaliação do Programa/Ação
O resultado é positivo. A Biblioteca de Ciência e Tecnologia foi ampliada e
inteiramente revitalizada e adequada às necessidades de espaço para
estudo e elaboração de trabalhos dos usuários. A Biblioteca do Campus de
Palotina, com a mudança para o novo espaço reservado a ela já poderá
melhor atender a sua comunidade que cresceu com o Projeto REUNI.
A construção da nova biblioteca, pelo projeto REUNI, está prevista para
acontecer até 2012, mas há a expectativa que a obra inicie ainda em 2011.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de Informações e
Comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: 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, Construção de biblioteca para atender
local de acervo (livros e periódicos), salas de estudo em grupo e estudo
individual, administração e atendimento. Diretriz: Aperfeiçoar a Gestão de
Pessoal; objetivo: Melhorar as condições de trabalho nas unidades; metas:
Modernizar o local de trabalho dos servidores.
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Promoção da Acessibilidade

Resultados e avaliação do Programa/Ação
O avanço nesta área ainda é muito tímido devido à dependência existente
para avaliação, elaboração de projetos e execução de obra por parte da
Prefeitura da Cidade Universitária.

Objetivo Geral do Programa/Ação
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
— PROPLAN
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
— CPI

Oferecer espaço e acervo adequados ao atendimento às pessoas portadoras
de necessidades especiais.

Descrição do Programa/Ação
Adaptar a estrutura e funcionamento das bibliotecas da UFPR para atender
alunos com necessidades especiais.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi e Eliane
Eliane Maria Stroparo – Chefia da Biblioteca de Ciência e Tecnologia/SiBi

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de Informações e
Comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: Adequar o acervo a portadores de necessidades especiais,
Adaptar a estrutura e funcionamento das bibliotecas da UFPR para atender
100% dos alunos com necessidades especiais.
Diretriz: Expandir e consolidar as atividades de ensino; objetivo: Ampliar programas de apoio a atividades acadêmicas; meta: Atender em 100% os portadores de necessidades
especiais.

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas
Início da instalação de laboratório de acesso informatizado adaptado a
portadores de necessidades especiais na Biblioteca de Ciência e Tecnologia.
A Biblioteca recebeu sinalização tátil. Ainda é necessário efetuar aquisição de
equipamentos e softwares específicos. Este laboratório, depois de pronto, virá
atender as necessidades de adequação de material bibliográfico apontadas
em qualquer das Bibliotecas do SiBi. A adequação do acesso à entrada do
prédio da Biblioteca Central, bem como a adequação do espaço do banheiro
e a finalização da instalação do elevador interno dependem de projeto e
orçamento por parte da Prefeitura da Cidade Universitária.

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras
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Indicadores
ou
parâmetros
utilizados

Valores metas físicas
Realizados

Previstos

Realizados

Sinalização
interna tátil

01

01

-

-

Instalação de laboratório
para atendimento à PNES
na CT

instalação
realizada

01

01 *

-

-

Construção de rampa,
finalização da instalação
do elevador e adequação
do espaço do banheiro da
Biblioteca Central.

construção
realizada

01

-

-

-

*parcialmente

Objetivo Geral do Programa/Ação
Melhorar a qualidade de vida no trabalho para os servidores do SiBi.

Descrição do Programa/Ação
Promover continuamente a melhoria da qualidade de vida no trabalho para
os servidores do SiBi, através de ações de incentivo, oferta de eventos que
motivem a integração profissional e o bom relacionamento interpessoal, bem
como programas continuados de aperfeiçoamento e qualificação.

Gerente do Programa/Ação
Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Sinalização interna da
biblioteca de Ciência e
Tecnologia

Desenvolvimento de Pessoas/Administração de
Pessoal do SiBi

Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Selma Regina Ramalho Conte - Coordenação da Comissão do Programa de
Gestão de Conhecimento /SiBi e Suzana Zulpo Pereira - Coordenação da
Comissão de Eventos

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas
Suprir a falta de pessoal nas bibliotecas – contratados 21 auxiliares de biblioteca e 6 bibliotecários (REUNI). Buscar a reativação do curso de biblioteconomia – instituída Comissão de Trabalho e elaborado projeto pedagógico.

Aguardando os prosseguimentos institucionais necessários à implantação do
curso. Programa de Qualidade de Vida – mantidos a integração das equipes
das bibliotecas e o bom relacionamento interpessoal. Confraternização dos
bibliotecários, realizado no dia 18 de março. Festa Junina do SiBi, realizada
no dia 11 de junho. Confraternização dos servidores do SiBi, realizado no dia
9 de dezembro. Participação de todos os servidores do SiBi. Participação de
profissionais do SIBI em eventos da área de atuação – Palestra “Motivação
no Trabalho”. Palestrante Professora Terumi Koto Bonnet Villalba no mês de
outubro, realizado no anfiteatro da Biblioteca de Ciências Humanas e Educação. Programa de Gestão do Conhecimento (PGC). Elaborado projeto para
apreciação do Comitê de Ética da UFPR quanto aos procedimentos a serem
realizados para Mapeamento do Capital Intelectual do SIBI e efetuadas as
adequações apontadas pelo Comitê. Efetuadas visitas às bibliotecas do SiBi
para apresentação, divulgação e delineamento do programa aos servidores,
organizada a reunião para a formação das subcomissões necessárias à viabilização da implantação das atividades e ferramenta do PGC, e organizado
o ciclo de palestras. Elaboração do Boletim SiBi – É uma das ferramentas do
Programa de Gestão do Conhecimento(PGC) que objetiva promover maior
comunicação, atualização e integração profissional entre os servidores do SiBi.

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas
físicas e financeiras

Indicadores ou
parâmetros
utilizados

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

Ampliar o quadro de
pessoal do SIBI

nº de
servidores
contratados

27

27

-

-

Programa de qualidade
de vida do SiBi

eventos
realizados

02

04

-

-

Programa de Gestão de
Conhecimento do SiBi

atividades de
divulgação
com visitas
a todas as
bibliotecas;
Formação de
subcomissões
para viabilizar
implantação
do programa

24

Boletim SiBi

nº de volumes
elaborados

04

Comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: 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, Aumentar em 50% o pessoal, visando a oferta de serviços e
produtos de qualidade.

Manutenção das 3 Bibliotecas Digitais da UFPR

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
UFPR 2011

Programas e
Ações

Objetivo Geral do Programa/Ação
Manutenção das 3 Bibliotecas Digitais da UFPR (teses e dissertações, revistas e
imagem e som), integradas ao software de busca do SiBi.

Descrição do Programa/Ação
Submissão, nas Bibliotecas Digitais, do conteúdo digital das teses e
dissertações, das revistas e dos vídeos produzidos pela UFPR em 2011, e
integração deste conteúdo digital ao software de busca do SiBi.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Danielle Adriana de Souza Araújo - Chefia da Coordenação de Processos
Técnicos/SiBi; Tania de Barros Baggio e Mariluci Zanela - Departamento de
Bibliotecas e Documentação/SiBi

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral
24

06

-

-

-

-

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.

Principais Atividades Desenvolvidas
Foram incluídas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 1.287 Teses e
Dissertações produzidas pelos Programas de Pós-Graduação da UFPR,
perfazendo um total de 7.880 títulos de Teses e Dissertações. Na Biblioteca
Digital de Revistas (SER - Sistema Eletrônico de Revistas) foram incluídos 197
artigos de 17 títulos correntes de periódicos eletrônicos produzidos pela UFPR
e foram incluídos 104 vídeos no software de busca do SiBi. Foi criada a Biblioteca Digital de Trabalhos de Especialização produzidos pelos Programas de
Pós-Graduação da UFPR, foram incluídos 80 trabalhos.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de Informações e
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Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
— PROPLAN
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
— CPI

Indicadores
ou
parâmetros
utilizados

Valores metas físicas

Gerente Executivo
Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

Inclusão das teses e
dissertações produzidas pela
UFPR

teses e
dissertações
produzidas

1.287

1.287

-

-

Inclusão de Trabalhos de
Especialização produzidos
pela UFPR

Trabalhos
de especialização
produzidos

50

80

-

-

Inclusão das revistas
produzidas pela UFPR

revistas
produzidas

17 títulos
e 197
artigos

17 títulos
e 197
artigos

-

-

Inclusão dos vídeos produzidos
pela UFPR

vídeos
produzidos

104

104

-

-

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: m²

Revitalização, armazenamento e recuperação da
Coleção Memória UFPR

Projeto de Digitalização das Teses e Dissertações: Organização e ordenação
nas estantes da coleção por curso (remanejamento de 15.200 obras). Planejamento e definição de metodologia de trabalho. Preparação para digitalização
de 1.287 teses e dissertações, destas 1.101 foram digitalizadas, 812 foram incluídas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Coleções trabalhadas até
o momento: Revista Letras – 100% da coleção. Ciências Agrárias 468 teses e
dissertações, Ciências Biológicas 10, Ciências Exatas 126, Ciências Humanas,
Letras e Artes 457, Ciências Jurídicas 37, Ciências Sociais Aplicadas 2, Educação 1 título. Foi criada a Biblioteca Digital de Trabalhos de Especialização
produzidos pelos Programas de Pós-Graduação da UFPR, foram incluídos 80
trabalhos. Inclusão do acervo no software de busca: Das 1544 Teses e Dissertações incluídas das Bibliotecas Digitais, 947 foram também incluídas no
software de busca do SiBi. Assim como 829 monografias de especialização,
que somadas à quantidade incluída em 2009 e 2010 (1.555) perfaz um total
de 2.384 exemplares, o que corresponde a 16% do total de títulos de monografias de especialização presentes na coleção (15.059).

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras

Indicadores
ou parâmetros
utilizados

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

Otimizar a utilização do espaço físico destinado a esta coleção. Executar a
digitalização da produção cientifica da UFPR e disponibilizá-la on-line.

Digitalização de revistas UFPR

nº de volumes
digitalizados

50

58

-

-

Digitalização de teses e
dissertações UFPR

nº de volumes
digitalizados

1.000

1.101

-

-

Descrição do Programa/Ação

Inclusão de itens bibliográficos
no software de busca do SiBi

nº de volumes
incluídos

1.300

1.544

-

-

Objetivo Geral do Programa/Ação

Promover ações de revitalização e divulgação da Coleção Memória, zelando
por sua segurança, conservação e preservação; Garantir o acesso e a
recuperação da produção científica da UFPR, por meio do processamento
informacional de seus acervos físicos e digitais; Planejar e operacionalizar
a digitalização do acervo retrospectivo das teses e dissertações anteriores a
2004.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi
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Tania de Barros Baggio e Mariluci Zanela - Departamento de Bibliotecas e
Documentação/SiBi

Resultados e avaliação do Programa/Ação
O resultado é positivo considerando que o departamento que trata da
Coleção Memória é responsável por muitas outras atividades no Sistema
de Bibliotecas e recebeu apenas 1 servidor a mais e alguns bolsistas para
o desenvolvimento da ação. Para que a digitalização da Coleção Memória
UFPR possa ocorrer em maior velocidade será necessário aporte de recursos
e contratação de serviços de terceiros para esta atividade específica, que vai
além da rotina do departamento.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: Digitalizar o acervo de teses e dissertações anteriores a
2004 e demais documentos produzidos pela UFPR. Diretriz: Aperfeiçoar a
Gestão de Pessoal.

Melhoria de Serviços e Produtos Ofertados

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras

Indicadores ou
parâmetros
utilizados

Transformação de algumas
Bibliotecas do SiBi em
Bibliotecas Universitárias e
Comunitárias para Integração
do SiBi com a comunidade
universitária e também com a
sociedade em geral

bibliotecas
transformadas

Avaliação periódica dos
acervos, produtos e serviços:
Acervos disponibilizados,
serviços e produtos ofertados
e avaliação da bibliografia
básica de todos os cursos de
graduação da UFPR

cursos de
graduação da
UFPR com sua
bibliografia
básica avaliada

Valores metas físicas
Previstos

Realizados

Valores metas
financeiras (R$)
Previstos

Realizados
RELATÓRIO DE

01

01

-

-

ATIVIDADES
UFPR 2011

Programas e
Ações
83

55

-

-

Objetivo Geral do Programa/Ação
Melhorar a qualidade dos serviços e produtos ofertados pelo SiBi.

Descrição do Programa/Ação
Realizar avaliações periódicas dos acervos, produtos e serviços ofertados pelo
SiBi, visando à otimização da utilização de recursos humanos, do espaço físico
e do acervo para benefício dos servidores e usuários. Promover ações de
integração do SiBi com a comunidade universitária e também com a
sociedade em geral, visando atender suas demandas.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Sérgio Augusto Suckow de Castro - Estatístico (DBD/NAD)

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral.

Principais Atividades Desenvolvidas
Transformação de algumas Bibliotecas do SiBi em Bibliotecas Universitárias e
Comunitárias - a biblioteca UFPR Litoral continua participando do projeto de
extensão Mundo Mágico da Leitura, desenvolvido este ano na Escola
Municipal Monteiro Lobato- Matinhos, PR. O projeto visa promover a leitura,
bem como atividades lúdicas e de ensino à alunos do ensino fundamental.
Saraus de leitura - Manutenção dos equipamentos existentes nas Bibliotecas
do SiBi - aguardando licitação para aquisição de novos equipamentos.
Promover avaliação periódica dos acervos, produtos e serviços ofertados:
Foi estabelecida metodologia e verificado a disponibilidade ou não nas
bibliotecas do SiBi, da bibliografia básica e recomendada para os cursos
de graduação ofertados pela UFPR. Dotar todas as bibliotecas com bases
eletrônicas de dados e terminais de consulta. Todas as bibliotecas estão
dotadas com bases eletrônicas de dados e terminais de consulta.

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. As ações que dependem apenas do corpo funcional do SiBi
foram realizadas ou seguem conforme o previsto. Algumas ações dependem
de outras unidades para serem efetivadas. A avaliação da bibliografia básica
não foi realizada para todos os cursos de graduação porque não houve
participação nem o apoio necessário de algumas coordenações de cursos.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: 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, Avaliar os acervos, serviços e produtos das 15 bibliotecas do SiBi,
utilizando os indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias, e
realizar as mudanças necessárias.

Capacitação Permanente do SiBi
Objetivo Geral do Programa/Ação
Dar continuidade aos cursos de capacitação e treinamentos promovidos pelo
Programa de Capacitação Permanente do SiBi.
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Descrição do Programa/Ação
Promover cursos e treinamentos para os servidores do SiBi visando à
capacitação e crescimento profissional do pessoal e a excelência nos produtos
e serviços oferecidos.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
— PROPLAN
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
— CPI
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Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Suzana Zulpo Pereira - Coordenação da Comissão de Eventos do SiBi

Público-Alvo
Servidores do SiBi

Principais Atividades Desenvolvidas
Participação de profissionais do SIBI em eventos da área de atuação – V
Seminário de Integração Profissional do SiBi, dia 29 de julho de 2011, das
08h às 12h e das 13h30 às 17h, no Auditório da Administração, prédio
da Administração do Centro Politécnico, em Curitiba; Ciclo de Palestras do
Programa de Gestão do Conhecimento do SiBi, Palestra: Gestão do Conhecimento, Palestrante: Profa. Dra. Kira Tarapanoff em 14 de junho – Auditório da
Biblioteca de Ciências Humanas e Educação e no dia 15 de junho Auditório
Rosa do Setor de Ciências da Saúde-Botânico; IV Seminário de Ciência da
Informação da UEL - 26 a 28 de setembro em Londrina, PR; Dia Internacional
de Segurança em Informática em 31 de agosto em Curitiba, PR; II GED/EIM
(Gestão Eletrônica de Documentos & Enterprise Information Management), nos
dias 18 e 19 de agosto na UNINDUS, Londrina; IV Seminário de Informação
para Indústria e Negócios em 14 de junho em Curitiba, PR; Treinamentos em
bases de dados dos fornecedores Thomson Reuters e Elsevier, do Portal da
Capes; Treinamento da Trial Base de Dados Lexis Nexis, realizado no dia 19
de setembro, na Biblioteca Central. Carga horária: 2 horas. Instrutor: Sr. Bruno; Treinamento pro-multiplicar do Portal de Periódicos da Capes, realizado
nos dias 28 a 30 de junho na UTFPR. Carga horária: 20 horas. Participantes:
5 servidores do SiBi. Seminário Saúde do Trabalhador da UFPR: a questão
da insalubridade. Palestra Aposentadoria: um ponto de mutação; Semana do
Servidor. I Seminário sobre PCCTAE, instrutor Marinez da Silva. II Seminário
sobre Mestrado Profissional. Instrutor Prof. Sérgio Scheer. Curso Atendimento
ao Cidadão, realizado no período de 16 de agosto à 5 de setembro, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública. Carga horária: 20 h.
V Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais, realizado em Porto Alegre.
Seminário Aliança Estratégica da Governança Corporativa e Gestão de Informações, promovido pela Index Informação Integrada, realizado nos dias 18 e
19 de agosto, com carga horária de 15 h. Palestra “Cultura Organizacional”
com o Prof. Fabrício Luiz Lopes em 19 de outubro na Biblioteca de Ciência e
Tecnologia e no dia 3 de novembro, Auditório da Biblioteca de Ciências Humanas e Educação. Participantes: 100 servidores.

Mesa redonda com o tema Bibliofilia com os professores Egon Bockmann
Moreira, Gloria Mercedes Valdivia de Kirinus, Joana Paula Coradi e Ulf
Gregor Baranow, no dia 27 de outubro, no Auditório do Setor de Ciências
Jurídicas. Participantes: 40. V Seminário de Integração Profissional do SiBi;
Ciclo de Palestras do Programa de Gestão do Conhecimento do SiBi; Ciclo
de Palestras do Programade Gestão do Conhecimento. Mesa Redonda sobre o Bibliofilia. Curso de Restauração de Livros. Processamento técnico.
Treinamentos em bases de dados da Thomson Reuters e Elsevier, entre outros.
Treinamento de processamento técnico para periódicos: inclusão de fascículos
de periódicos no software Sophia, realizado na Biblioteca Central. Participantes: 15. Curso Restauração Livros, realizado na Biblioteca Central nos dias
8 a 11 de novembro e nos dias 22 a 25 de novembro. Cargo horária: 30h.
Participantes: 15. Os servidores do SiBi participaram de cursos: de informática
e línguas estrangeiras, Introdução à Informática e Internet, Oratória, Curso
de Tutores para Educação à Distância ofertados pela PROGEPE. Participaram
também da Feira de Profissões da UFPR (estante do SiBi).

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas
físicas e financeiras

Indicadores ou
parâmetros
utilizados

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

V Seminário de Integração Profissional do SiBi

nº de
participantes
do SiBi

100

100

-

-

Ciclo de Palestras do
Programa de Gestão do
Conhecimento do SiBi

nº de
participantes
do SiBi

102

140

-

-

Participação no Treinamento Trial Lexis Nexis
e no Treinamento do
portal de Periódicos da
Capes. Processamento
técnico e Restauração
de Livros realizados na
Biblioteca Central

nº de
participantes
do SiBi

15

50

-

-

Outros eventos da área
externos ao SiBi

nº de
participantes
do SiBi

20

100

-

-

Cursos ofertados pela
PROGEPE

nº de
participantes
do SiBi

10

50

-

-

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: Promover programas continuados de qualificação
(qualidade em serviços, otimização de processos e outros) para 100% dos
técnicos do Sistema de Bibliotecas.

Educação Continuada para os usuários do SiBi
Objetivo Geral do Programa/Ação
Promover treinamentos formais e adequados aos usuários para melhor
utilização das bibliotecas e dos recursos informacionais disponíveis.

Descrição do Programa/Ação
Elaborar e manter um programa que envolva todas as bibliotecas do SiBi e
forneça aos usuários treinamento adequado que permita a otimização da
utilização dos recursos informacionais disponibilizados pelo SiBi.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Sheila Cristina da Silva Góes Barreto - Coordenação da Comissão de
Educação Continuada de Usuários/ SiBi

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas
Atividades desenvolvidas em 2011: “Educação de usuários no uso do Portal
da Informação”, realizado nas bibliotecas do SiBi no mês de março e abril.
Treinamento da Editora Elsevier, com a apresentação das seguintes bases de
dados: Science Direct, Scopus, Engineering Village – Compendex e Reaxy,
realizado no dia 17 de agosto na Sala Multimídia da Biblioteca de Ciência e
Tecnologia. Carga horária: 4 horas. Público alvo: servidores do SiBi, docentes
e alunos. Participantes: mais de 100 pessoas e organização do curso: “Educação de usuários no uso do Portal da Informação e no Portal da Capes”,
no dia 16 de agosto, realizado no Auditório Rosa do Setor de Ciências da
Saúde / sede Botânico. Carga horária: 4 horas. Participantes: 30. “Educação
de usuários no uso do Portal da Informação e no Portal da Capes”, no dia
16 de agosto, realizado no Auditório da Biblioteca de Ciências Humanas.
Carga horária: 4 horas. Participantes: 50. ”BVS e EndNote Web”, agosto e
outubro, no Laboratório de Informática do Setor de Saúde da UFPR. Participantes: 80. Treinamento para utilização do Portal de Informação da UFPR e
Portal da Capes, promovido pela Biblioteca de Ciências da Saúde Botânico.
Carga horária: 2 h. Participantes: 120 alunos de graduação. Treinamento
para utilização Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPR, Bases de
Dados Scielo, Web of Science, Bussiness Full, Text Wilson, Brapis e Prosiga,
promovido pela Biblioteca de Ciências Sociais Aplicadas. Carga horária: 2 h.
Participantes: 113 alunos de graduação e pós-graduação. Festival de Cinema
na Biblioteca, realizado nos dias 24 a 28 de outubro na Biblioteca de Ciência
e Tecnologia em parceria com a Biblioteca de Educação Profissional e Tecnológica. Participação de mais de 100 pessoas. Aula sobre Leitura de Mapas,
ministrada pela Profa. Luciene S. Delazari, no dia 22 de novembro, na Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Carga horária: 2h30min. Participantes: 15.

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas
físicas e financeiras
Oferta de
treinamentos a
usuários

Indicadores ou
parâmetros
utilizados
nº de participantes da
comunidade acadêmica

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

150

800

-

-

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
UFPR 2011

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011

Programas e
Ações

Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
Comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: Otimizar em 100% o uso dos catálogos on-line.

Conservação e Preservação do Acervo
Objetivo Geral do Programa/Ação
Garantir a conservação e preservação do acervo informacional das
bibliotecas, zelando por sua segurança, conservação e preservação,
incluindo as obras raras e especiais.

Descrição do Programa/Ação
Promover ações que garantam a conservação e preservação do acervo
informacional das bibliotecas, zelando por sua segurança, conservação e
preservação, incluindo as obras raras e especiais.

Gerente do Programa/Ação
Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Gerente Executivo
Rosangelis Visoni Azanha de Ornelas - Chefe da Biblioteca de Ciências
Florestais e da Madeira/SiBi

Público-Alvo
Comunidade universitária e sociedade em geral

Principais Atividades Desenvolvidas
Conservação e divulgação do material raro e especial do SiBi. Elaboração do
projeto intitulado: “Obras raras e materiais especiais da UFPR: do diagnóstico
ao compartilhamento da coleção com a sociedade”, entretanto, até este momento, o projeto não recebeu aporte de recursos. Espera-se que ele venha a
fazer parte do projeto “Corredor Cultural da UFPR” e receba o aporte necessário. Criação da Comissão de Conservação Preventiva e Restauração.
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Devolução das condições de uso do acervo circulante do SiBi com sua reencadernação: Foi confeccionada nova encadernação para 1155 livros na Biblioteca Central por servidores do SiBi, e confeccionadas novas encadernações
para 4.000 obras das Bibliotecas do SiBi, por meio de processo licitatório.
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E FINANÇAS
— PROPLAN
COORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
— CPI

Indicadores
ou parâmetros
utilizados

Valores metas físicas

Telma R. E. de Barros – Chefe do Departamento Técnico; Maria J. Klock Chefe da Coord. de Formação e Desenvolvimento do Acervo,
e Danielle A. de Souza Araújo - Chefe da Coordenação de Processos Técnicos

Público-Alvo

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras

Gerente Executivo

Comunidade universitária e sociedade em geral.
Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

Reencadernação de livros
por servidores da SiBi

nº de volumes
encadernados

1.500

1.155

-

-

Reencadernação de material
bibliográfico por empresa
contratada

nº de volumes
encadernados

4.000

4.000

-

-

Resultados e avaliação do Programa/Ação
Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.
Para o atendimento a atividade relacionada ao material raro e especial é
necessária a captação de recursos, por meio de projeto ou de suplementação
orçamentária.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; metas: Ampliar e atualizar o acervo, em média de 10% ao ano,
de acordo com o número de alunos matriculados nos cursos vinculados ao(s)
Setor (es) de cada Biblioteca.

Principais Atividades Desenvolvidas
Preparo técnico e disponibilização à comunidade acadêmica de livros, periódicos, teses e dissertações e outros materiais apresentados em diversos suportes
físicos (papel, digital, imagem e som, etc.). Preparo técnico de 32.018 exemplares de materiais bibliográficos (livros, teses, dissertações, monografias e
outros materiais) adquiridos por compra ou doação. Continuidade da informatização do catálogo da coleção de periódicos. Preparo técnico e físico dos
fascículos dos 3.018 títulos de periódicos adquiridos por compra, permuta ou
doação. Inclusão do acervo no software de busca: Foram incluídos 102.841
fascículos de periódicos na base. Manutenção das assinaturas das FONTEs
em meio digital (ação cumprida; as assinaturas foram mantidas). Manutenção
do software de gerenciamento de bibliotecas do SIBI (ação cumprida; o pagamento da manutenção anual foi efetuado). Ampliação e atualização do acervo
bibliográfico disponibilizado à comunidade acadêmica em papel, adquirido
por meio de compra, doação e permuta. (foram adquiridos 4.987 exemplares
por compra e 13.204 exemplares de materiais por meio de doação, totalizando 18.191 exemplares de materiais bibliográficos; foram adquiridos 703
títulos de periódicos por meio de doação, 1.574 por permuta e 43 títulos de
periódicos e FONTEs bibliográficas por compra, totalizando 2.320 títulos correntes em papel).

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas
físicas e financeiras

Atualização e Manutenção do Acervo
Objetivo Geral do Programa/Ação
Garantir a manutenção e atualização do acervo informacional das bibliotecas.

-

Valores metas físicas

Valores metas
financeiras (R$)

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

25.000

35.036

-

-

10.000

102.841

-

-

Inclusão de fascículos de
periódicos no software
de busca

Nº de
fascículos
incluídos

Promover ações que garantam a manutenção e atualização do acervo
informacional das bibliotecas, zelando por sua atualização e divulgação,
incluindo as obras raras e especiais.

Pagamento da manutenção do software

valor
contratado e
executado

01

01

34.500,00

34.500,00

Gerente do Programa/Ação

Manutenção e atualização do acervo de livros e
outros materiais

nº de
exemplares
adquiridos

7.000

18.191 livros 2.320
periódicos

200.000,00

200.000,00

Descrição do Programa/Ação

260

Preparo técnico e
disponibilização do
material bibliográfico em
papel ou em meio digital

Indicadores
ou
parâmetros
utilizados

Ligia Eliana Setenareski - Direção do Sistema de Bibliotecas/SiBi

Resultados e avaliação do Programa/Ação

Principais Atividades Desenvolvidas

Resultado positivo. O programa está se desenvolvendo conforme o previsto.

Apoio a implantação, reformulação e ajuste curricular. Elaboração de
regimentos, normas e procedimentos organizacionais do Setor. Articulação
com a comunidade em Conselhos, reunião com os coordenadores e Plenárias
Setoriais.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
Diretriz: Modernizar, revitalizar e ampliar o sistema de informações e
comunicação; objetivo: Modernizar, revitalizar e ampliar o Sistema de
Bibliotecas; meta: Ampliar e atualizar o acervo, em média de 10% ao ano,
de acordo com o número de alunos matriculados nos cursos vinculados ao(s)
Setor (es) de cada biblioteca.

Setor de Educação Profissional e
Tecnológica
Gestão, Aprimoramento e Consolidação dos processos
Pedagógico e Administrativo do SEPT
Objetivo Geral do Programa/Ação
Auxiliar o ajuste curricular dos novos cursos, aperfeiçoar os processos
educacionais e administrativos para reestruturação e consolidação da
Educação Profissional e Tecnológica a no SEPT.

ATIVIDADES
UFPR 2011

Metas FÍSICAS e FINANCEIRAS do Programa/Ação
Descrição das metas físicas e
financeiras
Realização de encontros para a
Reformulação curricular,
Elaboração do PPP para o
Setor e Reestruturação
regimental e administrativa.

Valores metas
financeiras (R$)

Indicadores
ou parâmetros
utilizados

Previstos

Realizados

Previstos

Realizados

nº de encontros

09

09

-

-

Valores metas físicas

RELATÓRIO DE

Programas e
Ações

Resultados e avaliação do Programa/Ação
As ações apresentam bom resultado com a melhoria nos currículos dos
cursos, na ampliação da articulação entre as diferentes áreas de formação
profissional, na integração entre os docentes de diferentes áreas, na atuação
em conjunto dos profissionais para construção dos processos organizativos e
pedagógicos do Setor.

Contribuição do Programa/Ação para alcance dos objetivos
estratégicos da UFPR definidos no PDI/Plano de Desenvolvimento
Institucional 2007- 2011
O programa atende as diretrizes de expandir e consolidar as atividades
de ensino do Setor com a criação, implementação e consolidação dos
Cursos de Educação Profissional e Tecnológica na UFPR.

Descrição do Programa/Ação
Coordenar, juntamente com a Coordenação das Políticas de Ensino e
Graduação da PROGRAD o processo de reformulação curricular dos Cursos
do SEPT para aprimorar a Educação Profissional. Acompanhar e articular
as atividades dos diferentes cursos para consolidar o Setor na Educação
Profissional Multidisciplinar.

Gerente do Programa/Ação

CAMPUS PALOTINA

Prof. Maria Amélia Sabbag Zainko - Pró-Reitora de Graduação e Educação
Profissional/PRPGRAD

Implementação do Curso de Graduação em Agronomia

Gerente Executivo

Objetivo Geral do Programa/Ação

Prof. Luiz Antonio Passos Cardoso - Direção do Setor de Educação Profissional
e Tecnológica/SEPT

Dar continuidade ao projeto de implementação da ampliação do Campus
Palotina conforme era previsto no programa REUNI.

Público-Alvo

Descrição do Programa/Ação

Coordenadores de cursos, professores, técnicos administrativos e discentes do
SEPT.

Criação do Curso de Graduação em Agronomia com entrada anual de 80
estudantes, sendo 40 no primeiro semestre e 40 no segundo semestre.
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