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3. COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS (CBI) 

O presente relatório visa apresentar principais ações realizadas durante o ano de 2017, marcado pela licença 

médica da Coordenadora de Bibliotecas, Sandra Coelho e a sua substituição por Ilva Becker, sua substituta 

eventual e chefe da SPTE. Inicialmente foi dado continuidade ao planejamento proposto pela Coordenação de 

Bibliotecas, que é responsável pela gestão das ações que visem à organização e disseminação da informação 

no âmbito das bibliotecas da Universidade:  

 

 Atualização e manutenção do acervo das bibliotecas; 

 Atendimento ao usuário e circulação de material bibliográfico;  

 Normalização da representação descritiva e temática de documentos;  

 Gestão do Repositório Institucional da UFF (RiUFF)
1
;  

 Gestão do software de automação do acervo e dos serviços
2
.  

 

Para o desenvolvimento das ações descritas a CBI está estruturada em três Seções:  

 Seção de Informação Referencial (SIRE); 

 Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC); 

 Seção de Processamento Técnico (SPTE); 

Quadro 1 - CBI: Seções, competências e equipe 

SEÇÃO COMPETÊNCIAS EQUIPE 

COORDENAÇÃO DE 

BIBLIOTECAS 

Gestão das ações que visem à organização e 

disseminação da informação no âmbito 

das bibliotecas da Universidade. 

Coordenadora: Sandra 

Lopes Coelho 

SEÇÃO DE 

INFORMAÇÃO 

REFERENCIAL 

Fazer a gestão dos objetos digitais de serviços de 

informação para os bibliotecários do sistema além de 

prestar assistência aos profissionais da 

Superintendência de Documentação nos projetos 

desenvolvidos em suas bibliotecas e arquivos e 

promover a educação continuada através de cursos de 

atualização profissional. 

Chefe: 

Jane Alice de Souza Teixeira 

Equipe: 

Hebe de Deus Freire 

Fernanda Alves 

Rosana Petrucio 

Allan Cintra 

SEÇÃO DE 

PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 

DE COLEÇÕES 

Orientar, executar e acompanhar a constituição e 

manutenção dos acervos das bibliotecas da 

Universidade, possibilitando que as mesmas cumpram 

sua missão fundamental: proporcionar o acesso ao 

conhecimento. 

Chefe:  

Marcia Maria Silvestre 

Bastos 

Equipe: 

Ana Rosa dos Santos 

Maria de Fátima Gradiz dos 

Santos 

Valeria Bruno 

                                                           

 

 
1
 A Seção 3.3.2 deste Relatório descreve as ações desenvolvidas no âmbito do RiUFF em 2017. 

2
 A Seção 3.2 deste Relatório descreve as estratégias de gestão do Pergamum. 

http://www.ndc.uff.br/content/bibliotecas-por-%C3%A1rea
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SEÇÃO DE 

PROCESSAMENTO 

TÉCNICO 

Antecipar a tomada de decisão relativa às descrições de 

documentos e facilitar as buscas e a recuperação da 

informação pela comunidade acadêmica da 

universidade. 

Chefe:  

Ilva Pereira Lima Becker 

Equipe:  

Debora do Nascimento 

Manoela Ferraz Moysés 

Roberta da Silva Campos 

Sergio Pereira Guida 

Juliana Dias da Cruz 

 

3.1 Principais ações realizadas pela CBI 

A CBI tem acompanhado as atividades que envolvem a temática de capacitação de usuários e formação 

continuada no Sistema de Bibliotecas da Universidade, portanto continuo-se através dos Grupos de Trabalho 

(GTs), que atuam de forma voluntária no desenvolvimento de programas específicos para estas atividades.  

3.1.1 Programa de Formação Continuada 

O objetivo do programa é desenvolver ações para qualificação, integração social  e aprendizagem aos 

bibliotecários, arquivistas e demais colaboradores do sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, visando à 

qualidade e eficiência dos serviços prestados.  

3.1.1.1 Ações de formação continuada 

Quadro 2 – Dados estatísticos das ações de formação continuada 

AÇÕES 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Treinamento para 

Submissão/Validação de itens no 

Repositório Institucional da UFF 

Datas: 09/05, 11/05, 15/05 e 17/05 40 

I BIBLIOTEC : Avaliação do MEC 

nas Bibliotecas da UFF 

Data: 03/08 31 

Conservar para preservar: 

caminhos para manter a memória 

viva  

Data: 12/09 109 

Acolhimento de Novos servidores 

da SDC * 

Datas: 05/05, 21/06, 25/10 17 

 

 

3.1.2 Programa de Capacitação de Usuários 

O objetivo geral do programa é desenvolver ações voltadas à educação e à capacitação da comunidade 

acadêmica da UFF na busca e uso dos recursos informacionais disponíveis dentro e fora da Universidade, a fim 

de contribuir para o aprimoramento constante da competência informacional dos usuários. 

3.1.2.1 Ações de capacitação 
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 SAC-UFF: Serviço de Atendimento ao Calouro - As melhores dicas para você ingressar com tudo na 

UFF – 21 e 22 de março 

 Estratégia de Busca e Pesquisa em Base de Dados - 29 de junho 

 Minicurso de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – 5 e 10 de julho  

 Minicurso Estilo Vancouver – 27 de setembro 

 Minicurso de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – 3 de outubro 

 Minicurso de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – Edição Macaé - 25 de outubro 

 Treinamento Mendeley, como atividade da Agenda Acadêmica 2017 – 26 de outubro 

Quadro 3 – Alcance das ações de capacitação de usuários 

AÇÕES INTERNO EXTERNO 

SAC-UFF:Serviço de Atendimento ao 

Calouro X 

 

Estrategia de Busca e Pesquisa em 

Base de Dados X 

 

Minicurso de Apresentação de 

Trablhos Acadêmicos X 

X 

Minicurso Estilo Vancouver X X 

Minicurso de Apresentação de 

Trabalhos Acadêmicos-2. edição X 

X 

de Trabalhos Acadêmicos-Edição 

Macaé X 

X 

Treinamento Mendeley X  

 

As ações foram divulgadas: e-mail, Iduff, Catálogo online Pergamum, Panfleto impresso, Cartaz impresso, 

página da UFF, Facebooks SDC, UFF e GTCAP e e-mail institucional do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da 

UFF. 

Público atingido: graduandos (calouros e veteranos), Pós-graduandos (mestrado, doutorado, MBA, 

Especialização), docentes, servidores UFF, comunidade externa. 

 

Quadro 4 - Dados estatísticos das ações de capacitação 

AÇÕES 

No de 

Inscritos  

No de 

Participantes 

SAC-UFF:Serviço de Atendimento 

ao Calouro 97 

 

66 

Estrategia de Busca e Pesquisa em 

Base de Dados 25 

 

16 

Minicurso de Apresentação de 

Trablhos Acadêmicos 291 

 

149 

Minicurso Estilo Vancouver 149 59 

Minicurso de Apresentação de 

Trabalhos Acadêmicos-2. edição 601 

 

94 

de Trabalhos Acadêmicos-Edição 47  
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Macaé 33 

Treinamento Mendeley 43 19 

TOTAL DE PARTICIPANTES 1253 436 

 

 

Produção intelectual do GTCAP: 

 A Educação de Usuários no âmbito de um Sistema de Bibliotecas e Arquivos: a experiência do Grupo 

de Trabalho de Capacitação de Usuários da Superintendência de Documentação da Universidade 

Federal Fluminense – V Seminário de Integração dos Técnicos-Administrativos em Educação – SINTAE 

UFRJ, 2017. 

 Iniciativas para construção do Programa de Capacitação de Usuários do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da Universidade Federal Fluminense – XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 

Documentação e Ciência da Informação, 2017. 

 Iniciativas para construção do Programa de Capacitação de Usuários do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da Universidade Federal Fluminense – Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, 

RBBD, V.13 (2017). 

Proposta de ações para 2018 em construção: 

 Minicurso Artigos Científicos ( Normas da ABNT) 

 Minicurso Artigos Científicos: dicas para escrever e publicar 

 Minicurso ABNT – 3. edição 

 Minicurso Revisão Sistemática 

 Estratégia de Busca e Pesquisa em Base de Dados 

 Oficina de Obras Raras 

 Treinamento EndNote Web 

 Treinamento Mendeley 

 Treinamento Currículo Lattes 

 Treinamento Portal Capes  

3.2 PERGAMUM UFF 

Implantado no Sistema de Bibliotecas da UFF em 25 de novembro de 2013, o Pergamum é um sistema 

informatizado de gerenciamento de dados composto por cinco módulos: Circulação de Materiais; Usuários; 

Catalogação; Relatórios; Aquisição e Parâmetros, que contempla as principais funções de uma Biblioteca.  

3.2.1 Funções e estratégias de gestão 

Pensar a gestão de software num Sistema de Bibliotecas como o da UFF é um desafio enorme, pois são 

necessárias ações que garantam a utilização plena dos recursos oferecidos pelo software, assim como sua 

manutenção e capacitação dos profissionais responsáveis pela operação.  No Sistema de Bibliotecas da UFF as 

principais funções da gestão do Pergamum são:  

 Parametrização do sistema
3
; 

 Gerenciamento das permissões de acesso; 

 Elaboração de documentação: manuais, tutoriais e políticas de utilização para o Sistema;  

                                                           

 

 
3
 Ação de configurar ou parametrizar um sistema de uso genérico de forma que o mesmo atenda os objetivos propostos para uma determinada 

aplicação. 
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 Identificação; acompanhamento e orientação das questões de operação demandadas pelas unidades;  

 Acompanhamento das demandas dos usuários dos serviços do Sistema; 

 Gerenciamento da qualidade dos dados da base; 

 Capacitação dos operadores. 

Estas funções são coordenadas pela CBI e pela Seção de Processamento Técnico (SPTE); sendo 

desempenhadas em colaboração com os Grupos de Trabalho (GTs); a Área de Operações da Superintendência 

de Tecnologia da Informação (STI) e com os técnicos do Pergamum.  Dentro desse contexto a CBI atua como 

uma ponte entre o fornecedor do software e a gestão do software é feita de forma compartilhada.  

Por ser um fator crítico de sucesso, que afeta a qualidade dos serviços prestados à comunidade, a gestão tem 

que definir estratégias e prioridades para que possa exercer seu papel com eficiência.  Considerando esta 

necessidade foram definidas as seguintes estratégias para implantação do Pergamum no sistema de bibliotecas 

da UFF: 

 Criação de Grupos de Trabalho para elaboração de manuais, tutoriais e políticas de para os módulos 

principais módulos do Pergamum: Catalogação, Consulta e Meu Pergamum; 

 Criação de Canais de atendimento para suporte às demandas internas e externas; 

 Manutenção da infraestrutura de funcionamento de software em parceria com a Área de Operações 

da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e equipe técnica do fornecedor; 

 Estabelecimento de níveis de acesso, com a definição de perfis de operação para desempenho das 

funções dos operadores dentro do Pergamum (Quadro 4);  

Quadro 5 - Perfis de Operação 

Perfil de Operação 
N° de 

operadores 

Auxiliar 127 

Catalogação 45 

Catalogação com autoridade 19 

Chefias e Substitutos 52 

Gestor do Sistema 5 

Referência e Circulação 11 

Seção de Processamento Técnico 4 

Total 263 

 

3.2.2 Ações Realizadas 

A utilização de um software gerenciador para o acervo e serviços em bibliotecas necessita de um trabalho 

específico, que apoie e contribua com as equipes, no sentido de sanar os problemas de operacionalização, 

padronizar o atendimento aos seus usuários, além de incrementar as funcionalidades do software para 

atendimento das necessidades de sua comunidade.  Com este objetivo foram realizadas as seguintes atividades 

no ano de 2017. 

Quadro 6 – Chamados abertos junto ao Fornecedor 

Módulo Criado Atendido 
Sugestões 

Pendentes 

Aplicativo de login ou configuração do 

Pergamum 

0 0 0 
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Atualização de versão ou instalação de 

servidor 

1 1 1 

Autoatendimento 0 0 0 

Conversão, Acerto de Dados, Config de 

BD 

1 1 0 

Delphi (ver submódulos!) 0 0 0 

Etiquetas 1 1 0 

Internet - Meu Pergamum,Consultas ou 

emails 

6 6 5 

Internet - Rede Pergamum 0 0 0 

Internet - Servidor (configuração) 0 0 0 

Pergamum - THOT 0 0 0 

Pergamum Web - Aquisição 0 0 0 

Pergamum Web - Catalogação 13 13 7 

Pergamum Web - Circulação de 

materiais 

13 12 1 

Pergamum Web - Navegador 0 0 0 

Pergamum Web - Parâmetros 4 4 1 

Pergamum Web - Usuários 1 1 1 

Relatórios e Estatísticas 10 8 7 

Setor comercial 0 0 0 

Total 49 46 22 

 

 Atualização de versão do Pergamum em 15/08, em parceria com os técnicos do Pergamum e da Área 

de Operações da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI); 

 Realização de treinamentos e oficinas
4
; 

 Avaliação do Pergamum  

 O Encontro de 4 anos da Implantação do Pergamum UFF foi realizado em 24/11/17 junto com I 

Encontro de Bibliotecários, com  67 de participantes. 

3.2.3 Canais de atendimento ao usuário 

As demandas dos usuários do Pergamum são classificadas em internas e externas e são encaminhadas para o 

Grupo Gestor através dos seguintes canais de atendimento: e-mail do Suporte
5
; Fale Conosco da Seção de 

Informação Referencial (SIRE) e Ouvidoria da UFF.   

As demandas internas, de natureza variada, são aquelas encaminhadas pelas 30 bibliotecas do Sistema.  

Dentro desse contexto a Gestão do Pergamum atua como uma ponte entre o fornecedor do software, a 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e as 30 bibliotecas do Sistema. No período de abrangência 

deste relatório foram atendidas 755 demandas internas, que são categorizadas no Quadro 6.  

As demandas externas são aquelas recebidas da comunidade acadêmica, usuária dos serviços online do 

Pergamum. Este serviço teve início no mês de março de 2015, quando conseguimos regularizar o envio dos 

emails automáticos do Sistema: alertas de devolução; novas aquisições; cobrança de usuários em atraso.  

                                                           

 

 
4
 A Seção 3.5.3.1 deste relatório detalha as ações de capacitação no âmbito do Pergamum, realizadas pela SPTE. 

5
 suportepergamum@ndc.uff.br 
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Quadro 7 - Atendimentos do Suporte Pergamum por categoria 

Categoria Quantidade % 

Esclarecimento de dúvidas 252 33,37 

Permissões  55 7,28 

Erros de operação 47 6,22 

Rede da UFF 2 0,26 

Problema de acesso/URL 64 8,5 

Atendimento APC 21 2,8 

Cadastro de Operador 53 6,8 

Fora do ar/lentidão 87 11,52 

Configuração 10 1,32 

Parâmetro 36 4,76 

Transferência de acervo 1 0,13 

Problema na aplicação 44 5,82 

Alimentação de tabela 15 1,98 

Validade do cadastro 11 1,45 

Cadastro de Usuário 9 1,2 

Emails automáticos 16 2,11 

Problemas com senha 27 3,57 

Solicitação de Treinamento 5 0,66 

 Total 755 100 

 

 

 

Gráfico 1 - Atendimento Suporte Pergamum 
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3.2.4 Desempenho do sistema 

Os itens abaixo descrevem dados sobre o desempenho do sistema. 

 

3.2.4.1 Acervo catalogado 

No Quadro 7 demonstramos a evolução do acervo na base bibliográfica do Pergamum UFF com as obras 

catalogadas e colocadas à disposição da comunidade acadêmica durante o ano de 2017, quando foram 

catalogados 13.000 títulos e 49.259 exemplares nas 30 unidades do Sistema. Observa-se, então, um 

crescimento de 1,86% da base de dados. 

Quadro 8 – Evolução do acervo na base 

 

Total 2016 
Catalogados 

2017 
Total Crescimento 

% 

Títulos 398.178 13.000 411.178 3,16 

Exemplares 1.174.635 49.259 1.224.354 4,02 

 

Quadro 9 - Acervo catalogado por tipo de material 

 

 

 

Tipo de Material Títulos Exemplares 
Exemplares 

Adicionais 

Anais de evento 52 54 1 

Apostila 9 14 0 

Artigo de Periódico 1 0 0 

Catálogo 20 29 1 

CDs 99 157 2 

Dissertação 1255 1412 43 

DVD 14 22 0 

E-book 1103 0 0 

Filme 1 1 0 

Folheto 78 101 0 

Livro 8239 16213 370 

Mapa 3 3 0 

Monografia 183 183 0 

Obra de referência 213 316 31 

Obra Rara 2 3 0 

Periódico 649 29538 1 

Projeto final 196 196 0 

Publicação avulsa 1 2 0 

Publicação seriada 13 15 0 

Relatórios em geral 6 11 0 

Separata 1 1 0 

Teses 380 473 12 

Trabalho de conclusão de curso 512 518 0 

Total 13000 49261 461 
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Gráfico 2 - Acervo catalogado por ano 

 

3.2.4.2 Usuários cadastrados e atendidos pelas bibliotecas 

No período de abrangência deste relatório foram cadastrados 7.028 novos usuários para utilização do serviço 

de empréstimo online nas unidades do Sistema de Bibliotecas (Quadro 9). 

 

Quadro 10 – Usuários cadastrados no período (01/12/2016 a 30/11/2017) 

Tipo de usuário Quantidade 

Aluno (Graduação) 6.399 

Aluno (Pós-Graduação) 447 

Professor 85 

Funcionário da UFF 71 

Prestador de serviço 8 

Residentes 4 

Professor Substituto 8 

Biblioteca externa 3 

Pesquisador 1 

Aluno Cederj 2 

Total 7.028 

 

3.3 SEÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENCIAL (SIRE) 

3.3.1 Estrutura física e recursos 

Quadro 11 - Equipamentos da SIRE 

UNIDADE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

SIRE Computador com monitor 04 

SIRE Impressora Canon MP250 01 

 

3.3.2. Recursos Humanos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2013 

10.885 

13.627 13.627 

11.948 

5.040 5.247 

8.533 

13.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acervo Catalogado por ano 

Ano Acervo 
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Em 2017, houve o crescimento da Equipe da Seção, com a chegada de novos integrantes para a Equipe, a 

saber: 

 Em 06 de março: apresentação da estagiária Rosana Petrucio; 

 Em 03 de julho: apresentação da  Bibliotecária Hebe de Deus Freire; 

 Em 10 de julho: apresentação do estagiário Allan Cintra; e 

 Em 09 de outubro: apresentação bibliotecária Gabriela Souza Neto Pimenta. 

A Bibliotecária Camilla Duarte da Silva permanece afastada para gozar de licença sem vencimento, pelo período 

de 03 anos (2016-2019).  

Quadro 12 - Recursos humanos da SIRE por categoria 

CATEGORIA QUANTIDADE  

 04 

Técnico em Tecnologia da Informação 01 

Estagiário 02 

 

 

Gráfico 3 - Equipe SIRE/SDC 

 

Quadro 13 - Aperfeiçoamento de pessoal 

TIPO DO EVENTO TÍTULO INSTITUIÇÃO PARTICIPANTES 

Palestra Repositórios digitais confiáveis CNEN 01 

Seminário Repositórios digitais de Acesso Aberto FGV 04 

Encontro  
Encontro Gestores de Repositórios da 

Região Sudeste 
IBICT 01 

Conferência Conferencia Luso-Brasileira de Acesso Aberto CONFOA/IBICT 01 

 

3.3.3 Serviços ao usuário 

57% 

14% 

29% 

Equipe SIRE/SDC 

Bibliotecário Técnico em Tecnologia da Informação Estagiário 
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Quadro 14 - Serviços ao usuário por e-mail 

SERVIÇO 2016 2017 CRESCIMENTO % 

E-mails recebidos - canal Fale Conosco 215 123 -42,79% 

Emails respondidos - canal Fale Conosco 146 75 -48,63 % 

Emails – canal Fale Conosco – Suporte Pergamum 37 15 -59,46% 

 

 

Gráfico 4 - Serviços ao usuário SIRE – Canal Fale conosco 

O crescimento dos serviços de referência virtual prestados por e-mail foi negativo, devido principalmente à 

inconstância no funcionamento do provedor de e-mails. Para além disso, pode-se destacar também a 

manutenção no banco de dados da Universidade, que inabilitou o canal Fale conosco das páginas das 

bibliotecas da SDC. 

Quadro 15 - Treinamento de usuários SIRE 

TIPO DE ATIVIDADE QUANTIDADE N
O
 DE PARTICIPANTES 

Capacitação sobre o Repositório Institucional da UFF (depósito) 18 44 

Capacitação sobre o Repositório Institucional da UFF (depósito e 

validação) 

06 54 

 

A Capacitação sobre o Repositório Institucional da UFF é uma atividade que já vinha sendo ofertada desde o 

início do processo de institucionalização do RiUFF, de forma individualizada ou pequenos grupos,  sob demanda 

das secretarias, coordenações de curso e bibliotecas. Entretanto, visando um alcance maior com menos 

esforços, decidiu-se pela mudança no formato, ofertando treinamento para um número maior de pessoas em 

datas previamente definidas.  

Um desses treinamentos, voltado para os bibliotecários do Sistema foi realizado em parceria com o Grupo de 

Trabalho Formação Continuada, em laboratórios da Universidade. 

Quadro 16 - Eventos/atividades especiais SIRE 

NOME DO EVENTO TIPO DE ATIVIDADE 
N

O
 DE 

PARTICIPANTES 

Programa de Acolhimento Estudantil Acolhimento a calouros ** 

Programa de Acolhimento a Novos 

Servidores 

Acolhimento a novos servidores da 

UFF 

15 
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O Programa de Acolhimento Estudantil - PAE 2017 apresentou uma mudança de perfil de suas atividades, 

voltado principalmente  para o entretenimento. Por esta questão, a SIRE (como representante da SDC) sugeriu 

às Unidades que realizassem visitas guiadas ou outras atividades de boas vindas aos calouros. 

 

O Programa de Acolhimento a Novos é uma atividade da Superintendência de Documentação, coordenada pela 

SIRE juntamente com o Grupo de Trabalho de Formação Continuada. 

Quadro 17 - Fichas catalográficas 

Categoria Páginas 

Sistema Gerador de Fichas Catalográficas – FICA-ON 02 (Biblioteca de Rio das Ostras e LATEC) 

 

Com o intuito de facilitar o fazer diário dos bibliotecários em suas unidades, bem como estar consonância com as 

novas tecnologias da informação, a Seção de Informação Referencial,  implantou o Sistema Gerador de Fichas 

Catalográficas – FICA-ON.  Este programa foi confeccionado a partir de código de programação cedido pelo 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. E como melhoria, a 

SDC/SIRE desenvolveu a geração  automática de Cutter;  preenchimento automático  do nome do 

Instituto/Departamento a partir da seleção do curso já disponível eletronicamente.  

 

É importante ressaltar que, dado o volume de fichas geradas ao fim de cada semestre, optou-se pelo não 

armazenamento das informações preenchidas no Banco de dados da Universidade, o que representaria uma 

sobrecarga de informações que, posteriormente, seriam inutilizadas. 

A implementação deste sistema nas páginas das Bibliotecas da SDC é personalizado e acontecerá de acordo 

com o cronograma interno da respectiva Superintendência.  

 

A primeira biblioteca do Sistema  a ser contemplada com o FICA-ON , foi a Biblioteca de Rio das Ostras a partir 

de 06 de nov. 2017. O Laboratório de Tecnologia e Gestão de Negócios e Meio Ambiente. 

Quadro 18 - Outros serviços SIRE 

SERVIÇO 2016 2017 CRESCIMENTO  

Informes nas mídias sociais da SDC ** 164 ** 

Criação de novos administradores nas páginas das Bibliotecas 87 61 -28,23% 

Criação e impressão de certificados ** 44 ** 

Criação de novas contas de e-mail webmail NDC 07 06 -14,28% 

Desbloqueio de contas de e-mail webmail NDC ** 06 ** 

Alteração de senhas de contas de e-mail webmail NDC  25 ** 

Exclusão de contas de e-mail webmail NDC 14 09 -35,71% 

Aumento de cota  de contas de e-mail webmail NDC ** 12 ** 

Diminuição de cota  de contas de e-mail webmail NDC ** 15 ** 

Configuração da assinatura padronizada para o e-mail  ** 15 ** 

 

3.3.4 Divulgação 
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Quadro 19 - Serviços de disseminação da informação 

TIPO ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTATÍSTICADE 

ACESSO 2016 

ESTATÍSTICA DE 

ACESSO 2017 

CRESCI-

MENTO % 

Facebook www.facebook.com/Seção-de-

Informação-Referencial-

Superintendência-de-Documentação-

UFF 

22 feeds com 1130 

alcances orgânicos 

164 feeds 645,45% 

 

Site www.ndc.uff.br 125.452 acessos 310.169 acessos 147,24% 

 

Site www.uff.br 15.319 acessos 26.929 75,79% 

 

Site www.bibliotecas.uff.br *** 358.189 *** 

 

Alteração do nome da página do Facebook com vistas à Institucionalização, para SDC - Superintendência de 

Documentação da Universidade Federal Fluminense em 06 de outubro de 2017. 

Cremos que apesar do numero de consultas relativamente significativo. O fato do web site da Universidade ser 

voltado para serviços e não setores, diminuiu a possibilidade de acessos potenciais. O que foi devidamente 

corrigido em meados de 2017, com a criação da aba Setores. 

 

A migração da BDTD para o RIUFF, prevista para este ano de 2017 não foi realizada. Isto se deveu às 

dificuldades encontradas, como por exemplo, problemas para manipulação da máquina virtual  do TEDE (BDTD) 

para realização de testes de atualização de versão e falta de suporte por parte do IBICT, que é o responsável 

pelo suporte na atualização de tal ferramenta. Para dar continuidade à migração, estamos estudando a 

possibilidade de inserção manual dos trabalhos existentes na BDTD. 

Quadro 20 - Repositório Institucional 

ITENS QUANTIDADE 

2016 

QUANTIDADE 

2017 

CRESCIMENTO % 

Publicizados 1871 4114 54,52% 

Pendentes de validação
6
 251 316 20,56%  

Excluídos por testes ** 16 - 

Excluídos
7
 ** 68 - 

Depuração manual de dados no RiUFF
8
 ** 6.200 - 

Quadro 21 - Outras informações (SIRE) 

 Total 2017 

Usuários Cadastrados 497 259 

Comunidades criadas 249 245 

                                                           

 

 
6
 Estes itens podem ser aceitos ou recusados, dependendo da validação dada pela Biblioteca. 

7
 Itens já publicizados pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto da Computação e excluídos pela gestão do RIUFF. 

8
 Correção de termos nos itens do repositório 

**Dados não fornecidos em 2016. 
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Coleções criadas 272 245 

 

O decréscimo no número de comunidades e coleções no RiUFF este ano, se deveu a um rearranjo na estrutura 

do repositório. 

 

3.3.5 Conclusão e Recomendações 

Como ponto positivo, podemos destacar a publicação da Política para depósito de produção técnico-científica no 

RIUFF, em 03 de janeiro de 2017. Um avanço que pode ser observado no volume de inserções no Repositório 

Institucional da Universidade. 

A integração com a STI é fator preponderante para o sucesso da maior parte das atividades desempenhadas por 

esta Seção e devido a toda a conjuntura em que a Superintendência de Tecnologia de Informação enfrentou este 

ano, algumas destas atividades tiveram seus resultados comprometidos. 

Percebeu-se que a falta de padronização, seja nos informes das mídias sociais por parte da Seção, dos eventos 

nas páginas das bibliotecas ou em outras ferramentas de trabalho deste Sistema, acaba por pulverizar a 

informação, além de significar retrabalho para as partes envolvidas. Já consta nas atividades para o próximo 

ano, o estudo e implantação de padrões. 

Uma das questões que, já há algum tempo, ainda atrapalham o desenvolvimento da Seção é o turnover da 

equipe. Por conta desta rotatividade, há que se treinar continuamente os novos integrantes.  Contudo, é sabido 

que esta gestão não tem medido esforços para contornar este contratempo. 

Quadro 22 - Status do plano de trabalho da SIRE do ano de 2017/2018 

ATIVIDADE/PROGRAMA OBJETIVO STATUS 

Capacitação das Unidades sobre o conceito 

de Repositório Institucional e seu 

funcionamento 

Nivelar o conhecimento dos bibliotecários da SDC 

sobre o que seja o RI, seu funcionamento e suas 

possibilidades. 

Realizado 

Capacitação das Unidades para validação 

dos TCCs no RI-UFF e submissão das 

Teses e Dissertações 

Capacitar as demais bibliotecas do Sistema na 

validação dos TCCs, e da submissão das teses e 

dissertações no RIUFF, tendo em vista a extinção 

da BDTD-UFF 

Realizado 

Bibliotecas.uff Decidir se as páginas das bibliotecas serão ou não 

mantidas. 

Readequação do layout de acordo com o manual 

da SECOM. 

Realizado 

 

Pausado 

Bibliotecas.uff/ Mídias Sociais Divulgar amplamente o Guia de boas práticas para 

Midias Sociais, baseado nos manuais da SECOM e 

condensado pela SIRE. 

Não 

realizado. 

Padronização de materiais Padronizar modelos de certificados, 

responsabilidade de expedição, entre outros 

Não 

iniciado 

 

3.4 SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES (SPDC) 

 

3.4.1 Manutenção e atualização do acervo 

3.4.1.1 Compra 
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Objetivo: Adquirir livros da bibliografia básica e bibliografia complementar dos cursos da Universidade para 

compor o acervo das Bibliotecas do Sistema SDC.  

Assinalamos que os empenhos relativos às firmas licitantes teve o financeiro liberado em 17 de julho de 2017.  

Para a aquisição de títulos nacionais foram liberados R$ 398.781,68. Empenhados R$ 299.067,60 para 

nacionais e para títulos estrangeiros R$ 99.714,08, num total de R$ 398.781,68 (Quadros 10, 11,12 e 13).  

Foram priorizados os cursos cujas solicitações enviadas em anos anteriores não puderam ser atendidas. 

 

Demandas atendidas: seguem as aquisições de Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar, verba com a 

indicação das bibliotecas e cursos contemplados. 

Valor estimado (R$) = sem o desconto de 39,46% para títulos nacionais e 9,02% para títulos estrangeiros. 

 

Quadro 23 - Aquisição de Bibliografia Básica 2017 - Títulos Nacionais 

Cursos Bibliotecas 
Nº de Títulos 

Solicitados 

Nº de 

Exemplares 

Solicitados 

Valor Estimado 

(R$) 

Básico de Ciências da 

Saúde 
BIB 85 348 100,542,62 

Engenharia de Produção 

(Petrópolis) 
BCPE 78 362 36.129,14 

Matemática (Pádua) BINF 21 66 7.196,27 

Ciências Naturais 

(Pádua) 
BINF 46 237 17.930,11 

Direito (Macaé) BMAC 125 550 67.522,40 

Ciências Sociais 

(Campos) 
BUCG 21 105 4.352,30 

Geografia (Niterói) BIG 26 99 17.582,73 

Nutrição (Niterói) BNO 33 166 22.038,00 

Biomedicina (Nova 

Friburgo) 
BNF  91 477 103.501,16 

Odontologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 4 40 8.630,00 

TOTAL 530 2.450 385.424,73 

 

 

Quadro 24 - Aquisição de Bibliografia Complementar  2017- Títulos Nacionais 

Cursos Bibliotecas 
Nº de Títulos 

Solicitados 

Nº de 

Exemplares 

Solicitados 

Valor Estimado 

(R$) 

Engenharia de Produção 

(Petrópolis) 
BCPE 50 250 20.591,95 

Matemática (Pádua) BINF 20 57 4.473,12 

Ciências Naturais (Pádua) BINF 40 137 9.998,00 
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Direito (Macaé) BMAC 87 174 16.799,80 

Ciências Sociais (Campos) BUCG 3 15 694,50 

Geografia (Niterói) BIG 24 76 4.856,00 

Hotelaria (Niterói) BCG 103 226 17.811,89 

Biblioteconomia (Niterói) BCG 13 39 1.863,06 

Biomedicina (Nova Friburgo) BNF 21 132 54.780,98 

TOTAL 361 1106 131.869,30 

 

 

Quadro 25 - Aquisição de Bibliografia Básica 2017 - Títulos Estrangeiros 

Cursos Bibliotecas  
Nº de Títulos 

Solicitados 

Nº de 

Exemplares 

Solicitados 

Valor Estimado 

(R$) 

Geografia (Niterói) BCG 17 24 7.867,90 

Matemática (Aterrado Volta 

Redonda) 
BAVR 16 53  42.165,56 

Engenharia de Produção 

(Petrópolis) 
BCPE 16 80 34.594,70 

Cinema (Niterói) BCG 4 14 900,07 

TOTAL 53 171 85.528,23 

 

Quadro 26- Aquisição de Bibliografia Complementar 2017 - Títulos Estrangeiros 

Cursos Bibliotecas 
Nº de Títulos 

Solicitados 

Nº de 

Exemplares 

Solicitados 

Investimento 

Estimado (R$) 

Produção Cultural (Rio 

das Ostras) 
BRO 16 36 3.740,40 

Biblioteca (Niterói) BCV 1 2 2.000,00 

Biblioteca (Niterói) BAC 1 1 2.000,00 

Biblioteca (Niterói) BMAC 1 1 2.000,00 

Biblioteca (Petrópolis) BCPE 1 1 2.000,00 

Biblioteca (Pádua) BINF 1 1 2.000,00 

Biblioteca (Niterói) BIB 1 1 2.000,00 

Matemática (Aterrado 

Volta Redonda) 
BAVR 28 58 27.174,40 

Engenharia de Produção 

(Petrópolis) 
BCPE 8 35 17.813,50 
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Cinema (Niterói) BCG 4 12 1.232,19 

Matemática (Pádua) BINF 1 2 859,80 

Ciências Naturais 

(Pádua) 
BINF 1 6 270,00 

Geografia (Niterói) BIG 5 13 4.075,12 

TOTAL 69 168 67.165,41 

 

Considerando que muitas solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro disponibilizado 

para compra, existe atualmente uma demanda reprimida no valor de R$ 951.914,47 para aquisição, 

correspondendo a 5.823 exemplares, com a indicação das bibliotecas e cursos não contemplados com a verba 

PDI 2017, que estão aguardando verba para aquisição futura. Esta situação é bastante preocupante se levarmos 

em consideração que a falta de bibliografia atualizada nas bibliotecas é um fator negativo dentro das avaliações 

de curso realizadas pelo MEC. A PROGRAD, parceira institucional quando se trata de suprir as necessidades de 

informação nas Bibliotecas que atendem aos cursos de graduação, se disponibilizou em realizar esforços no 

sentido de captar recursos para atender esta demanda (Quadro 14). 

Quadro 27 - Demanda reprimida existente (Período 2016-2017) – Solicitação de Bibliografia Básica – Títulos 

Nacionais 

Cursos Bibliotecas 
N

o
 de 

Títulos 

N
o
 de 

Exemplares 

Valor 

estimado 

(R$)* 

Observação 

Fonoaudiologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 87 457 39.606,85 

 Solicitação 2016 

Não contemplado 

Psicologia (Campos) BUCG 69 345 19.532,15 

  

Solicitação 2016 

Não contemplado 

Física (Pádua) BINF 42 225 13.964,41 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ensino Mestrado 

(Pádua) 
BINF 104 310 14.652,59 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Pedagofia (Pádua) BINF 63 204 8.837,09 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Farmácia (Niterói) BFF 10 39 6.935,00 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciência Ambiental (BIG) BIG 63 284 26.749,00 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Enfermagem (Niterói) BENF 10 30 8.586,00 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Enfermagem Mestrado 

(Niterói) 
BENF 73 200 12.390,70 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Administração (Macaé) BMAC 88 337 44.428,00 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciências Contábeis BMAC 111 443 57.824,00 Solicitação 2017 
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(Macaé) Não contemplado 

Medicina Veterinária 

(Niterói) 
BFV 115 440 130.002,58 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Odontologia Pós 

Graduação (Nova 

Friburgo) 

BNF 9 11 1.939,63 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Fonoaudiologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 3 7 1.160,00 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciências Sociais 

(Campos) 
BUCG 30 117 5.304,69 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Medicina (Niterói)  BFM 33 145 34.217,60 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

TOTAL 910 3.594 426.131,09 
 

* Valor estimado (R$) = sem o desconto de 39,46% para títulos nacionais e 9,02% para títulos estrangeiros. 

Quadro 28 - Demanda reprimida existente (Período 2014-2017) – Solicitação de Bibliografia Básica – Títulos 

Estrangeiros 

Cursos Bibliotecas 
N

o
 de 

Títulos 

N
o
 de 

Exemplares 

Valor 

estimado (R$)* 
Observação 

Engenharia do 

Petróleo (Niterói) 
BEE 47 85 29.304,12 

 Solicitação 2014 

Não contemplado 

 

Medicina (Niterói) 
BFM 29 58 40.000,00 

 Solicitação 2016 

Não contemplado 

Química (Niterói) BCV 36 76 
32.449,59 

 

Solicitação 2016 

Não contemplado 

Ciências Biológicas 

(Niterói) 
BCV 10 25 14.923,50 

Solicitação 2016 

Não contemplado 

Física (Pádua) BINF 3 12 9.043,60 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Modelagem 

computacional em 

C&T (Pádua) 

BINF 20 22 10.554,54 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ensino Mestrado 

(Niterói) 
BINF 4 12 983,67 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciência Ambiental 

(Niterói)  
BIG 8 19 10.285,47 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Geofísica (Niterói) BIG 8 15 3.940,30 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Hotelaria (Niterói) BCG 11 55 6.939,64 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Medicina Veterinária 

(Niterói) 
BFV 21 51 26.840,95 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Fonoaudiologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 3 36 35.804,12 

Solicitação 2017 

Não contemplado 
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Biomedicina (Nova 

Friburgo) 
BNF 8 39 13.921,35 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Medicina (Niterói) BFM 1 5 3.464,75 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

TOTAL 209 510 238.455,60 
 

 

Quadro 29 - Demanda reprimida existente (Período 2015-2017) – Solicitação de Bibliografia Complementar – 

Títulos Nacionais 

Cursos Bibliotecas 
N

o
 de 

Títulos 

N
o
 de 

Exemplares 

Valor estimado 

(R$)* 
Observação 

Ciências Econômicas 

(Campos) 
BUCG 117 490 38.864,00 

Solicitação 2015 

Não Contemplado 

Física (Pádua) BINF 31 84 6.478,20 
Solicitação 2016 

Não Contemplado 

Pedagogia(Pádua) BINF 37 79 2.929,54 
Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Ciência Ambiental 

(Niterói) 
BIG 17 59 4.739,15 

Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Enfermagem (Niterói) BENF 15 40 9.776,00 
Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Administração 

(Macaé) 
BMAC 90 180 21.325,38 

Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Ciências Contábeis 

(Macaé) 
BMAC 96 154 19.961,20 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Medicina Veterinária 

(Niterói) 
BFV 97 245 67.264,88 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Fonoaudiologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 17 79 5.439,60 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Odontologia Pós 

Graduação (Nova 

Friburgo) 

BNF 13 13 3.538,50 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciências Sociais 

(Campos) 
BUCG 8 22 2.743,57 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

TOTAL 538 1.445 183.060,02 
 

 

Quadro 30 - Demanda reprimida existente (Período 2014-2017) – Solicitação de Bibliografia Complementar – 

Títulos Estrangeiros 

Cursos Bibliotecas 
N

o
 de 

Títulos 

N
o
 de 

Exemplares 

Valor estimado 

(R$)* 
Observação 

Engenharia do 

Petróleo (Niterói) 
BEE 44 69 20.359,05 

 Solicitação 2014 

Não  
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Contemplado 

Pós-Graduação de 

Matemática (Niterói) 
BIME 22 22 5.346,17 

Solicitação 2014 

Não Contemplado 

Geofísica (Niterói) BIG 10 16 6.850,00 
Solicitação 2015 

Não Contemplado 

Ciências Biológicas 

(Niterói) 
BCV 4 10 4.203,40 

Solicitação 2016 

Não Contemplado 

Física (Pádua) BINF 4 7 2.519,32 
Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Geofísica (Niterói) BIG 1 1 227,99 
Solicitação 2017 

Não Contemplado 

Hotelaria (Niterói) BCG 6 18 3.121,20 
Solicitação 2017 

Não contemplado 

Medicina Veterinária 

(Niterói) 
BFV 44 91 56.369,71 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Fonoaudiologia (Nova 

Friburgo) 
BNF 3 6 2.817,92 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Biomedicina (Nova 

Friburgo) 
BNF 5 10 1.733,00 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

Ciências Sociais 

(Campos) 
BUCG 2 6 720,00 

Solicitação 2017 

Não contemplado 

TOTAL 163 274 104.267,76 
 

 

 

Também não foram realizados por falta de orçamento em 2017: a aquisição de periódicos nacionais impressos; 

e-books e coleções da Dewey Decimal Classification para atualização do material apoio ao serviço de 

processamento técnico do acervo em 24 Bibliotecas do Sistema.  

Em relação aos periódicos, a SDC e a PROGRAD, devem trabalhar em conjunto para a viabilidade da aquisição 

e gerência deste tipo de material (execução, tipo de despesa, contratação, financeiro, envio de material para as 

bibliotecas).  

Por solicitação da PROGRAD a SPDC está sendo realizando um estudo dos modelos de negócio disponíveis no 

mercado para a aquisição de e-books.  Este estudo tem a finalidade de identificar o modelo que mais adequado 

à realidade da UFF e às necessidades da comunidade acadêmica. 

 

E-Books: os E-Books estão sendo objeto de análise da SPDC, visando contemplar as bibliografias básicas dos 

cursos, em paralelo com os títulos mais reservados e mais emprestados no período de 01/01/2014 a 29/11/2016, 

tendo como base os relatórios gerados pelo Pergamum. Pesquisa em andamento dos cursos e unidades 

acadêmicas que serão beneficiados com a aquisição deste material no formato eletrônico se considerados o 

estudo  

Plataformas de bases eletrônicas em Trial no ano de 2017: “E-volution”, “Biblioteca Virtual Pearson” e “Minha 

Bilbioteca”. Workshop “Acervos Digitais” realizado em 06/12/2017. 

 

3.4.1.2 Doações  



23 

 

O objetivo das doações é suprir as bibliotecas da UFF com material bilbliográfico doado a Universidade e 

encaminhados à Superintendência de Documentação. 

As doações são distribuídas para as bibliotecas pela SPDC, obedecendo às áreas de interesse que compõem os 

acervos. As bibliotecas são responsáveis pela seleção do material recebido por meio de doação. 

Doações Eduff 

A partir de 2017, as doações da Eduff para a SDC seguem um novo modelo de parceria. A visualização pelas 

bibliotecas, no site da editora das obras disponíveis, com uma seleção dos títulos de interesse a serem 

incorporados ao acervo conduz a um resultado mais eficaz. A nova sistemática amplia a visibilidade da produção 

intelectual da Universidade para toda a comunidade acadêmica através das bibliotecas. Total em 2017: 112 

títulos e 482 exemplares. 

Doações FAPERJ/UFF 

As doações regulares da FAPERJ para com a UFF de livros e periódicos são recebidas diretamente na sede da 

Superintendência de Documentação, e distribuídas para as bibliotecas pela SPDC, segundo áreas de interesse 

do acervo. A seleção do material fica a critério das bibliotecas do Sistema.  Total em 2017: 34 títulos e 154 

exemplares.  

Doações Diversas 

As doações de pessoas jurídicas ou pessoas físicas são recebidas na sede da Superintendência de 

Documentação, são encaminhadas pelos Correios oue pela Reitoria. Essas da mesma forma são redistribuídas 

às Bibliotecas pela SPDC, segundo áreas de interesse do acervo, com procedimento da seleção a cargo das 

Bibliotecas.   Destaca-se o recebimento de: 

Periódicos: 271 títulos e 688 exemplares; 

Livros: 139 títulos e 169 exemplares; 

Teses e Dissertações: 52 títulos. 

 

3.4.2 Documentos Regularizadores 

 

3.4.2.1 Regimento Interno da Superintendência de Documentação.  

Participação na elaboração e alteração do Regimento Interno da Superintendência de Documentação, de acordo 

com a sua nova estrutura, segundo o “ 

 

3.4.2.2 Regimento Interno da Comissão de Biblioteca do Campus de Rio das Ostras 

Revisão do regimento segundo as orietações constantes no “Guia para Elaboração e Alteração de Regimento 

Interno” da UFF. 

 

3.4.2.3 Norma de Serviço de Controle Patrimonial 

Participação na elaboração de norma de serviço que busca a regulamenção da política de controle patrimonial 

de acervo bibliográfico das bibliotecas da Universidade. 

 

3.4.2.4 Avaliação Externa do e-MEC 

Recomendações antes da Inserção dos Títulos da Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar no Formulário 

e-MEC; Orientação ao Conteúdo Programático das Disciplinas do IdUFF;Preparação para a Comissão do INEP 

nas Bibliotecas.  

 

3.4.3 As Bibliotecas e as Avaliações Externas dos Cursos 
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A SPDC, através da Bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos, participou ao longo do ano de 2017, de reuniões 

de trabalho convocadas pela Divisão de Avaliação da PROGRAD, juntamente com as Coordenações dos Cursos 

que estivessem em processo de avaliação, para que se pudesse orientar quanto ao Instrumento de Avaliação do 

INEP, 

Análise dos Relatórios de Avaliações Externas dos Cursos  2017, com dados eferentes á  Dimensão 3 : nos  

Indicadores do Acervo: Bibliografia Básica, Bibliografia Complementar e Periódicos Especializados, e sua 

correspondência com o Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, Presencial e a Distância do INEP, 

quando da visita às Bibliotecas.  

Quadro 31 - Cursos da UFF avaliados em 2017 

Curso Biblioteca 
Conceito 

Dimensão 3 

Conceito 

Final 

Letras EAD 

(Licenciatura) 

Niterói 

BCG 

4.7 

Bibliografia Básica: 5.0 

Bibliografia Complementar: 4.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

5.0 

Matemática 

(Bacharelado) 

Pádua 

BINF 

2.8 

Bibliografia Básica: 3.0 

Bibliografia Complementar: 3.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

Artes  

(Bacharelado) 

 Niterói 

BCG 

3.5 

Bibliografia Básica: 5.0 

Bibliografia Complementar: 5.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

Matemática 

(Bacharelado) 

Volta Redonda 

BAVR 

4.5 

Bibliografia Básica: 4.0 

Bibliografia Complementar: 5.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

5.0 

Cinema e Audiovisual 

(Licenciatura) 

 Niterói 

BCG 

2.4 

Bibliografia Básica: 3.0 

Bibliografia Complementar: 4.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

3.0 

Segurança Pública 

(Tecnológico) 

UAB 

BFD 

4.0 

Bibliografia Básica: 5.0 

Bibliografia Complementar: 5.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

Geografia 

(Licenciatura) 

Angra dos Reis 

BIAR 

3.1 

Bibliografia Básica: 3.0 

Bibliografia Complementar: 3.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

Psicologia 

(Bacharelado) 

Niterói 

BCG 

4.8 

Bibliografia Básica: 4.0 

Bibliografia Complementar: 5.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

5.0 
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Geografia 

(Licenciatura) 

Niterói 

BIG 

3.6 

Bibliografia Básica: 2.0 

Bibliografia Complementar: 1.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

Biomedicina 

(Bacharelado) 

Nova Friburgo 

BNF 

3.1 

Bibliografia Básica: 3.0 

Bibliografia Complementar: 4.0 

Periódicos Especializados: 5.0 

4.0 

 

 

3.4.4 Participação da SPDC em cursos e eventos 

Apresentação da bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos, no “Fórum de Coordenadores de Curso”, promovido 

pela PROGRAD, em julho 2017, das rotinas e procedimentos relativos à aquisição de básica e bibliografia 

complementar pela Superintendência de Documentação, ressaltando as responsabilidades e atribuições das 

partes envolvidas. 

A bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos apresentou o tema “Avaliação do MEC nas Bibliotecas da UFF”, no 

1. Encontro do BiblioTec, realizado em 03/08/17 , promovido pelo GT Formação Continuada Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da UFF, com intuito de troca  atualização de informações com os colegas. 

Participação da bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos, como ouvinte, no “ I Encontro de Arquivistas da 

Superintendência de Documentação, realizado no dia 20/10/2017 e no “I Encontro de Bibliotecários da 

Superintendência de Documentação, realizado no dia 24/11/2017. 

A servidora Valéria Albamonte Bruno, participou do curso SEI USAR, do ENAP, no período de 01/08/17 a 

21/08/17. 

 

3.4.5 Outras atividades da SPDC 

Acompanhamento e registro dos atos publicados no Boletim de Serviço da UFF referentes à Superintendência de 

Documentação a partir de Janeiro de 2017. (Valéria Albamonte Bruno). 

Tombamento dos atos adquiridos através de compra, verba PDI , com as etiquetas disponibilizadas pela Divisão 

de Controle Patrimonial. (Valéria Albamonte Bruno e Maria de Fátima Gradiz dos Santos). Total: 4.399 livros 

A bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos atuou como membro da Comissão de Seleção de Estágio Inteno da 

UFF no âmbito da Superintendência de Documentação. 

 

3.4.5.1 Ações previstas para 2018 

 

1. Adquirir as bibliografias básica e complementar solicitadas pelos cursos da Universidade a serem 

incorporadas aos acervos das bibliotecas.  

2. Administrar o financeiro 2018 de modo a contemplar às solicitações de compra dos cursos que passarão por 

avaliação externa do MEC.  

3. Analisar os novos instrumentos de avaliação externa dos cursos de graduação presencial e a distância do 

INEP que passarão a vigorar em 2018. 

4. Analisar os relatórios de avaliação dos cursos para planejamento de ações a serem desenvolvidas para a 

melhoria dos Conceitos atribuídos pelo Inep.   

5. Realizar encontros com as equipes das bibliotecas visando o compartilhamento de informações que venham a 

contribuir para a qualidade dos serviços da SPDC e Bibliotecas. 
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6. Desenvolver/atualizar instrumentos normativos de sistematização/uniformização dos procedimentos e rotinas 

ligados ao desenvolvimento das coleções nas bibliotecas.   

 

3.5 SEÇÃO DE PROCESSAMENTO TÉCNICO (SPTE) 

 

3.5.1 Contribuições da SPTE à gestão do Pergamum 

 

As atividades realizadas pela equipe da SPTE são executadas através das demandas recebidas pelas unidades 

do Sistema.  São consideradas nesta seção as atividades de inclusão e acertos de dados no sistema, tanto no 

Cadastro de Acervo quanto no Controle de Autoridade – nomes e assuntos no Vocabulário Controlado. 

 

No mês de março, com a licença médica da Coordenadora de Bibliotecas, Sandra Coelho, a chefe da SPTE, Ilva 

Becker, acumulou as duas funções. A partir de abril, a chefia da seção foi assumida pela substituta, Debora do 

Nascimento. A equipe da SPTE trabalhou, também, dando suporte também às atividades da Coordenação de 

Bibliotecas durante este ano. Conforme orientado e planejado Sandra Coelho, antes de sua saída, e acelerado 

pela sua licença médica, a SPTE absorveu toda a demanda do SuportePergamum, o que foi facilitado também 

pelo aumento da equipe. A Manoela foi incluída na lista para recebimento e atendimento das demandas e está 

atuante desde agosto, e a bibliotecária Roberta está sendo treinada para começar a atuar no próximo ano. 

Quadro 32 - Horário e período de funcionamento da SPTE 

UNIDADE 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

DIAS DE 

FUNCIONAMENTO 
FREQUÊNCIA 

SPTE 09h às 18h 225 n/a 

 

3.5.2 Estrutura física e recursos 

No meio do ano, o espaço foi reduzido para a expansão do espaço do LACORD de modo a abrigar o novo 

Centro de Obras Raras e Especiais. Em dezembro, com a mudança da SIRE para o outro lado do salão, foi 

possível expandir novamente o espaço da SPTE.  

A Seção ganhou 2 armários multiusos de 2 portas e as mesas foram redistribuídas entre as seções da sede para 

melhor acomodação dos profissionais, conforme as necessidades iam mudando no decorrer do ano.   

A equipe da secretaria da SDC trabalhou arduamente no levantamento patrimonial da seção, que foi realizado, e 

atualmente está em andamento a fase de verificação dos itens não patrimoniados e itens ausentes do sistema.  

 

3.5.2.1 Equipamentos 

Conforme relatório anterior, a Seção possuía um total de 5 computadores, mas havia 1 (um) que estava cedido 

temporariamente para a Seção de Informação Referencial (SIRE), que o devolveu no meio do ano. Recebemos 

um novo computador, totalizando 6 (seis) computadores na seção. Os computadores não são os ideais para 

execução das funções exigidas no setor, mas estão sendo suficientes e funcionais. Os funcionários teriam 

melhor desempenho se contassem com equipamentos mais atualizados e mais rápidos. 

A SPTE possuía duas impressoras, ambas sem cartucho e sem previsão de compra. Uma delas foi cedida para 

a Biblioteca Central do Gragoatá, que necessitava de equipamento para impressão de etiquetas.  
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Quadro 33 - Equipamentos existentes na SPTE 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Computador de mesa completo 6 

Impressora (fora de funcionamento) 1 

 

Quadro 34 - Atividades de gestão do espaço físico da SPTE 

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 
ÊXITO 

SIM NÃO 

Reorganização das mesas de trabalho X   

Reorganização das ferramentas de trabalho (acervo) X  

 

 

3.5.2.2 Recursos humanos 

O ano de 2017 foi de instabilidade dos recursos humanos da seção. A chefe da seção assumiu as funções da 

Coordenadora de Bibliotecas, que saiu em licença médica. O bibliotecário Marcos Vinícius Andrade prorrogou 

sua licença de doutorado (ainda em andamento); o bibliotecário Sérgio Guida precisou estender sua licença 

médica, iniciada em 2016, que durou até final de outubro (26) e a bibliotecária Ana Maria de Hollanda Cavalcanti 

de Sá Couto teve seu pedido aposentadoria concedido em meados abril (17). Entretanto, contamos com reforço 

da equipe: fomos contemplados com uma vaga de estágio, preenchida a partir de março pela estudante de 

biblioteconmia Juliana Dias; com a chegada da bibliotecária Manoela Ferraz, transferida em 01 de abril da 

Biblioteca de Administração e Contábeis, e com a convocação da bibliotecária Roberta Campos, aprovada no 

último concurso, que iniciou seu exercício no SPTE em 06 de setembro.  

Quadro 35 - Recursos humanos da SPTE por categoria 

CATEGORIA QUANTIDADE  

Bibliotecário 6 

Assistente em administração 0 

Auxiliar administrativo 0 

Estagiário 1 

Bolsista 0 

Prestador de serviço 0 

 

3.5.3 Produção e serviços 

O GT Catalogação, coordenado pela Ilva Becker, atuou apenas até o fim do primeiro treinamento de Periódicos, 

quando começaram as solicitações de saída dos membros, devido à licenças de mestrado, sobrecarga de 

trabalho em suas unidades e atuação em atividades externas. A partir de então, o trabalho com periódicos foi 

executado pela SPTE com apoio do Thiago Assis, cedido pela BCG para realização destes treinamentos, e 

posteriormente apenas pela equipe da SPTE. Onde foram concluídos os guias Pergamum UFF de Períodico 

Impresso, Periódico on-line e de partitura. 

Foram retomadas as reuniões do GT de Terminologia, com objetivo de discutir e aprimorar o vocabulário 

controlado do Sistema de Bibliotecas da Universidade. Ao todo foram realizadas 12 reuniões, que devem 

continuar ocorrendo no próximo ano. 
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Com o aumento da equipe foi possível executar uma pauta do planejamento há muito desejada, e que a falta de 

pessoal não permitia: catalogar os livros que subsidiam o trabalho na SPTE. O acervo da SPTE, que conta com 

livros de biblioteconomia, dicionários das diferentes áreas atendidas, vocabulários e outras ferramentas, foi 

catalogado pela bibliotecária Roberta, facilitando assim seu controle e localização.  Foram catalogados um total 

geral de 134 títulos e um total geral de 147 exemplares. 

Tendo em vista que a SPTE, além de suporte técnico aos profissionais tem realizado os atendimentos das 

demandas do SuportePergamum e realizado a gestão do sistema, listamos abaixo os principais serviços 

prestados pela Seção para a comunidade acadêmica: 

 

Interno (para funcionários SDC): 

 Coordenação dos Grupos Técnicos de Trabalho (Catalogação e Terminologia) 

 Treinamento de módulos Pergamum 

 Acompanhamento do controle de qualidade da base Pergamum 

 Inclusão de autoridades para bibliotecas sem catalogador treinado nesta função 

 Inclusão de assuntos 

 Inclusão de editoras 

 Inclusão de notação de classificação 

 Correção de dados 

 Alimentação de outras tabelas (curso, local de publicação, tabelas base para catalogação quando 

necessário) 

  Inserção de termos do vocabulário controlado, editora, e outros dados controlados para catalogação 

  Orientações para operadores do Pergamum 

  Parametrização do Pergamum 

  Liberação de Permissões 

  Suporte às demandas da CBI em relação ao Pergamum, orientação de funcionários, dentre outros 

  Manutenção e pagamento do Pergamum 

  Suporte às demandas da SIRE que precisam de acompanhamento de questões técnicas ligadas ao 

controle de vocabulário, ao Pergamum e algumas disponibilizações de informações aos usuários. 

Externos: 

 Esclarecimento de dúvidas/orientações de uso 

 SuportePergamum – ouvidoria 

 

A ausência de uma equipe de suporte para as rotinas envolvidas na programação dos treinamentos é uma 

dificuldade, pois além do preparo de conteúdo e definição dos padrões adotados pelo Sistema de Bibliotecas, há 

demandas da organização, tais como: reserva de laboratório, contato com STI para manutenção da base de 

homologação de modo que fique em funcionamento durante os treinamentos; elaboração, atualização e 

disponibilização online de manuais; inscrição; verificação de equipamentos como data show, computadores etc 

no dia do treinamento/curso/evento; recepção dos inscritos; elaboração e envio de certificados.  

A centralização das demandas para exclusão de títulos de periódicos no Catálogo Coletivo Nacional (CCN) que 

não constam mais nos acervos das bibliotecas, conforme solicitado pela CBI, além de atualização dos dados das 

bibliotecas trouxe um grande volume de trabalho para a seção. Nessa ocasião, solicitamos também que todas as 

bibliotecas da UFF cadastradas no COMUT efetuassem a atualização dos seus dados, de modo que os dados 

do CCN e do COMUT ficassem iguais. Fizemos acompanhamento e demos auxílio na recuperação de senhas às 
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bibliotecas que solicitaram orientações e ajuda. No total foram excluídos 698 títulos de periódicos, dos quais 

tivemos que fazer manualmente, para cada título a ser excluído, a transcrição no formato exigido pelo IBICT. Os 

relatórios de exclusão, enviados pelo IBICT, estão arquivados na SPTE.  

Foi realizada a importação dos dados bibliográficos dos e-books da Dotlib e Proquest, de acordo com solicitação 

da chefia da BCG, Angela Isfran, para atendimento na avaliação de cursos do MEC. Houve necessidade de 

solicitarmos alguns ajustes, tanto ao fornecedor do Pergamum (ajustes na aplicação) quanto aos fornecedores 

dos e-books (ajustes no arquivo descritivo para importação). Ao final da importação, constam mais 1090 e-books 

catalogados no Pergamum, acessíveis pelo Catálogo online. Foi decidido utilizar uma notação geral da CDD e as 

bibliotecas farão os ajustes de classificação, assuntos e autoridades conforme disponibilidade de pessoal. A 

primeira unidade a manifestar interesse de trabalhar nas correções foi a própria equipe de processamento da 

BCG, com a qual tivemos uma reunião para orientações e ajustes, no dia 26/10/2017.  

A troca do Oracle institucional trouxe muitas demandas extras, uma vez que essa alteração impactaria muito o 

trabalho com o sistema Pergamum. Foram realizadas várias trocas de emails e reuniões com a equipe da 

Superintendência de Tecnologia (STI/UFF), com o objetivo de mapear necessidades, possíveis falhas e testar o 

comportamento do Pergamum com o novo Oracle. Também foi solicitado à APC (fornecedora do Pergamum) 

que homologasse a versão do Oracle no qual a STI iria instalar o software. A equipe da STI foi atenciosa neste 

ponto, mas cabe ressaltar que ainda é necessário ajustarmos questões na comunicação entre as equipes, uma 

vez a vinda da equipe da APC poderia ter sido agendada para acompanhamento e isto não foi registrado por 

eles apesar de nossos apontamentos nesse sentido. A comunicação para os testes iniciou-se, conosco, no dia 

18/07. A troca do  

Além do Oracle, foi realizada uma alteração das urls de acesso do Pergamum. A alteração das Urls foi solicitada 

e executada pela STI, de acordo com trabalho de padronização das urls planejado por eles e conforme 

cronograma interno para a qual demos assistência e monitoramento. Realizou-se primeiro a alteração das urls do 

ambiente de homologação, situação que durou mais de dois meses e, apesar das dificuldades, gerou uma 

documentação adequada para embasar a alteração de urls da base de produção. A alteração inical decorreu 

sem muitos transtornos, entretanto, tivemos problemas de funcionamento das Urls em outras aplicações, versão 

mobile e acesso ao “Meu Pergamum”, gerando ao todo 87 atendimentos registrados sobre essa dificuldade de 

acesso.  

 

As urls foram alteradas da seguinte forma: 

Homologação-Catálogo (alteração em julho/2017) 

ANTIGA URL- https://sistemas.uff/br/pergamum_homolog/home_geral/login.jsp 

NOVA URL - https://homologacao.sti.uff.br/pergamum/catalogo/ 

 

Homologação -Ambiente de trabalho (alteração em julho/2017) 

ANTIGA URL- https://sistemas.uff/br/pergamum_homolog/home_geral/login.jsp 

NOVA URL https://homologacao.sti.uff.br/pergamum/ 

 

Produção-Catálogo (alteração em agosto/2017) 

ANTIGA URL- https://sistemas.uff/br/pergamum/biblioteca/index.php 

NOVA URL - https://app.uff.br/pergamum/catalogo 

 

Produção-Ambiente de trabalho (alteração em agosto/2017) 

ANTIGA URL- https://sistemas.uff/br/pergamumweb/home_geral/login.jsp 

NOVA URL - https://app.uff.br/pergamum 
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A atualização periódica de versão do Pergamum foi realizada em 15 de agosto e transcorreu sem maiores 

problemas. 

 

Também foram realizadas 8 reuniões com a equipe da Coordenação de Administração Patrimonial da UFF, que 

solicitou informações técnicas e parceria para mudança da forma de controle de itens bibliográficos, em especial 

os livros, que compõem o acervo das bibliotecas. Conforme item 8.3.1 da Instrução Normativa da Secretaria de 

Administração Pública do governo federal: “Poderá também ser utilizado o Inventário por Amostragens para um 

acervo de grande porte.“. A partir desse item, o Coordenador em exercício propôs a utilização dos relatórios do 

Pergamum para controle dos itens. Em caso de aprovação, pela Superintendente, da minuta proposta– que 

ainda está em discussão – haverá abertura de processo para da PROGER a respeito da legalidade jurídica da 

proposta.  

 

Conseguimos liberação de empenho, solicitado à Prograd em 2016, com o valor para pagamento dos vídeo-

aulas dos módulos do sistema Pergamum, de modo que os operadores do sistema, especialmente os do interior, 

possam estar constantemente capacitados e terem suas dúvidas dirimidas com maior agilidade. Foi necessária a 

criação de um login de acesso e liberação de permissão para cada operador. A liberação foi anunciada dia 24 de 

novembro, em evento de comemoração de aniversário do Pergamum e informado por e-mail para as chefias no 

dia 04 de dezembro. 

 

3.5.3.1 Ações de Capacitação e controle de qualidade 

Além do mencionado no item acima, foram executadas as atividades regulares da SPTE: 

Foram realizados 8 treinamentos no qual foram capacitados 58 profissionais; também foram finalizados 9 

manuais de trabalho, e realizamos 1 reunião técnica para esclarecimento de dúvidas de trabalho. Uma das 

maiores dificuldades encontradas na execução dos treinamentos é o retrabalho, gerado pelo não 

comparecimento dos operadores quando convocados ou informados da data de treinamento solicitado pelos 

mesmos.  

Dentro das responsabilidades da seção, foram executadas correções nas descrições dos campos das planilhas 

de autoridades, correções de entradas de autoridade, correções de assuntos do vocabulário controlado, correção 

e descrição das áreas do conhecimento (CDD e DORIS), limpeza e correção completa da tabela de locais de 

publicação.  

Todos os manuais de trabalho denominados “Padrão para inserção de dados bibliográficos no Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da UFF” foram atualizados e inseridos no Repositório Institucional – RIUFF, que concentra 

e permite melhor busca e recuperação do material de trabalho.  

O quadro abaixo apresenta a estatística de trabalho de alteração e inclusão de dados de autoridade e 

bibliográfico. O sistema não registra estatística de correção de dados de locais de publicação, editora e 

classificação. 

Quadro 36 - Ações de capacitação pela SPTE 

AÇÃO DATA EXECUÇÃO 

TÉCNICA 

STATUS TREINADOS 

Oficina do Módulo de Catalogação 

de Periódicos – Bibliotecas de 

Humanas e Sociais aplicadas 

06 de março Thiago Assis Finalizado 11 

Oficina do Módulo de Catalogação 07 de março Thiago Assis Finalizado 6 
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de Periódicos –Bibliotecas de 

Exatas e Tecnologia 

Oficina do Módulo de Catalogação 

de Periódicos – Bibliotecas de 

Saúde 

08 de março Thiago Assis Finalizado 9 

Oficina do Módulo de Catalogação 

de Periódicos – turma 

25 de abril Thiago Assis Finalizado 6 

Oficina do Módulo de Autoridades 

do Pergamum-UFF 

03 de maio Ilva Becker Finalizado 5 

Oficina do Módulo de Autoridades 

do Pergamum-UFF 

20 de junho Ilva Becker Finalizado 4 

Oficina do Módulo de Autoridades 

do Pergamum-UFF 

22 de junho Ilva Becker Finalizado 3 

Oficina do Módulo de Catalogação 

do Pergamum-UFF 

18 de agosto Debora do 

Nascimento 

Finalizado 3 

Reunião Técnica de periódicos  11 de julho Debora do 

Nascimento 

Finalizado 15 

Encontro de Bibliotecários e 

Aniversário PergamumUFF 

24 de novembro SPTE Finalizado 67 

  

 

Quadro 37 - Produção da SPTE no Pergamum 
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GERAL 
1058 4102 52172 28105 11375 1556 11642 5343 192 134 

 

Quadro 38 - Produção SPTE 

Demandas Quantidade 

Atendimento Suporte (Permissões/parâmetros) 46 

Inclusão de Autoridade 84 

Inclusões de assunto 179 

Inclusão de Coleção/local de publicação/curso 13 

Correções/alterações na base (controle de 

qualidade) 
219 

Correção de classificação (CDD e Doris) 1552 

Esclarecimento de Dúvidas 62 
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Inclusão de Editora 458 

Inclusão de Área do conhecimento ( CDD ou 

Doris) 
141 

Transferências de acervo 3 

 

 

Gráfico 5 - Atendimento das demandas por e-mail da SPTE 

Quadro 39 - Participação em eventos/atividades especiais (SPTE) 

TIPO DE ATIVIDADE 
N

O
 DE 

PARTICIPANTES 

I FOCO Fórum de Organização do Conhecimento 

(Unirio) 03.10.2017 

2 

Workshop de acervos digitais (SDC/UFF) 

06.11.2017 

3 

Cultura de Inovação e serviços diferenciados em 

unidades de informação (RedeSirius/UERJ) 

28.11.2017 

1 

 

3.5.3.2 Demandas extras da SPTE 

Solicitada pela SIRE: Orientação para padronização das notas e entradas secundárias na ficha catalográfica 

automática; Elaboração de passo a passo para consulta do vocabulário controlado via catálogo online.  

Solicitada pela Gestão (Coordenadora e/ou Superintendente): fiscalização de contrato Pergamum; fiscalização 

de contrato de antenas antifurto RFID; acompanhamento de manutenção Pergamum; acompanhamento de 

2% 

3% 
7% 

0% 

8% 

56% 

2% 

0% 

17% 

5% 

0% 

Produção SPTE 

Atendimento Suporte 
(Permissões/parâmetros) 

Inclusão de Autoridade 

Inclusões de assunto 

Inclusão de Coleção/local de 
publicação/curso 

Correções/alterações na 
base (controle de qualidade) 

Correção de classificação 
(CDD e Doris) 



33 

 

pagamento RFID; realização do encontro de bibliotecários; elaboração de documento com informações 

atualizadas da seção para compor o Regimento Interno da SDC que está sendo reformulado;  

Solicitadas pelas unidades: 3 equipes da BCG solicitaram reuniões para orientações sobre trabalhos específicos 

a serem realizados com acervos de periódicos, e-books, obras raras. A BFP solicitou reunião e orientações para 

começar a utilizar o empréstimo via Pergamum para as crianças. 

 

3.5.4 Conclusão e Recomendações 

Foi enorme a demanda do setor, devido a varias questões, dentre elas: 

Absorção das demandas do SuportePergamum 

Licença da Coordenadora de Bibliotecas, posição que teve que ser assumida pela chefia da SPTE 

Demandas da SIRE, cujo desenvolvimento do programa de fichas catalográficas exigiu atenção técnica da seção 

Licenças de bibliotecários da seção 

O retrabalho com treinamentos é altíssimo, pois demanda tempo, organização, agenda e o comparecimento dos 

servidores. Treinamos todos dois bibliotecários por unidade, mas, com as licenças e remanejamentos de 

funcionários entre unidades, esse trabalho precisará ser feito novamente, pois algumas unidades estão sem um 

responsável por inclusão de autoridades.  

 

É fundamental que os funcionários alocados na SPTE tenham perfil para trabalho com questões técnicas como 

normas de catalogação e terminologia, mas também perfil para atuar com o público, orientar e treinar 

funcionários. Precisam ser profissionais com competência em tecnologias e busca de soluções práticas. A 

chegada de profissionais com perfis mais adequados agilizou o trabalho e possibilitou a eficiência e efetividade 

no trabalho. 

Vale ressaltar que os membros da equipe da SPTE participam dos grupos de trabalho de Catalogação e 

Terminologia, vinculados à seção, mas que a servidora Debora do Nascimento participa também do GT 

Capacitação de Usuários e começou a participar das reuniões do Conselho Deliberativo, em substituição à 

servidora aposentada.  

Verificando os registros de atendimento, pudemos observar que a maioria dos atendimentos não finalizados se 

deve a três principais problemas: 1) Ausência de infraestrutura institucional adequada para realização do 

trabalho; 2) Falta de clareza ao reportar a demanda; 3) Falta de resposta da unidade ou usuário para darmos 

continuidade à investigação do problema e atendimento satisfatório. 

3.5.5 Plano de trabalho da SPTE para próximo ano 

O Plano de trabalho do próximo ano se resumirá a concluir as atividades já planejadas que não puderam ser 

executadas e a diminuir as demandas por erros de operação e falta de treinamento, bem como 

acompanhamento da base e atuação voltada para melhoria do controle de qualidade. Realizaremos encontros, 

fóruns e reuniões no sentido de melhorar a comunicação, além de orientar e atualizar os profissionais do 

sistema.  

Quadro 40 - Plano de trabalho SPTE para próximo ano 

UNIDADE ATIVIDADE/PROGRAMA OBJETIVO 

SPTE Treinamento Pergamum MARC21 40h Capacitar e orientar bibliotecários  

SPTE Treinamento Módulos Pergamum 20h (Turma 1) Capacitar bibliotecários 

SPTE Treinamento Módulos Pergamum 20h (Turma 2) Capacitar bibliotecários 

SPTE Palestra Marc21 – professora Elisabete Gonçalves Capacitar bibliotecários 

SPTE Encontro de Circulação Capacitar e orientar bibliotecários e 
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demais operadores Pergamum 

SPTE Encontro de Catalogadores Capacitar e orientar bibliotecários 

SPTE Evento voltado para área de indexação Capacitar e orientar bibliotecários 

SPTE Workshop Material Adicional Capacitar e orientar bibliotecários 

SPTE Oficina para catalogação de artigos de periódicos Capacitar e orientar bibliotecários 

SPTE Evento de atualização sobre classificação – 

professora Michelin 

Capacitar e orientar bibliotecários 

SPTE Finalizar o padrão para inserção de dados 

bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFF: 

obras raras 

Fornecer mais uma ferramenta de 

trabalho 

SPTE Finalizar a revisão o padrão para inserção de dados 

bibliográficos no Sistema de Bibliotecas da UFF: 

autoridades  

Fornecer mais uma ferramenta de 

trabalho 

SPTE Finalizar a revisão do Manual de Processamento 

Técnico 

Fornecer mais uma ferramenta de 

trabalho 

SPTE Revisão da Página da SPTE no Portal da SDC Melhorar o acesso, a visualização e 

recuperação das informações de 

trabalho 

SPTE Implantar formulários de solicitação online Agilizar os processos de trabalho 

SPTE Retomar as visitas técnicas às unidades, 

interrompida em 2015 

Identificar outras dificuldades e 

necessidades dos operadores e das 

unidades 

 

3.6 Avaliação e perspectivas da CBI para 2018 

 

Além das suas atividades inerentes ao cargo da Coordenação de Bibliotecas, a mesma absorveu novas 

atividades em apoio a Superintendência de Documentação, como a fiscalização de contrato de antenas antifurto 

RFID com SDC – 1 reunião, Avaliação funcional – 6 servidoras, Controle de férias web. 

 

A Coordenação já acompanhava o Pergamum com as demandas das bibliotecas relacionadas a aquisição de 

livros, circulação de materiais, usuários, periódicos, ebooks e fiscalização do contrato de manutenção do 

software.  

 

Participação do Conselho Deliberativo, com 2 reuniões.  

 

A demanda da CAPUFF, através de uma solicitação da mesma, discutiu-se, a possibilidade de mudança do 

número de patrimônio de livros, passar a ser somente o número de exemplar fornecido pelo Pergamum, em 8 

reuniões, discutiu-se e preparou-se uma Minuta para solicitar um parecer da PROGER. Ainda estamos em 

discussão. 

 

Coordenação do GT Catalogação, mesmo que limitado as pessoas da SPTE e GT Terminologia. 

 

Houve a necessidade de Revisão do Regimento Interno da SDC. 
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O retorno das reuniões de áreas com as suas coordenações formadas pelas Áreas de Ciências da Saúde, 

Exatas, Humanas e Multidisciplinares, para tratar das ações positivas realizadas pelas bibliotecas. Foi pedido 

uma reunião com a Coordenação de Bibliotecas, que foi realizada em 27/09/17. 

 

Continuamos ainda que precisando de ajustes, com a produtiva parceria com a STI, presente na atualização da 

nova versão do Oracle da UFF que demandou muito do SPTE e da nova versão do Pergamum, realizada em 

agosto e culminou com a presença de um técnico da STI na comemoração do 4 aniversário do Pergamum  data 

que tem sido comemorada todo ano com a realização de um Encontros nos quais procuramos conversar sobre 

nossas ações e trocar ideias com os operadores do Sistema, o que foi feito. 

A ampliação das equipes da SIRE e da SPTE, com grande esforço da Superintendência de Documentação, de 

certa forma aconteceu, mas que infelizmente, ainda não conseguiu solucionar todos os nossos problemas, pois 

continuamos com afastamentos, licenças e proporcionalmente mais rápido que as novas aquisições de pessoas, 

as demandas continuam crescendo, exigindo dos que ficam uma sobrecarga de trabalhos que tornam-se ao 

longo dos anos severamente prejudicados. Tentamos, então, adequar as novas demandas e realizar as 

atividades dos planejamentos dos anos anteriores, que ainda se tornam viáveis, mas que não foram realizadas 

ou foram interrompidas pela sobrecarga de trabalho ou impossibilitadas de serem realizadas por motivos alheios 

aos nossos desejos. 

 

A avaliação do Pergamum pelos colaboradores do Sistema de Bibliotecas, que está em andamento, será de 

fundamental importância para o planejamento das atividades tendo em vista as principais questões apontadas na 

etapa inicial:  

 O sistema está bom, mas é preciso melhorar o acesso à Internet;  

 Melhoria na infraestrutura de TI e Rede;  

 Possibilidade de mais treinamento;  

 Ampliar da equipe que atua na gestão do Pergamum;  

 Integração com o IdUFF;  

 Ampliar a comunicação em relação às estratégias de gestão do Pergamum;  

 Realizar avaliação contínua;  

 Uso de indicadores de desempenho;  

 Divulgação das demandas enviadas ao Pergamum para acompanhamento de todos;  

 Mais liberdade no uso do sistema;  

 Divulgação das orientações de forma clara e documentada;  

 Avaliação do Pergamum pelos usuários;  

 Implantação do módulo Aquisição e integração com as coordenações de cursos da UFF 

 Implementar o Controle de Vocabulário ao RI-UFF 

Podemos verificar, no gráfico
9
 referente ao acervo catalogado por ano, um crescimento considerável dos itens 

catalogados na base bibliográfica do Pergamum. Atribuímos isso à consolidação do sistema, proposto como 

meta da CBI, em que a gestão se dedicou a estratégias e ações para maior segurança dos profissionais no 

manuseio do sistema, maior número de treinamentos, finalização dos manuais e divulgação para o uso e maior 

estabilidade das equipes, que foram menos movimentadas do que no ano anterior. Foram cadastrados 7.028 

novos usuários, o que leva a crer que ainda são necessárias mais ações de divulgação das bibliotecas e serviços 

                                                           

 

 
9
 Gráfico 2, no relatório da CBI 
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e uma estratégia de aproximação dos usuários com as bibliotecas. Outro dado que reforça essa necessidade é a 

queda no número de consultas: em 2017 foram 105.785, contra 152.964 consultas do ano anterior. Um número 

que também chama a atenção é a queda de 32.233 no número de empréstimos realizados. Entretanto, 

atribuímos a esse fato ao expressivo número de renovações online, 133.569, o que prova que as estratégias de 

consolidação do sistema aliados aos treinamentos do GT de Capacitação de Usuários têm sido efetivos na 

divulgação e uso dos recursos online. De 2015, quando o GT começou a atuar, até 2017 houve um aumento de 

aproximadamente 122,3% no número de renovações online.  

Outra ação positiva que vale ressaltar, em 2017, é a utilização da lista de emails do sistema, em que constam 

todas as unidades, para divulgação e troca de materiais de consumo, equipamentos e itens bibliográficos entre 

as unidades. A Superintendência e a CBI seguem estimulando a prática, visando a melhor utilização dos 

recursos públicos e atendendo aos princípios de economicidade, finalidade e do interesse público na 

administração pública. 

Com um orçamento de R$ R$ 398.781,68 foram adquiridos 3.895 exemplares de livros nacionais e 

estrangeiros para atender aos seguines cursos: Básico de Ciências da Saúde, Biblioteconomia (Niterói), 

Biomedicina (Nova Friburgo), Ciências Naturais (Pádua), Ciências Sociais (Campos), Cinema (Niterói), Direito 

(Macaé), Engenharia de Produção (Petrópolis), Geografia (Niterói), Hotelaria (Niterói), Matemática (Aterrado 

Volta Redonda), Matemática (Pádua), Nutrição (Niterói), Odontologia (Nova Friburgo), Produção Cultural (Rio 

das Ostras). Foram adquiridos também coleções da Dewey Decimal Classification (CDD) para atualização do 

material apoio ao serviço de processamento técnico do acervo em 6 bibliotecas do sistema.  

O contingenciamento dos recursos orçamentários destinados à aquisição de bibliografia básica impactou, mais 

uma vez no processo de compra de livros para as bibliotecas do Sistema, considerando que muitas solicitações 

não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro disponibilizado para compra, existe atualmente uma 

uma demanda reprimida no valor de R$ 951.914,47 para aquisição, correspondendo a 5.823 exemplares. Esta 

situação é bastante preocupante se levarmos em consideração que a falta de bibliografia atualizada nas 

bibliotecas é um fator negativo dentro das avaliações de curso realizadas pelo MEC. Apesar disso, houve um 

crescimento considerável no acervo das bibliotecas, de 66,85% no número de títulos, devido a dois fatores: 1) 

doações, advindas de parcerias/solicitações das bibliotecas com outras instituições e ainda de doações feitas por 

usuários, professores e técnicos, totalizando 31.970 exemplares; 2) compras, advindas de verbas de convênios, 

totalizando um valor total de R$586.183,00, correspondentes a 19.056 exemplares.  

Após a publicação da “Política para depósito de produção técnico-científica no RIUFF” em 03 de janeiro de 2017, 

observou-se um crescimento de 54,52% dos documentos depositados e publicizados no RIUFF. Este 

crescimento vem sendo observado desde a publicação da Instrução de Serviço SDC 01/2015 conforme 

mencionado em relatório anterior, reforçado este ano pela política. A alimentação do repositório continua sendo 

realizada pelas Coordenações de Curso, a partir de contato com a Seção de Informação Referencial (SIRE). 

Com auxílio do Grupo de Trabalho de Formação Continuada, 40 Bibliotecários do sistema foram capacitados de 

modo a treinarem suas coordenações de curso. 

O planejamento da CBI para o ano de 2018 continuará priorizando as ações que vissem à ampliação da 

qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas do Sistema, tendo como foco a consolidação do Pergamum 

como software de gestão do acervo e dos serviços das 30 bibliotecas da UFF.  

Ele será pautado nos principais programas em desenvolvimento atualmente pela CBI (Quadro 45) e busca a 

consolidação de um processo de atualização de recursos, tanto humanos como tecnológicos, realizado ao longo 

dos últimos anos. Neste sentido, consideramos que este planejamento será somente uma peça no planejamento 

global da SDC.  Para efetivação de algumas destas ações estamos propondo uma reestruturação nas 

funções/atividades realizadas pelas Seções da CBI. 
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Quadro 41 - CBI: Programas em desenvolvimento 

PROGRAMA OBJETIVO 

Atualização do Acervo Garantir a atualização do acervo informacional das bibliotecas 

Formação Continuada  

Desenvolver ações para qualificação, integração social  e aprendizagem 

dos bibliotecários, arquivistas e demais colaboradores do sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da UFF, visando à qualidade e eficiência dos 

serviços prestados. 

Capacitação de Usuários 

Desenvolver ações voltadas à educação e à capacitação da 

comunidade acadêmica da UFF na busca e uso dos recursos 

informacionais disponíveis dentro e fora da Universidade, a fim de 

contribuir para o aprimoramento constante da competência 

informacional dos usuários. 

Pergamum UFF 

Dar continuidade ao Projeto de Modernização do Sistema de 

Automação das Bibliotecas, iniciado em 2011, através de ações que 

garantam a manutenção do sistema para utilização plena dos seus 

recursos, assim como a capacitação dos colaboradores. 

Repositório Institucional da UFF  Gestão e divulgação do Repositório Institucional da UFF. 

 

 

3.7 BIBLIOTECAS DO SISTEMA: INDICADORES 

 

3.7.1 Acervo atual 

Em 2017 foram agregados ao acervo das bibliotecas do Sistema: 266.309 novos títulos e 748.955 exemplares 

(Quadro 43), o que possibilitou um crescimento de 66,85% do acervo em relação ao ano de 2016.  O acervo 

atual das bibliotecas conta com 664.631 títulos e 1.923.590 volumes (Quadro 44).   

 

Quadro 42 - Acervo adquirido no período 

TIPO DE 

MATERIAL 

COMPRA DOAÇÃO 

TOTAL Quantidade  Valores (R$)  Quantidade 

Títulos Exemplares  UFF 
10

  Convênios
11

  Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Anais de evento 0 0 - - 37 49 37 49 

Apostila 0 0 - - 9 14 9 14 

Artigo de periódico 0 0 - - 0 0 0 0 

Catálogo 0 0 - - 74 14 74 14 

CD-ROM 2 30  R$       - 197 241 199 271 

                                                           

 

 
10

 Valores informados pelas bibliotecas, correspondentes aos itens bibliográficos que chegaram no período, a maior parte referente a empenho 
de 2016. Esses itens não correspondem ao total do orçamento 2016, pois ainda há itens aguardando entrega do fornecedor.  
11

 Valores informados pelas bibliotecas BAVR e BEM, correspondentes aos itens comprados com verbas de emendas parlamentares obtidas 
pelos Institutos/Coordenações de Curso atendido pela biblioteca.  
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1.955,36  

Dissertação 0 0 - - 25 27 25 27 

Dissertação da 

UFF 0 0 - - 1.261 1.491 1.261 1.491 

DVD 0 0 - - 61 73 61 73 

E-books 0 0 - - 3 3 3 3 

Filme 0 0 - - 1 1 1 1 

Folheto  20 28 

 R$          

617,24  - 138 139 158 167 

Fotografia 0 0 - - 82 82 82 82 

Livro 1.864 9.360 

 R$ 

476.762,20  

 R$  

255.002,72  4.459 6.865 6.323 16.225 

Monografia 0 0 - - 186 186 186 186 

Obra de 

Referência 19 110 

 R$       

13.549,51  

 R$       

4.080,00  98 135 117 245 

Periódico 0 0 - - 734 5.685 734 5.685 

Projeto final 0 0 - - 197 197 197 197 

Publicação avulsa 0 0 - - 2 0 2 0 

Publicação seriada  0 0 - - 13 5 13 5 

Relatório em geral 0 0 - - 6 11 6 11 

TCC 0 0 - - 470 264 470 264 

Tese 0 0 - - 21 21 21 21 

Tese da UFF 0 0 - - 346 452 346 452 

TOTAL 1.905 9.528 

R$      

492.884,31 

R$       

259.082,72 8.420 15.955 10.325 25.483 
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Gráfico 6 - Acervo adquirido por compra (2017) 

 

 

Gráfico 7 - Acervo adquirido por doação 
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Gráfico 8 - Total de aquisições no período (01/12/2016 - 30/11/2017) 

 

Quadro 43 - Acervo total adquirido 2017 

Tipo de acervo Títulos Volumes 

Dissertação 2.390 2.792 

Dissertação da UFF 11.892 17.586 

E-book 258 258 

Livro 190.269 345.107 

Periódico 7.584 318.498 

Tese 1.934 2.617 

Tese da UFF 4.913 6.852 

Outros tipos 47.069 55.245 

Total 266.309 748.955 
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Gráfico 9 - Acervo total adquirido 2017 

 

Quadro 44 - Crescimento do Acervo 

 
2016 2017 

% de 

crescimento 

Títulos 395.549 664.631 66,85 

Exemplares 1.174.635 1.923.590 63,76 

 

 

3.7.2 Circulação 

Nas seções a seguir são apresentados os indicadores de circulação nas bibliotecas do Sistema: freqüência 

(quantitativo de pessoas circulando), empréstimos, devoluções e renovações de materiais, número de usuários 

cadastrados. 

 

3.7.2.1 Funcionamento e frequência 

As Bibliotecas do Sistema funcionaram, em média, por 233 dias em 2017.  O Quadro 46 demonstra o total de 

dias de funcionamento de cada biblioteca.   

Quadro 45 - Indicadores de funcionamento e frequência das Bibliotecas 

SIGLA UNIDADE 
DIAS DE 

FUNCIONAMENTO 
FREQUÊNCIA 

BAC Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 233 12.199 

BAU Escola de Arquitetura e Urbanismo 237 2.672 
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BAVR 
Instituto de Ciências Exatas e Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (Volta Redonda) 
231 51272 

BCG Central do Gragoatá  225 160.181 

BCPE Campus Petrópolis 237 1.041 

BCV Central do Valonguinho 228 17.257 

BEC Faculdade de Economia 236 2815 

BEE 
Escola de Engenharia e Instituto de Ciência da 

Computação 
234 39.717 

BEM 
Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica 

(Volta Redonda) 
238 22.842 

BENF Escola de Enfermagem 218 10.421 

BFD Faculdade de Direito 
231 

12.186 

BFF Faculdade de Farmácia 233 10.655 

BFM Faculdade de Medicina 
231 

19.174 

BFP  Creche Flor de Papel 
181 

5593 

BFV Faculdade de Veterinária 235 31.146 

BGQ Pós-Graduação em Geoquímica 232 5.608 

BIAR Instituto de Educação de Angra dos Reis 209 2330 

BIB Instituto Biomédico 248 37.870 

BIF Instituto de Física 236 63.638 

BIG Instituto de Geociências 236 3567 

BIME Instituto de Matemática e Estatística 237 9936 

BINF Instituto do Noroeste Fluminense 237 3.180 

BMAC Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé 217 5336 

BML Colégio Universitário Geraldo Reis 237 2684 

BNF Campus Nova Friburgo 237 3.664 

BNO Faculdade de Nutrição e Odontologia 254 17012 

BRO 
Instituto de Ciência e Tecnologia e Instituto de 

Humanidades e Saúde (Rio das Ostras) 
224 10.124 

BUCG Universitária de Campos dos Goytacazes  230 8.907 

CEMEF Centro de Memória Fluminense 225 660 

 
TOTAL 231 573.687 

 

 

3.7.2.2 Empréstimos e consultas 

Foram realizados 195.639 empréstimos no ano, em média, 846 empréstimos diários. 
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Gráfico 10 - Indicadores de circulação nas bibliotecas 

 

Quadro 46 - Empréstimos e consultas, por biblioteca 

SIGLA UNIDADE EMPRÉSTIMO CONSULTA 

BAC Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 3973 2196 

BAU Escola de Arquitetura e Urbanismo 2.411 550 

BAVR 
Instituto de Ciências Exatas e Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (Volta Redonda) 
23542 27720 

BCG Central do Gragoatá  20.559 17.014 

BCPE Campus Petrópolis 886 155 

BCV Central do Valonguinho 12893 4338 

BEC Faculdade de Economia 7570 624 

BEE Escola de Engenharia e Ciência da Computação 9.040 9.040 

BEM Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (Volta Redonda) 22.842 não informou 

BENF Escola de Enfermagem 2.355 815 

BFD Faculdade de Direito 5070 2817 

BFF Faculdade de Farmácia 2.980 7.692 

BFM Faculdade de Medicina 3.593 3430 

BFP Creche Flor de Papel 1309 10152 

BFV Faculdade de Veterinária 3149 865 

BGQ Pós-Graduação em Geoquímica 1.825 985 

BIAR Instituto de Educação de Angra dos Reis 1.720 580 

BIB Instituto Biomédico 21.738 2.599 

BIF Instituto de Física 15.097 2.969 

BIG Instituto de Geociências 2444  1123  

BIME Instituto de Matemática e Estatística 3104 1139 

BINF Instituto do Noroeste Fluminense (Santo Antônio de Pádua) 3.180 213 

BMAC Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé 893 590 
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BML Colégio Universitário Geraldo Reis 1.982 702 

BNF Campus Nova Friburgo 3.429 3.792 

BNO Faculdade de Nutrição e Odontologia 3574 2697 

BRO 
Instituto de Ciência e Tecnologia e Instituto de Humanidades e 

Saúde (Rio das Ostras) 
10.124 não informou 

BUCG Universitária de Campos dos Goytacazes  6796 2111 

CEMEF Centro de Memória Fluminense 5 não informou 

TOTAL   195.639 105.785 

    
3.7.2.3 Serviços 

Quadro 47 – Serviços prestados pelas Bibliotecas 

Serviço 2015 2016 2017 

Empréstimos 136.527 227.872 195.639 

Consultas 79.958 152.964 105.785 

Reservas [1] 2857 4634 4.332 

Renovação 60.064 103.743 133.569 

Utilização do armário 5.001 6.996 28.889 

Fichas catalográficas 2.005 3.269 4136 

Usuários treinados 933 2.667 3138 

Comutação bibliográfica 137 211 254 

Levantamento Bibliográfico 94 153 57  

Empréstimo entre Bibliotecas 76 89 71 
[1] Dados do Relatório Pergamum 126 - Circulação de materiais - Reserva 


