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1. COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS (CBI) 

Numa organização como a universidade, as bibliotecas são responsáveis por          

gerenciar tanto a informação necessária para a realização das atividades de suporte ao             

ensino, pesquisa e extensão quanto a informação resultante destas ações.  

As ações da Coordenação de Bibliotecas (CBI) se desenvolvem a partir de dois             

macroprocessos : acesso à informação e atualização e manutenção do acervo. Neste cenário            
1

seus processos de trabalho, somados àqueles realizados pelas 30 Bibliotecas da UFF,            

resultam em produtos e serviços de informação prestados à comunidade.  

Sendo assim este relatório traz informações quali-quantitativas das ações         

desenvolvidas ao longo do ano de 2019 e abrange as seguintes dimensões: dados descritivos              

do processo de aquisição de bibliografia básica; total de acervo impresso e digital disponível;              

taxa de crescimento do acervo; sistema de gestão do acervo e serviços das bibliotecas do               

Sistema. 

 

2. PLANEJAMENTO ANUAL DA SDC EM 2019: AÇÕES REALIZADAS PELA CBI 

O planejamento anual da Superintendência de Documentação (SDC) compreendia os          

seguintes itens para desenvolvimento pela CBI: 1) Atualização, manutenção e preservação           

de acervos e 2) Gestão Técnica e Administrativa de Bibliotecas. 

2.1. ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS 

a) Ações desenvolvidas quanto à atualização de acervo 

▪ A SDC recebeu da Administração Central da Universidade a dotação orçamentária           

para aquisição de livros da Bibliografia Básica e Complementar para os cursos de             

Graduação e Pós-Graduação da Universidade. Foram liberados R$ 200.000,00 do          

orçamento de 2018. Com este recurso foram investidos R$ 159.842,39 na compra            

de títulos nacionais e R$ 39.941,31 na compra de títulos estrangeiros,           

priorizando os cursos que passariam por avaliação externa do Ministério da           

Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio         

1 Segundo o TCU “macroprocessos podem ser entendidos como agrupamentos de processos necessários para a produção                
de uma ação ou desempenho de uma atribuição da organização”. 

 



Teixeira (INEP). Com esta verba foram adquiridos 1.945 exemplares de livros. O            

Quadro 1 demonstra a projeção para aquisição de acervo bibliográfico em 2019 e             

o número real alcançado. 

QUADRO 1 - PROJEÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO EM 2019 

 VALOR TOTAL 
(R$) 

QUANTIDADE DE 
CURSOS A 
ATENDER 

Projetado 1.222.978,29 50 

Alcançado 200.000,00 17 

Fonte: SDC. Coordenação de Bibliotecas 

▪ Essa verba tem sido destinada a atender a demanda dos cursos que passaram por              

avaliação externa: foram adquiridos 1.945 exemplares de livros com verba          

disponibilizada pela Universidade em 2018. Esta quantidade atendeu 16 cursos          

com previsão de avaliação do MEC em 2019/2020: Educação do Campo (Pádua);            

Jornalismo; Direito (Macaé); Biblioteconomia; Medicina; Ciência Ambiental;       

Educação Física; Antropologia; Serviço Social (Campos dos Goytacazes);        

Engenharia de Produção (Petrópolis), Ciências Atuariais; Geofísica; Hotelaria;        

Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes); Medicina Veterinária; Engenharia de         

Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. Com recursos remanescentes dessas          

demandas foi atendida uma solicitação de mais um curso de Pós-Graduação: em            

Geoquímica. 

▪ No mês de outubro foi solicitada a verba 2019 para aquisição em 2020. A Reitoria               

disponibilizou para essa aquisição o valor de R$ 102.000,00. Com o empenho            

efetuado em favor do fornecedor de títulos nacionais, vencedor do pregão           

99/2018, iniciamos o processo de solicitação de títulos pelo módulo de aquisição            

do Pergamum. Esses dados detalhados constarão no próximo relatório. 

▪ Em 2019 a SDC também gerenciou uma verba de R$ 39.986,92, proveniente de             

Emenda Parlamentar para compra de 201 títulos e 451 exemplares bibliografia           

básica e complementar para os cursos de Administração e Ciências Contábeis de            

Macaé.  



▪ Considerando o valor total projetado para 2019 e o orçamento disponibilizado           

pela Universidade, alcançamos 16,35% da meta inicial. Neste cenário muitas          

solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro         

disponibilizado para compra, sendo que existe atualmente uma demanda         

reprimida no valor R$ 920.978,29. Desde 2014 esta demanda reprimida vem           

sendo ampliada devido às restrições de orçamento. Esta situação é bastante           

preocupante se levarmos em consideração que a falta de bibliografia atualizada           

nas bibliotecas é um fator negativo a ser considerado não só nas avaliações             

externas do MEC como também no atendimento às necessidades da comunidade           

acadêmica.  

QUADRO 2 - TOTAL (GERENCIADO E ADQUIRIDO) 

 VERBA 
RECEBIDA 

TÍTULOS 
ADQUIRIDOS 

EXEMPLARES 
ADQUIRIDOS 

Verba UFF R$ 200.000,00 578 1.945 

Emenda 
Parlamentar 
(Macaé) 

R$ 39.986,92 201 451 

TOTAL R$ 239.986,92 779 2.396 
 

b) Ações desenvolvidas para subsidiar Bibliotecas e Coordenações de curso com           

conteúdos que auxiliem nas tomadas de decisão quando da preparação externa in loco             

do MEC:  

▪ Análise e divulgação de modelos de plano de contingência e relatórios de            

adequação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de outras universidades, com          

sugestões e orientações pertinentes, sempre de acordo com a realidade das           

bibliotecas.  

▪ Análise dos relatórios de avaliação emitidos pelas Comissões de Avaliação dos            

cursos que receberam visita do INEP, com elaboração de resumos com os pontos             

relevantes elencados, e envio para as bibliotecas com vistas ao planejamento de            

ações futuras em relação aos Indicadores Bibliografia Básica e Bibliografia          

Complementar. 



▪ Participação em reuniões na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) com os          

coordenadores dos cursos e NDE’s que passariam por avaliação externa em 2019            

para os esclarecimentos e orientações necessários aos Instrumentos de Avaliação          

do INEP: Educação do Campo, Odontologia, Cinema, Engenharia de Produção. 

c) Ações desenvolvidas no âmbito da manutenção e preservação do acervo 

Foram realizadas ações de manutenção e fiscalização de equipamentos anti-furto e           

atividades de higienização do acervo, conforme quadro abaixo. 

QUADRO 3 - AÇÕES DESENVOLVIDAS - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO 

AÇÃO/ATIVIDADE OBJETIVO SITUAÇÃO 

Segurança de Acervo Redução de perda de acervo     

por furto ou extravio    

intencional na biblioteca.  

Realizada a manutenção   

corretiva em 11 antenas    

antifurto; compra de   

10.000 etiquetas  

magnéticas antifurto;  

levantamento das  

necessidades e  

orçamento de  

equipamentos antifurto. 

Importação de registros de    

e-books 

Ampliar o acesso ao acervo     

digital adquirido pela   

Universidade. 

Inserção de 265   

registros referentes aos   

e-books adquiridos em   

anos anteriores, com   

licença perpétua pela   

BCG do fornecedor   

Cambridge. 

Higienização de acervos Preservação e devolução de    

acervos para as unidades 

1219 livros higienizados 

Ficha de diagnóstico Avaliação do estado físico do     

objeto 

48 livros Rosalvo do    

Valle 

Conservação curativa de acervos Preservação e conservação   

de acervos 

50 livros 

Acondicionamento de livros Preservação e conservação   

de acervos 

105 livros 

Acondicionamento de periódicos Preservação e conservação   

de acervos 

313 acondicionamentos  

de periódicos 

Inserção de títulos de livros no      

Pergamum 

Disponibilizar a consulta e    

pesquisa do acervo CORES 

408 títulos de livros    

acondicionados 

Confecção de fichas topográficas Disponibilizar a consulta e    

pesquisa do acervo CORES 

236 livros 

Inserção de títulos e fascículos     

de periódicos no pergamum 

Disponibilizar a consulta e    

pesquisa do acervo CORES 

111 títulos e 3828    

fascículos 

Mudança do LACORD para novo     

espaço 

Separar o CORES do LACORD     

e disponibilizar maior espaço    

Concluído no final do    

mês de novembro 



para o crescimento do CORES     

absorvendo mais acervos   

raros e ou especiais nas     

Unidades 

Mudança do layout do CORES Reorganização do espaço   

CORES para melhor atender a     

demanda de usuários e de     

inserção de novas coleções 

Concluído no final do    

mês de novembro 

Reciclagem de papel, vidro,    

plástico e papelão 

Sustentabilidade Foram retirados 1127   

quilos de resíduos.  

Congelamento de acervos Desinfestação de acervos 90 livros  

Suprimento de Fundos 1/2019 Aquisição de material   

emergêncial para as   

Unidades, para a Sede e para      

a CAR 

 

Suprimento de Fundos 2/2019 Aquisição de material   

emergêncial para as   

Unidades, para a Sede e para      

a CAR 

 

Listagem do acervo existente na     

Reserva técnica 

Controle dos objetos   

existentes no CORES 

107 livros 

Visita ao LACORD dos alunos da 

GCI oferecendo orientações 

básicas de preservação e 

conservação de acervos. 

Mostrando as atividades de 

restauro de documentos em 

papel da Universidade 

 

Conscientizar a importância   

da preservação para os    

alunos e futuros profissionais 

40 alunos 

Visita ao LACORD dos alunos dos      

funcionários e bolsista da    

Biblioteca de Economia   

oferecendo orientações básicas   

de preservação e conservação de     

acervos. Mostrando as atividades    

de restauro de documentos em     

papel da Universidade 

 

Conscientizar a importância   

da preservação para os    

alunos e futuros profissionais 

6 integrantes 

Distribuição de material de    

consumo para as Oficinas de     

Conservação Curativa 

Reposição de material para    

as Conservações Curativas 

 

 

 

2.2 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE BIBLIOTECAS 

 



a) Gestão do Pergamum 

▪ Oficialização do Grupo Gestor do Pergamum UFF através de Determinação de           

Serviço n.18, de 21 de março de 2019. O Grupo Gestor do Pergamum UFF atua               

desde 2013 no encaminhamento dos processos do Sistema, sendo uma ponte           

entre as bibliotecas, o fornecedor e a comunidade usuária; 

▪ Autorização e publicação do 1º termo aditivo ao Contrato n.11/2018 para mais            

12 meses de manutenção e atualização do software de gerenciamento de acervo            

(Pergamum-UFF); 

▪ Implantação do módulo de aquisição na base de produção no mês de novembro,             

começando pela etapa da licitação, orçamento com os fornecedores e pedido, ou            

seja, apenas as atividades gerenciadas pelo Serviço de Planejamento e          

Desenvolvimento de Coleções (SPDC/CBI). Planejamos incluir a etapa que envolve          

as bibliotecas no primeiro semestre de 2020. O Grupo de Trabalho (GT Aquisição),             

instituído por DTS n.26 de 04 de junho de 2019 pela Superintendente, testou o              

processo de solicitação de compra, cotação e recebimento na base de           

homologação. O “Manual de Aquisição” elaborado pelos Serviços de         

Gerenciamento de Recursos Informacionais (SGRI) e o de Planejamento e          

Desenvolvimento de Coleções (SPDC) encontra-se em fase de finalização;  

▪ Integração ao catálogo online do Pergamum UFF, de repositórios de acesso livre            

que utilizam o Protocolo OAI-PMH; 

b) Acessibilidade informacional para pessoas com necessidades especiais: 

▪ Está sendo desenvolvido o Programa Biblioteca Inclusiva, que tem como objetivo           

oferecer produtos e serviços de informação às pessoas com deficiência. Principais           

atividades realizadas no âmbito do Programa em 2019: diagnóstico da realidade           

da Universidade através do mapeamento dos discentes de Graduação, com          

qualquer tipo de deficiência; e um trabalho de sensibilização com os           

Colaboradores das Bibliotecas. Neste sentido foi aplicado um questionário para          

avaliar o nível de conhecimento dos mesmos com questões que envolvem a            



acessibilidade. Nas atividades desenvolvidas em 2019 contamos com a parceria          

da Pró-Reitoria de Graduação e do Sensibiliza UFF.  

▪ É importante destacar que, para a efetividade das ações propostas e o alcance             

dos objetivos do programa é fundamental que haja a inserção deste em instâncias             

institucionais como o Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão e outras           

que tenham como objetivo a questão da acessibilidade no âmbito da           

Universidade.  

▪ A implantação do programa será dividida em ações que visem a: capacitação do             

corpo técnico das bibliotecas para oferecimento de atendimento especializado à          

pessoa com deficiência; conversão da bibliografia básica e complementar em          

formatos acessíveis para disponibilização no Catálogo Pergamum. 



QUADRO 4 - PROGRAMAS E ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO 

ATIVIDADE/PROGRAMA OBJETIVOS O QUE FOI FEITO PLANEJAMEN

IZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RVAÇÃO DE ACERVOS 

- Garantir a atualização do acervo 
informacional das bibliotecas. 

Atendimento de 16 cursos que 
passariam por avaliação do MEC em 
2019/2020 + 1 curso de 
pós-graduação. 

 

(Obs: Detalhamento das atividades 
já realizadas constam do item 2.1 
deste Relatório) 

- Solicitar financeiro e
modo a contemplar à
solicitações futuras do
que passarão por ava
externa do MEC em 2

- Desenvolver estudos
ferramentas que auxi
bibliotecas e coorden
curso no cumpriment
indicadores elencados
Instrumento INEP 201

TECA INCLUSIVA 

- Oferecer produtos e serviços de 
informação às pessoas com deficiência. 
- Ampliar a conscientização e 
responsabilidade Social das 
Bibliotecas; 
- Cumprir exigências da Avaliação dos 
Cursos pelo MEC. 

O programa encontra-se em fase de 
implantação. 
 
(Obs: Detalhamento das atividades 
já realizadas constam do item 2.2 
deste Relatório) 

A implantação do pro
dividida em ações que
- capacitação do corp
para oferecimento de
atendimento 
especializado à pesso
deficiência;  
- conversão da bibliog
e complementar em f
acessíveis para dispon
no Catálogo Pergamu

O DE CONTRATOS: 
Empresa fornecedora das 
s antifurto e das etiquetas 

magnéticas de segurança do 
. 

ssociação Paranaense de 
a)  – fornecedor do 

3

mum.  

- Acompanhamento da manutenção 
das antenas antifurto.  Garantir um 
mínimo de manutenção para as 
antenas, de acordo com 
disponibilidade orçamentária. 
 
- Fiscalização da manutenção do 
sistema Pergamum; solicitação de 
correções, ajustes, atualizações e 
melhorias no software. 

Com a verba remanescente da LO 
2018 foram realizadas 8 visitas para 
manutenção corretiva nas seguintes 
unidades ; e 3 visitas para 
manutenção corretiva em unidades 
do interior. 
Acompanhamento da manutenção; 
solicitação de correções; atualização 
de versão; solicitação de orientação. 

- Requisitar verba par
de visitas nas unidade
atendidas em 2019;  
- Averiguar a possibili
recurso para aquisição
para as unidades em q
possível consertar os 
equipamentos existen
equipamentos de rem
de etiquetas. 
- Manter o software d
acervo e serviços das 
em funcionamento. 

MUMUFF 

- Realizar ações que garantam a 
manutenção do sistema para utilização 
plena dos seus recursos: 
parametrização do Sistema; 
orientações de uso; resolução de 
problemas de acesso; abertura de 
atendimentos. 

- Atendimento de demandas de 
usuários e profissionais a respeito 
do sistema Pergamum. 
- Grupo de Terminologia (Reuniões 
Mensais); 
- Grupo de Aquisição: O objetivo 
deste GT é a implantação do módulo 

- Acompanhamento d
manutenção; 
- Implantação de novo
módulos; 
- Orientação dos oper
- Controle de qualidad
bibliográfica 

2 Início: 04/09/2018 (início do diagnóstico) Finalização: Junho/2019 (pagamento efetuado após todas as visitas              
serem realizadas) 
3 Início: 16/01/2019 – solicitação de prorrogação de contrato (Termo aditivo) / Em andamento              
(Acompanhamento diário) 



- Controle de qualidade dos dados base 
bibliográfica: acompanhamento e 
correção dos dados inseridos no 
sistema, visando a manutenção da 
qualidade e recuperação da informação 
pelos usuários. 
- Coordenar, manter, agendar e realizar 
reuniões dos Grupos de Trabalho 
relacionados ao bom desenvolvimento 
do trabalho técnico. 

de aquisição do Pergamum 
(Reuniões pontuais) 
 
(Obs: Detalhamentos das atividades 
já realizadas constam do item 2.2 
deste Relatório) 

 

AMENTO EM SERVIÇO 

- Orientação e capacitação de 
colaboradores para o desenvolvimento 
de atividades a serem desenvolvidas 
nas Bibliotecas. 

Desenvolver ações voltadas à 
educação e à capacitação de 
colaboradores, a fim de contribuir 
para o aprimoramento constante e 
capacitação e consequente 
ampliação da qualidade dos serviços 
prestados pelas bibliotecas do 
Sistema. 

- Estimular ações de c

FF 
- Criação de conteúdo explicativo sobre 
as bibliotecas e seus serviços, produtos 
e recursos. 

5 Reuniões de instrução com o 
servidor Eloi, da STI; Ambientação 
da ferramenta; Criação de login; 
Análise de usabilidade e interesse 
público; Início da criação; Página 
principal descritiva, página de 
serviços, página de produtos e de 
páginas; Recursos. 

- Solicitação de public
para o Grupo de Trab
Finalização do conteú
Auditoria das páginas
Formatação e adequa
pela CBI/SDC e Comitê
Informação; Integraçã
calendário de eventos
de interesse público.  

 

 

 



3. INDICADORES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

3.1 ACERVO DISPONÍVEL 

No exercício de 2019 foram catalogados no Pergamum-UFF e incorporados ao acervo            

bibliográfico disponível nas 30 bibliotecas da UFF, 9.775 novos títulos e 19.258 exemplares,             

seja por compra ou doação. Considerando estes números, foi observado um crescimento de             

2,34% no número de títulos e 1,59% no número de exemplares em relação ao ano de 2018                 

como pode ser verificado no quadro abaixo. 

Para o cumprimento da função institucional de acesso à informação, atualmente o            

Sistema de Bibliotecas da UFF é composto por um acervo de 1.230.161 volumes entre livros,               

periódicos e outros. Este número contabiliza todo acervo impresso que compõe o            

patrimônio da Universidade (ou seja, ele adquirido por compra ou doação); processado            

tecnicamente pelos bibliotecários do Sistema e colocado à disposição da comunidade           

acadêmica. 

QUADRO 5 - CRESCIMENTO DO ACERVO EM 2019 

 
ACERVO 

TOTAL ATÉ 
2018 

ACERVO 
INCORPORADO 

EM 2019 

ACERVO 
TOTAL ATÉ 

2019 

% 
CRESCIMENTO 

Títulos 416.675 9.775 426.450 2,34% 

Exemplares 1.210.903 19.258 1.230.161 1,59% 
Fonte: SDC. Coordenação de Bibliotecas 

 

QUADRO 6 - TOTAL DE ACERVO DISPONÍVEL (ATÉ 2019) 

TIPO DE OBRA TÍTULOS VOLUMES 

Dissertação 5.333 6.175 

Dissertação da UFF 18.813 21.716 

E-book 3.881 3.881 

Livro 285.167 494.808 

Periódico 21.902 58.773 

Tese 5.994 7.328 

Tese da UFF 4.279 5.636 

Outros tipos 81.081 631.844 

TOTAL 426.450 1.230.161 

Fonte : SDC. Coordenação de Bibliotecas 
4

4 Acervo catalogado no período de 01/12/2018 a 30/11/2019. Utilizado o Relatório 18 do Pergamum. 



A obtenção do acervo informacional compreende a comutação, a permuta e o            

recebimento de doações, além do processo de compra.  

3.2 ACERVO DIGITAL 

O acervo digital é composto pelos títulos disponíveis no Repositório Institucional da            

UFF (RIUFF) e pelos e-books disponíveis para toda a Comunidade Acadêmica. 

3.2.1 REPOSITÓRIO I NSTITUCIONAL 

O RIUFF reúne, hospeda, disponibiliza e, sobretudo, dá visibilidade à produção           

intelectual e científica da UFF. No período de abrangência deste relatório o RIUFF contava              

com 10.775 títulos.  

3.2.2 E-BOOKS 

Em 2019 foram importados mais 265 registros, referentes aos e-books adquiridos           

com licença perpétua pela BCG do fornecedor Cambridge em anos anteriores. Com esta             

ação, atualmente são 3.881 títulos disponíveis para a comunidade acadêmica.  

 

3.3 BASE BIBLIOGRÁFICA 

Criada em 2001, a base bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF é gerenciada              

pelo Pergamum. No período de abrangência deste relatório a base bibliográfica, contava            

com 263.734 títulos e 676.815 exemplares cadastrados. Considerando-se os números do           

acervo disponível, verifica-se que 55% do acervo das bibliotecas do Sistema está disponível             

para a Comunidade Acadêmica através do catálogo online da Base Bibliográfica do Sistema             

de Bibliotecas.  

QUADRO 7 - ACERVO DISPONÍVEL NA BASE BIBLIOGRÁFICA 

  
ACERVO 

DISPONÍVEL 
ATÉ 2019 

ACERVO NA 
BASE 

BIBLIOGRÁFICA 
ATÉ 2019 

ACERVO 
DISPONÍVEL 

FORA DA BASE 
BIBLIOGRÁFICA 

% DO ACERVO 
DISPONÍVEL NA 

BASE 

Títulos 426.450 263.734 162.982 61,84% 

Exemplares 1.230.161 676.815 553.612 55% 



GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DO ACERVO CATALOGADO NA BASE BIBLIOGRÁFICA 

 

 
O Gráfico 1 mostra a quantidade de acervo catalogado (número de títulos)            

anualmente na base bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF que é gerenciada pelo              

Pergamum, desde novembro de 2013. A queda do número de títulos catalogados observada             

em 2014, quase 50% em relação ao ano de 2013, deve ser considerada normal se levarmos                

em consideração o impacto inicial do novo software nas rotinas das bibliotecas, e se deve ao                

período em que as atividades do módulo de catalogação foram interrompidas para            

capacitação das equipes. A elevação gradual desse número ao longo dos últimos quatro anos              

reflete algumas ações da gestão do Pergamum UFF: treinamentos oferecidos pelo           

fornecedor do software e pelo próprio Grupo Gestor, Oficinas de Catalogação, visitas            

técnicas em que foram tiradas várias dúvidas de operação, orientações por e-mail,            

elaboração de guias e manuais com disponibilização no RIUFF, ampliando o acesso à             

informação técnica sobre o uso do sistema. Os treinamentos proporcionam aumento da            

segurança dos operadores e melhoria considerável na qualidade dos dados.  

 

 
 

 



QUADRO 8 - O SISTEMA DE BIBLIOTECAS EM NÚMEROS 

 2018 2019 DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

º de livros adquiridos por compra - entregues 2.829 2.396 
Σ número de livros adquiridos por      
compra 

º de livros adquiridos por doação  7.072 9.613 
Σ número de livros adquiridos por      
doação 

º de livros tratados tecnicamente, catalogados (Títulos) 11.165 5.937  
Σ número de títulos catalogados no      
PergamumUFF 

º de livros tratados tecnicamente, catalogados (Exemplares) 75.625 14.417 
Σ número de exemplares cadastrados no      
PergamumUFF 

 ACESSO À INFORMAÇÃO 

º de empréstimos  238.144 125.901 
Σ número de obras bibliográficas     
emprestadas e renovadas 

º de consultas 141.190 69.340 
Σ número de obras bibliográficas     
consultadas 

º de atendimentos/cópias de pedidos pelo COMUT  152 31  
Σ número de cópias enviadas para      
outras instituições via COMUT 

º de solicitações/cópias de pedidos pelo COMUT  147 
  

49 
Σ número de cópias recebidas de outras       
instituições via COMUT 

º de empréstimo entre bibliotecas atendidos  26 27 
Σ número de empréstimos cedidos pelo      
Sistema de Bibliotecas da UFF a usuários       
de outras instituições 

º de empréstimo entre bibliotecas solicitados 
 45 

32 
Σ número de empréstimos solicitados     
para usuários do Sistema de Bibliotecas a       
outras instituições 

 



 

FUNCIONAMENTO E FREQUÊNCIA 

funcionamento 229 217 Média dos dias de funcionamento das bibliotecas 

cia de usuários  548.785 333.818 
Σ número de entrada de usuários nas Bibliotecas do        
Sistema 

s cadastrados para utilização dos serviços 7.028 7.106 
Σ número de usuários cadastrados no     
PergamumUFF 

uários capacitados pelas Bibliotecas 5.541 3.821 Σ número de usuários capacitados 

chas catalográficas  2.962 3.562 
Σ número de fichas catalográficas elaborada     
manualmente pelas unidades e pelo FICA-ON 
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4. AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS 

O Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, que estabelece medidas de eficiência               

organizacional para o aprimoramento da Administração Pública, causou grande impacto na           

estrutura organizacional da Universidade, o que tem provocado prejuízos ao          

desenvolvimento das atividades ao invés de aprimoramento.  

É neste cenário que a CBI se transformou numa única unidade administrativa, com a              

Coordenadora assumindo o papel de Chefia Imediata de quase 200 (duzentos) servidores            

lotados fisicamente nas 30 Bibliotecas da SDC, dispersas geograficamente em 9 (nove) campi             

no interior do Estado do Rio e mais 9 (nove) campi na cidade de Niterói. Considerando este                 

contexto cabe à Coordenadora de Bibliotecas o gerenciamento da frequência, licenças e            

demais afastamentos dos servidores sob sua responsabilidade.  

Tais atividades limitam o desempenho das atividades técnicas e funções da CBI, no             

desenvolvimento das ações de planejamento, acompanhamento e controle das atividades          

desenvolvidas no âmbito do Sistema de Bibliotecas. 

Foi possível notar, a partir do desenvolvimento de novos indicadores como os do             

Quadro 8, grande diferença entre o acervo recebido e o acervo catalogado, indicando que              

serão necessárias ações para diagnosticar os motivos e minimizar a diferença. 

Também é visível a diminuição do número de empréstimos e consultas, o que revela              

uma grande necessidade de retomada das ações voltadas para circulação de materiais e             

serviço de referência, além de estudo de usuários para compreender o motivo da redução              

do uso das bibliotecas e do acervo e atividades de treinamento para que os servidores               

possam identificar e sanar os problemas que levam a essa redução.  

Outro ponto frágil é a equipe reduzida, pois são apenas duas servidoras para             

operacionalizar o controle de frequência e todas as demandas relacionadas a esta atividade;             

sendo que uma delas é a própria Coordenadora e a outra servidora, sua substituta oficial,               

realiza a atividade em paralelo com as funções de orientação técnica e manutenção do              

Pergamum UFF além da fiscalização de contratos do Pergamum e da RFID.  


