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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo, dar transparência às atividades planejadas e executadas pela 

Superintendência de Documentação – SDC , nas 34 (trinta e quatro) unidades que compõe o Sistema 

de Bibliotecas e Arquivos, no período de janeiro a novembro de 2016. 

O ano de 2016 trouxe inúmeros desafios para a administração da UFF, visto a realidade econômica 

do país, que impactou a esfera pública federal com graves restrições orçamentárias, exigindo de seus 

dirigentes, uma adequação de planejamento em todas as áreas, exercitando a capacidade de 

adaptação e evolução positiva frente ao cenário de recursos mais escassos na universidade. 

A confiança no trabalho desenvolvido pela atual Gestão da UFF, a determinação e o 

comprometimento dos servidores e colaboradores da Superintendência de Documentação em realizar 

sua missão, resultou na superação desses desafios, alcançando resultados positivos e relevantes 

para a comunidade acadêmica e em geral.  

Deste modo, 2016 foi caracterizado pela definição de prioridades e busca de práticas de gestão que 

permitissem, mesmo num contexto mais restrito, a realização de projetos institucionais e o alcance 

dos nossos objetivos.   

As ações planejadas pela gestão da SDC em 2016 priorizaram iniciativas voltadas para: ampliação de 

recursos humanos; Gestão Documental; Gestão da Informação na UFF e no Sistema de Bibliotecas; 

atualização e manutenção de acervos; Programas de Capacitação e Formação continuada; Conforto 

ambiental; Controle Patrimonial; Infraestrutura; Responsabilidade ambiental; Sustentabilidade; 

Digitalização de documentos; Parcerias com outras instituições e Ações afirmativas. 

Conforme identificado neste documento, os avanços da SDC e da UFF foram notáveis, 
principalmente num ano com expectativas modestas em tantos setores públicos e privados.  

  



1. SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO  

Criada como Núcleo de Documentação (NDC), através do Art. 18 do Estatuto da Universidade 
Federal Fluminense, publicado no Diário Oficial da União de 22 de setembro de 1969, e reestruturado 
através da Portaria nº. 44.482, de 18 de abril de 2011, em decorrência do desmembramento da 
estrutura da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), a Superintendência de Documentação (SDC) é 
o órgão responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivos 
da UFF, integrante da administração superior e diretamente vinculada ao Gabinete do Reitor (GAR). 

1.1 MISSÃO  

• Apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade e desenvolver serviços 
e produtos que atendam às necessidades de informação da comunidade acadêmica da UFF; 
  

• Proporcionar recursos informacionais e assessoria técnica na área de documentação, por 
meio de redes e sistemas integrados, facilitando o acesso à informação em nível nacional e 
internacional. 

1.2 VISÃO 

• Ser referência na gestão da informação e do conhecimento, com padrão de excelência no 
atendimento às necessidades informacionais da UFF, na valorização das relações humanas 
e na promoção do desenvolvimento sustentável e tecnológico. 

1.3 MACROPROCESSOS                                                     

                                                       Quadro 1 - Macroprocessos 
 

MACROPROCESSOS DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONSÁVEIS 

Acesso à informação 

Proporcionar recursos informacionais e 

assessoria à comunidade acadêmica, bem 

como garantir o acesso à documentação 

arquivística da UFF. 

Identificar e aprimorar produtos e 

serviços com o objetivo de apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Promover a acessibilidade de pessoas 

com necessidades especiais. 

Aprimorar produtos e serviços com foco 

em novas tecnologias. 

Disseminação seletiva da 

informação; 

Informações arquivísticas; 

Serviço de Informação ao Cidadão 

da UFF; 

Repositório Institucional da UFF; 

Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações; 

Políticas e tecnologias     inclusivas; 

Catálogo online (Pergamum); 

Coordenação de Arquivos 

Seção de Informação 

Referencial 

Seção de Processamento 

Técnico 

Superintendência de 

Documentação 

Coordenação de  

Bibliotecas 



Formação,  desenvol-

vimento, tratamento e 

preservação de acervos 

Garantir a preservação dos acervos 

bibliográficos e digitais; 

Constituir e implementar políticas de 

desenvolvimento de coleções. 

Tratamento técnico da informação 

Disponibilidade do cervo  

Preservação do acervo  

Seção de Planejamento e 

Desenvolvimento de Co-

leções 

Seção de Processamento 

Técnico 

Laboratório de Conserva-

ção e Restauração de 

Documentos 

Laboratório de Reprografia 

Coordenação de Bibliotecas 

 

Superintendência de 

Documentação 

Gestão de pessoas 

Estabelecer critérios para distribuição de 

movimentação de pessoal no âmbito da 

SDC; 

Promover a capacitação das equipes 

Movimentação Interna 

Servidores capacitados 

Superintendência de      

Documentação 

Planejamento  

orçamentário 

Planejar os gastos dos recursos 

financeiros destinados à SDC, de forma a 

garantir a qualidade e a prestação de 

serviços pelas Bibliotecas e Arquivos. 

Aquisição de Equipamentos  

Aquisição de Mobiliários  

Aquisição de Acervo  

Superintendência de      

Documentação 

Gestão técnica e             

operacional de bibliotecas 

Coordenar, planejar e acompanhar as atividades técnicas desenvolvidas nas 

bibliotecas. 

Coordenação de           

Bibliotecas 

Superintendência de 

Documentação 

Gestão técnica e ope-

racional de arquivos 

Coordenar, planejar e dirigir as atividades arquivísticas daUFF. 

Implementar ações e políticas de acesso às informações arquivísticas.  

Coordenação de Arquivos 

Superintendência de 

Documentação 

Responsabilidade 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

Coordenar, planejar e dirigir atividades que promovam a responsabilidade 

ambiental e a sustentabilidade 

Superintendência de      

Documentação 

Laboratório de Conserva-

ção e Restauração de 

Documentos 

Laboratório de Reprografia 

Coordenação de Arquivos 

Coordenação de Bibliotecas 

Seção de Informação 

Referencial 

 

 



1.4 SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SDC 

� Assessoria técnica aos arquivos das unidades da UFF; 
� Atendimento à pesquisa de documentos arquivísticos; 
� Boletim bibliográfico; 
� Catálogo online; 
� Comutação bibliográfica; 
� Disseminação Seletiva da Informação; 
� Empréstimo de documentos arquivísticos; 
� Empréstimo domiciliar de acervo bibliográfico; 
� Empréstimo entre bibliotecas; 
� Ficha catalográfica; 
� Gestão Documental. 
� Gestão da Informação; 
� Livre acesso ao acervo bibliográfico; 
� Meu Pergamum; 
� Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos; 
� Reserva de acervo bibliográfico; 
� Treinamento de usuários; 
� Visitas guiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Sistema de Bibliotecas e Arquivos coordenado pela Superintendência de Documentação (SDC) da 
UFF é constituído por 34 Unidades, 05 Seções e 04 Setores. A estrutura organizacional atual da SDC 
pode ser visualizada na Figura 1. 

Figura 1 - Organograma da SDC 

 

1.5.1 ARQUIVO  

Criada através da Portaria GAR nº. 45.248, de 21 de julho de 2011 a Coordenação de Arquivos 
(CAR) da SDC tem por finalidade coordenar, planejar e dirigir as atividades empreendidas na Seção 
de Arquivo Intermediário (SAIN) e na Seção de Arquivo Permanente (SAPE).  A estrutura 
organizacional da Coordenação de Arquivos pode ser visualizada na Figura 2.   



Figura 

1.5.2 BIBLIOTECAS 

Localizadas na cidade de Niterói e outros 8 (oito) municípios no interior do Estado do Rio de Janeiro: 
Santo Antônio de Pádua; Macaé; Volta Redonda; Nova 
Goytacazes; Rio das Ostras e Petrópolis, as Bibliotecas do Sistema atendem a todas as áreas do 
conhecimento dos cursos de Graduação e Pós

Também fazem parte do Sistema 
na Unidade de Educação Infantil (
médio, além da Biblioteca do Centro de Memória Fluminense, especializada em História do Estado do 
Rio.  

1.5.3 LABORATÓRIOS 

 
Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos

O LACORD tem como objetivo, apoiar as ações de preservação e conservação de documentos nas 
Unidades de Informação da Universidade e apoiar as ações de preservação do acervo
do Sistema de Bibliotecas e Arquivos.

Laboratório de Reprografia 

O LARE  é responsável pela microfilmagem e digitalização de documentos dos setores acadêmicos e 
administrativos da Universidade.
documentos 

Figura 2 - ORGANOGRAMA DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS DA SDC 

Localizadas na cidade de Niterói e outros 8 (oito) municípios no interior do Estado do Rio de Janeiro: 
Santo Antônio de Pádua; Macaé; Volta Redonda; Nova Friburgo; Angra dos Reis; Campos dos 
Goytacazes; Rio das Ostras e Petrópolis, as Bibliotecas do Sistema atendem a todas as áreas do 
conhecimento dos cursos de Graduação e Pós-Graduação ofertados pela UFF

Também fazem parte do Sistema duas unidades escolares, no Colégio Universitário Geraldo Reis e 
na Unidade de Educação Infantil (Creche Flor de Papel), que atendem ao ensino fundamental

, além da Biblioteca do Centro de Memória Fluminense, especializada em História do Estado do 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos - LACORD 

O LACORD tem como objetivo, apoiar as ações de preservação e conservação de documentos nas 
Unidades de Informação da Universidade e apoiar as ações de preservação do acervo
do Sistema de Bibliotecas e Arquivos. 

 – LARE   

responsável pela microfilmagem e digitalização de documentos dos setores acadêmicos e 
administrativos da Universidade. Visa atender às necessidades da transformação do suporte de 
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Localizadas na cidade de Niterói e outros 8 (oito) municípios no interior do Estado do Rio de Janeiro: 
Friburgo; Angra dos Reis; Campos dos 

Goytacazes; Rio das Ostras e Petrópolis, as Bibliotecas do Sistema atendem a todas as áreas do 
Graduação ofertados pela UFF (Quadro 1).  

, no Colégio Universitário Geraldo Reis e 
e atendem ao ensino fundamental e 

, além da Biblioteca do Centro de Memória Fluminense, especializada em História do Estado do 

O LACORD tem como objetivo, apoiar as ações de preservação e conservação de documentos nas 
Unidades de Informação da Universidade e apoiar as ações de preservação do acervo bibliográfico 

responsável pela microfilmagem e digitalização de documentos dos setores acadêmicos e 
Visa atender às necessidades da transformação do suporte de 



Quadro 1 - Bibliotecas por área 

ÁREAS SIGLA 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Instituto Biomédico BIB/SDC 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Instituto de Química BGQ/SDC 

Instituto de Matemática e Estatística BIME/SDC 

Instituto de Física BIF/SDC 

Instituto de Geociências BIG/SDC 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior BINF/SDC 

CIÊNCIAS HUMANAS, LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Campus do Gragoatá BCG/SDC 

Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR/SDC 

Centro de Memória Fluminense CEMEF/SDC 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis BAC/SDC 

Faculdade de Direito BFD/SDC 

Faculdade de Economia BEC/SDC 

Escola de Arquitetura e Urbanismo BAU/SDC 

Instituto de Ciências da Sociedade BMAC/SDC 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento BUCG/SDC 

Centro de Memória Fluminense CEMEF/SDC 

ENGENHARIAS 

Escola de Engenharia de Petrópolis BCPE/SDC 

Escola de Engenharia e Instituto de Computação BEE/SDC 

Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta BEM/SDC 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Escola de Enfermagem BENF/SDC 

Faculdade de Farmácia BFF/SDC 

Faculdade de Veterinária BFV/SDC 

Faculdade de Medicina BFM/SDC 

Faculdades de Nutrição e Odontologia BNO/SDC 

Instituto de Saúde de Nova Friburgo BNF/SDC 

MULTIDISCIPLINARES 

Central do Valonguinho BCV/SDC 

Instituto de Ciência e Tecnologia BRO/SDC 

Instituto de Ciências Exatas (ICEx) e BAVR/SDC 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Unidade de Educação Infantil da UFF (Creche) BFP/SDC 

Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni) BML/SDC 

 

  



1.6 CONSELHOS, COMISSÕES, COMITÊS, E GRUPOS DE TRABALHO   

Com vistas a promover a integração e extensão das atividades desenvolvidas no âmbito da SDC, 
bem como fomentar o ensino e pesquisa na Universidade, a SDC conta além do seu quadro de 
pessoal, com  Comissões, Comitês, Conselhos e Grupos de Trabalho, para apoiar  o sistema de 
Bibliotecas e Arquivos a desenvolver  ações, normas, atividades e projetos que estejam alinhadas  ao 
cumprimento das metas e objetivos previstos pela SDC e pelo Plano de Desenvolvimento  
Institucional (PDI).  

1.6.1 CONSELHO DELIBERATIVO DA SDC 

O Conselho Deliberativo (CDL) é uma instância consultiva, deliberativa, e de apoio técnico com a 
finalidade de ajudar a definir diretrizes para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no 
Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF. Está  previsto no Regimento Interno da Superintendência 
de Documentação da UFF, através da Portaria nº 52.105 de 19/08/14. Presidido pelo Superintendente 
de Documentação (SDC), o CDL é composto por 02 membros natos (Coordenador de Arquivos e  
Coordenador de Bibliotecas) e 04 representantes das áreas de concentração das Bibliotecas e 
Arquivos da SDC e seus respectivos suplentes.  Os mesmos são eleitos através de consulta à 
comunidade de Arquivistas e Bibliotecários lotados na SDC. 

1.6.2 COMISSÕES E COMITÊS 

 
Comissões de Biblioteca 

Constituídas a partir da Publicação da DTS / SDC nº 10 de 02 de outubro de 2015  que dispõe da 
Instrução da SDC para a Constituição das Comissões de Bibliotecas, publicada no Boletim de Serviço 
de 13/10/2015 Seção II Págs. 05 e 06 Ano XLV nº 148, as Comissões de Biblioteca são constituídas 
com o objetivo de ampliar parcerias com docentes, discentes e Diretores de unidades, considerando 
que estas deverão estar em consonância com as políticas globais da Superintendência de 
Documentação e da Universidade; Participar do planejamento e desenvolvimento das coleções tendo 
em vista atender as necessidades dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; Propor e/ou 
participar de programas e projetos a serem desenvolvidos em conjunto com a Biblioteca e a 
Superintendência de Documentação; Apoiar as Bibliotecas no cumprimento do Regulamento interno, 
bem como  na  valorização do seu papel no âmbito da universidade; Participar das tomadas de 
decisões e da regulamentação dos serviços prestados, os quais também serão submetidos à 
aprovação pelo Conselho Deliberativo da SDC.  

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) 

Atuando desde 2012, com a inclusão de novos membros através da Portaria nº 54.588, de 10 de 
setembro de 2015, a CPAD cumpre o que determina o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro 
de 2002, onde estabelece que cada órgão e entidade da Administração Pública Federal constitua 
uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Uma das principais atribuições da CPAD é 
a de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 
acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos de guarda 
permanente e a eliminação dos destituídos de valor. No ano de 2016, foram realizadas seis reuniões 
da Comissão.  

Comissão para criação das políticas de preservação, divulgação e disponibilização da 
produção científica no RIUFF 

A Política elaborada pela Comissão de criação de políticas de preservação, divulgação e 
disponibilização de produção científica no RIUFF constituída pela SDC (DTS/SDC 15, de 



08/07/2016), com o acompanhamento do Comitê de Gestão da Informação (PORTARIA N.º 56.162 
de 28 de abril de 2016), foi criada em conformidade com a Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à 
Informação e alinha-se à motivação institucional, beneficiando a comunidade acadêmica no que diz 
respeito a: maximizar o impacto acadêmico dos resultados da produção acadêmica da UFF, 
ampliando sua visibilidade e disseminação, através do livre acesso à informação; facilitar a gestão da 
informação disponível em meio digital, reunindo num único local a produção intelectual da 
universidade; preservar a memória institucional e a produção técnico-científica da Universidade, por 
meio do armazenamento de longo prazo de documentos digitais; ampliar a visibilidade e o uso da 
produção intelectual desenvolvida na universidade; subsidiar a gestão de investimentos em pesquisa 
nesta Instituição; disponibilizar, através do RIUFF, recursos didáticos produzidos pela comunidade 
UFF e suas parcerias visando apoiar a formação e desenvolvimento de pesquisadores, educadores, 
acadêmicos, gestores, alunos de graduação e pós-graduação, bem como a sociedade e ainda, a 
promoção da participação social e o exercício da cidadania 

Comissão de Acessibilidade 

SDC participa desta Comissão, com o objetivo de apoiar e consolidar Políticas e tecnologias 
inclusivas no Sistema de Bibliotecas e Arquivos e na UFF em geral, com vistas a cumprir exigências 
da Avaliação dos Cursos pelo MEC; Ampliar a conscientização e responsabilidade Social das 
Bibliotecas; Mobilizar a comunidade acadêmica para as questões sobre Acessibilidade e Inclusão. 

Comissão para construção do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

A SDC participa desta Comissão, com o objetivo de apoiar e consolidar diretrizes de sustentabilidade 
para a elaboração de um  Plano de Logística Sustentável  voltado a todos os campi da UFF.  A 
criação deste plano é uma demanda do governo federal e alinha-se ao documento de Motivação 
Institucional da Universidade Federal Fluminense que aplicará conceitos de sustentabilidade na 
gestão administrativa e acadêmica da instituição.  

Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais 

Comissão constituída por agentes patrimoniais, através de Determinação de Serviço, composta por 
um ou mais servidor indicados pela SDC e pelo titular da unidade, para que devidamente cadastrado 
no órgão de Patrimônio,  passe a atuar como elemento responsável e de ligação entre a Unidade e o 
órgão de Patrimônio. Os servidores são  designados por Determinação de Serviço (DTS) publicada 
no Boletim de Serviço da UFF,  para realização de inventário físico de bens móveis das suas 
unidades.   

Comitê de Gestão da Informação 

O Comitê de Gestão da Informação foi constituído, considerando a necessidade de estabelecer 
políticas e diretrizes na área de Gestão da Informação da Universidade Federal Fluminense. Foi 
criado através da PORTARIA N.º 56.162 de 28 de abril de 2016, com o objetivo de estabelecer 
políticas, diretrizes, e definir normas para gestão e uso dos recursos informacionais e documentais da 
Universidade.  

Tem como atribuições: Aprimorar o processo de tomada de decisão no âmbito da Universidade, 
através da garantia da qualidade e confiabilidade das informações produzidas; Consolidar os 
mecanismos de preservação da memória institucional, já existentes; Criar uma política de 
identificação, classificação e nomenclaturas para a informação da UFF; Definir e Normatizar um 
catálogo dos dados da UFF; Empreender ações para que a massa de dados sejam validadas e 
atualizadas de forma coerente e uniforme, e armazenados em um sistema central; Estabelecer 
políticas e padrões para o armazenamento dos documentos oficiais nos arquivos da Universidade; 
Estabelecer políticas para identificação, coleta, armazenamento, recuperação e uso da informação 
produzida no âmbito da Universidade; Estimular o uso e reuso dos recursos informacionais, levando 



em consideração o formato ideal para reutilização; Promover a integração dos diversos sistemas de 
informação existentes no âmbito da Universidade; Propor normas e padrões que visem a otimização 
do processo de comunicação interna e externa da Universidade; e Proporcionar acesso à produção 
científica da Universidade.  

1.6.3 GRUPOS DE TRABALHO 

Grupo de Trabalho - Capacitação de Usuários 

Formalizado através da DTS/ SDC, Nº 05 de 06 de maio de 2016 o Grupo de Trabalho de 
Capacitação de Usuários, foi constituído com o objetivo de 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 do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF. 

Grupo de Trabalho - Formação continuada 

Formalizado através da DTS/SDC, Nº. 10 de 10 de junho de 2016 o Grupo de Trabalho de Formação 
Continuada, foi constituído com o objetivo de Desenvolver ações voltadas à educação e atualização 
constante do corpo de bibliotecários, arquivistas e colaboradores do sistema de bibliotecas e arquivos 
da UFF, alinhadas à política institucional e demandas da Superintendência de Documentação. 

Grupo de Trabalho - Catalogação 

Formalizado através da DTS/SDC, Nº. 08 de 30 de maio de 2016, o Grupo de Trabalho de 
Catalogação foi constituído com o objetivo de assessorar a Coordenação de Bibliotecas na 
implantação do Pergamum, através da elaboração dos “Guias Básicos para inserção de dados na 
base bibliográfica do Sistema de bibliotecas da UFF”.     

Grupo de Trabalho - Sistemas de Arquivos 

Formalizado através da DTS/SDC, Nº 09, de 23 de outubro de 2013, o Grupo de Trabalho foi 
instituído com o objetivo proceder a estudos e levantamentos necessários para a criação de um 
Sistema de Arquivos, tendo em vista a necessidade patente de se realizar ações de política 
arquivística na Universidade. Nesse sentido, além de promover a política arquivística da UFF, o 
Sistema assegura condições necessárias de preservação, proteção e acesso ao patrimônio 
arquivístico da UFF, tendo em vista seus valores administrativo e histórico, os interesses da 
comunidade e seu valor como fonte para a pesquisa e a produção de conhecimento. 

Um plano de ação está sendo finalizado e será apresentado à Superintendência de Documentação 
para validação e cumprimento dos trâmites necessários. A equipe conta com Arquivistas e Técnicos 
em Arquivo e com duas professoras do curso de Arquivologia, do Departamento de Ciência da 
Informação (GCI) desta Universidade.  

Grupo de Trabalho - Avaliação de Documentos Arquivísticos 

Formalizado através da DTS/SDC Nº. 11 de 16 de agosto de 2016, o Grupo de Trabalho de Avaliação 
de Documentos Arquivísticos, foi constituído com o objetivo de proceder a avaliação dos documentos 
arquivísticos, que foram transferidos para a Coordenação de Arquivos no biênio 2014-2015, visando a 
sua correta destinação em consonância com os dispositivos legais existentes e, consequentemente, 
expandir o espaço disponível para o recebimento de novos conjuntos documentais. 

 

 



1.7. PLANEJAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E AÇÕES 

REALIZADAS EM 2016 

Ações MACRO desenvolvidas pela SUPERINTENDENTE DE DOCUMENTAÇÃO em 2016: 

• Avaliação de Programas e projetos nas esferas específicas, encaminhados pelos órgãos de 
origem; 

• Acompanhamento da programação orçamentária e financeira dos programas, projetos, 
convênios e contratos referentes às esferas de sua competência; 

• Relações permanentes com as Pró-Reitorias, Superintendências, Unidades Universitárias, 
Departamentos de Ensino e demais instâncias da Universidade; 

• Integração das atividades da SDC, com o ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e 
extensão; 

• Constituição de Políticas, normas e padrões para o Sistema de Bibliotecas e Arquivos  da 
UFF; 

• Acompanhamento e estímulo à constituição e manutenção dos acervos das Bibliotecas; 

• Acompanhamento da Frequência encaminhada pelas 34 unidades do Sistema de Bibliotecas 
e Arquivos; 

• Reuniões de trabalho para alinhar o planejamento e as diretrizes da SDC com a Equipe, de 
forma a atingir os objetivos propostos; 

• Elaboração de atividades alinhadas à Administração Central e ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFF; 

• Participação em Comissões e Comitês da Instituição. 

• Fomento às atividades para ampliação da qualidade do ensino, pesquisa e extensão na UFF; 

• Busca da melhoria contínua dos resultados alcançados; 

• Gestão de Recursos Humanos; 

• Visita às unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos. 

1.7.1 AÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO EM 2016 

Em quatro reuniões realizadas em 2016 (23/03, 29/04, 15/07 e 12/12/16), os seguintes documentos 
foram discutidos e aprovados pelo Conselho Deliberativo: 

� Regulamento do serviço de circulação de material informacional no Sistema de Bibliotecas ; 
� Regulamento Serviço de Empréstimo;  
� Regulamento  da Coordenação de Arquivos;  
� Regulamento interno do Conselho Deliberativo; 
� Regulamento do GT Formação Continuada; 
� Regulamento do GT Capacitação de Usuários; 
� Ações de Extensão da Biblioteca Flor de Papel 2015/2016;  
� Prestações de Contas da SDC em 2016. 

 

1.7.2 INFRAESTRUTURA 

Aquisição de 90 computadores  

 
A Universidade Federal Fluminense atendendo a solicitação da Superintendência de Documentação,  
adquiriu através da Pró-Reitoria de Administração – PROAD, cinquenta e cinco (55) computadores 
adquiridos em julho/16 e trinta e cinco (35) em setembro/2016.    



Os noventa (90) equipamentos foram distribuídos para o Sistema de Bibliotecas e Arquivos conforme 
planejamento da gestão e prioridade das respectivas unidades.  O recurso utilizado para aquisição 
dos equipamentos novos não saiu da Livre ordenação da SDC e sim da UFF/ PROAD.  

Quadro 2 - DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES NOVOS POR UNIDADE 

UNIDADES  
SIGLA DA 

BIBLIOTECA 

QUANTIDADE 
RECEBIDA 
(NOVO) 

QUANTIDADE 
RECEBIDA POR 

REDISTRIBUIÇÃO 

Biblioteca Central do Gragoatá  BCG 07 03  

Coordenação de Arquivos CAR 05 
 

Biblioteca da Escola de Engenharia e Ciência da 
Computação 

BEE 04 02 

Biblioteca  da Faculdade de Farmácia BFF 04 
 

Biblioteca do Instituto Biomédico BIB 04 
 

Biblioteca Fac. de Administração e Ciências Contábeis BAC 03 
 

Biblioteca  de Arquitetura e Urbanismo BAU 03 
 

Biblioteca Central do Valonguinho BCV 03 
 

Biblioteca  da Faculdade de Economia BEC 03 
 

Biblioteca  da Escola de Enfermagem BENF 03 
 

Biblioteca da Faculdade  BFD 03 
 

Biblioteca da Faculdade de Medicina BFM 03 
 

Biblioteca do Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR  03  

Biblioteca de Macaé BMAC 03  

Biblioteca  Nova Friburgo BNF 03  

Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes  BUCG 03  

Biblioteca Campus Petrópolis BCPE 02  

Biblioteca da Faculdade de Veterinária BFV 02 
 

Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica BGQ 02 
 

Biblioteca do Instituto de Física BIF 02 
 

Biblioteca do Instituto de Matemática e Estatística BIME 02 
 

Biblioteca Colégio Universitário Geraldo Reis BML 02 
 

Biblioteca da Faculdade de Nutrição e Odontologia BNO 02 
 

Biblioteca de Rio das Ostras BRO 02  

Centro de Memória Fluminense CEMEF 02 
 

Superintendência  DIREÇÃO 02 
 

Seção  de Apoio Administrativo SAA 02 
 

Seção de Processamento Técnico SPTE 02 
 

Biblioteca  do  Aterrado de  (Volta Redonda) BAVR 01  

Biblioteca  Flor de Papel BFP 01 
 

Biblioteca do Instituto de Geociências BIG 01 
 

Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense  BINF 01  

Coordenação de Bibliotecas CBI 01 
 

Laboratório de Conservação e Restauração de 
Documentos 

LACORD 01 
 

Secretaria Administrativa SA 01 
 

Seção de Informação Referencial SIRE 01 
 

Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções SPDC 01 
 

TOTAL GERAL 
 

90 5 



 
 
Manutenção dos Portais de Segurança (Sistema Antifurto) 

A UFF assinou um Contrato de R$44.696,35 (Quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais 
e trinta e cinco centavos) com a Empresa RFIDBrasil para  realizar a Manutenção dos Portais de 
Segurança das unidades da SDC que possuem  Sistema Antifurto para segurança de seus acervos. 

 Conforme liberação do Empenho 2016NE800583 no valor de R$22.241,94 (vinte e dois mil, duzentos 
e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) em 2016 ,  a Empresa  RFIDBrasil  realizou visita 
técnica e manutenção  em 14  Bibliotecas, conforme demonstrado no quadro 80. 

A SDC aguarda novo Empenho no valor de R$22.454,41 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta e um centavos) para realização de Visita Técnica nas unidades identificadas 
no quadro 81 deste Relatório. 

A RFID Brasil ressaltou que não estão inclusas neste empenho, o conserto de três controladoras 
(BIB, BFM e BAC) e que estas totalizam R$ 12.660,00, somando-se a reinstalação de um 
equipamento antigo e até então ocioso e sobressalente, retirado da BENF.  O mesmo será 
aproveitado por outra unidade que ainda não possui Sistema Antifurto. 

Quadro 3 - Visita Técnica realizada para Manutenção dos Portais de Segurança pela RFIDBrasiL 

UNIDADES QUE RECEBERAM VISITA TÉCNICA  
SIGLA 

Biblioteca de Administração e Contábeis BAC 

Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda BAVR 

Biblioteca Central do Gragoatá BCG 

Biblioteca Central do Valonguinho BCV 

Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de 
Computação 

BEE 

Biblioteca de Engenharia Metalúrgica BEM 

Biblioteca da Escola de Enfermagem BENF 

Biblioteca da Faculdade de Direito BFD 

Biblioteca da Faculdade de Medicina BFM 

Biblioteca do Instituto Biomédico BIB 

Biblioteca do Instituto  de Física BIF 

Biblioteca do Instituto  de Geociências BIG 

Biblioteca de Nova Friburgo BNF 

Biblioteca de Nutrição e Odontologia BNO 

TOTAL -  14 (QUATORZE) UNIDADES 

 

  



Quadro 4 - Unidades que aguardam Visita Técnica para Manutenção dos Portais de SEGURANÇA 

UNIDADES QUE AGUARDAM VISITA TÉCNICA 
SIGLA DA 

BIBLIOTECA 

Biblioteca de Economia BEC 

Biblioteca do Instituto de Matemática e Estatística BIME 

Biblioteca da Faculdade de Veterinária BFV 

Biblioteca  da Faculdade de Farmácia BFF 

Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense (Santo 
Antônio de Pádua) 

BINF 

Total – 5 (CINCO) UNIDADES 

 

1.7.3 RECURSOS HUMANOS 

Em 2016 o quadro de pessoal da SDC foi composto por 301 (trezentos e um) colaboradores entre 
servidores de diferentes cargos, auxiliares operacionais e estagiários. 

Quadro 5 - Recursos por tipo de vínculo 

VÍNCULO 2015 2016 

Servidores da UFF 200 204 

Auxiliares Operacionais 65 73 

Estagiários 24 24 

TOTAL 289 301 

 
Quadro 6 - RECURSOS HUMANOS POR CARGO 

CARGO 2015 2016 

Arquivista  10 
 
              10 

Bibliotecário - Documentalista 133 136 

Assistente em Administração 31 33 

Auxiliar em Administração 10 10 

Auxiliar Operacional 2 2 

Contínuo 1 1 

Contramestre de Ofício 1 1 

Estagiários 24 24 

Operador de cinema e vídeo 1 1 

Auxiliares Operacionais  65 73 

Técnico de Tecnologia 1 1 

Técnico em Arquivo 4 4 

Técnico em Eletrotécnica 1 1 

Técnico em Laboratório 1 1 

Técnico em Microfilmagem 3 2 

Técnico em Telecomunicações 1 1 

TOTAL 289 301 

 
  



Quadro 7 - Novos Servidores 

NOME CARGO LOTAÇÃO Decorrência da vaga 

Kissila da Silva Rangel 

 

Arquivista CAR 

Código da Vaga: 0235233 - Origem da Vaga: Vaga decorrente da 

aposentadoria de CARLOS EDUARDO DOMINGUES VIANNA, ocorrida em 

18 de agosto de 2015, conforme Portaria n.º 54.456, de 17 de agosto de 

2015, da Universidade Federal Fluminense, publicada no Diário Oficial 

da União n.º 157, de 18 de agosto de 2015, Seção 2, página 27.                

Priscila Rocha Vicente 

Auxiliar em 

Administração 
SAA 

Código da Vaga: 0320562 - Origem da Vaga: Vaga decorrente da posse 

em outro cargo inacumulável de Jacqueline Rodrigues Oliveira 

Macharete, ocorrida em 21 de outubro de 2015, conforme a Portaria 

nº 55.050, de 30 de novembro de 2015, da Universidade Federal 

Fluminense, publicada no Diário Oficial da União nº 230, de 02 de 

dezembro de 2015, Seção 2, Página 28. 

Edson Pereira do 

Nascimento 

Técnico em Arquivo SAIN/CAR 

Remoção do servidor do Instituto de Saúde Coletiva, para a Seção de 

Arquivo Intermediário da Coordenação de Arquivos, vinculada à SDC. 

(Remoção sem permuta) 

David Coutinho Maia 

Assistente em 

Administração 
CAR 

Em decorrência da exoneração de Vinicius Bruycrer Nogueira  

Jozilene Bernardino de 

Sousa 

Assistente em 

Administração 
BCG 

Em decorrência da aposentadoria de Helena Alves de Oliveira  

Alessandra Martins 

Torres 

Assistente em 

Administração 
SAA 

Em decorrência da aposentadoria de Sonia Maria de Carvalho Silva  

Eliete Nascimento de 

Souza Carvalho 

Assistente em 

Administração 
BAVR 

Em decorrência da aposentadoria de Elizabeth Abib Vasconcelos Dias  

Leandro Martins Cota 

Busquet 

Bibliotecário 
BINF 

Em decorrência da aposentadoria de Leila Baptista Varela 

Quadro 8 - Remoção de outras unidades para SDC 

NOME CARGO/SITUAÇÃO  LOTAÇÃO ATUAL 

Adriana Loureiro Rios 

Origem: HUAP (Direção) 

Destino: SDC/BCG 

Auxiliar em Administração 

 

BCG - Em decorrência da cessão do Código de 

Vaga. Remoção a pedido do servidor. BS nº58, de 

24 de abril de 2016 

Quadro 9 - Servidores que solicitaram vacância 

NOME 

CARGO/SITUAÇÃO  ÚLTIMA LOTAÇÃO 

Diego Liporage Teixeira Padilha   

 

Assistente em Administração 

BCG -  Cargo declarado vago a partir de 

12/07/2016. Posse no cargo de Assistente em 

Administração No Instituto de Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do RJ (Portaria nº 

56.868 de 3 de agosto de 2016) 

  



Quadro 10 - Aposentadorias 

APOSENTADORIA CARGO ÚLTIMA LOTAÇÃO 

Sonia Maria de Carvalho Silva Assistente em Administração 
BAC- Portaria nº 55.741, de 26 de fevereiro de 

2016. 

Elizabeth Abib Vasconcelos Dias Bibliotecário BFV - Portaria nº 55.563, de 2/2/16 

Rosangela Lopes Dias Tanus Bibliotecário 
Antigo CTC - Portaria nº 56.352, de 25 de 

maio de 2016 

Leila Baptista Varela Bibliotecário BCG - Portaria nº 56.405, de 2/6/16 

Maria Amazil de Araújo Pereira Arquivista BIAR - Portaria nº 56.808, de 26/6/16 

Eliane Teresa de Salles Freitas dos 

Santos 

Bibliotecário BUCG - Portaria nº  56.948 de 15/8/16 

Helena Alves de Oliveira Assistente em Administração BAC - Portaria nº.º 57.379 de 20/10/16 

Fernando Jose Senna Gualda Dantas Operador de Câmera de Cinema e TV SIRE - Portaria nº 55.581 de 02/10/16 

Luiz Carlos Dutra Leite Técnico em Microfilmagem SAIN/CAR - Portaria nº 57.238 de 02 de 

outubro de 2016 

 
Quadro 11 - Redistribuição por permuta 

REDISTRIBUIÇÃO POR PERMUTA PERMUTA COM A VAGA DE 

 

Alanda do Valle Vitorino (Bibliotecário) 

Instituição de origem: UNIRIO 

Instituição de destino: UFF/SDC/BIB 

Em 01/03/2016 

 

Regina de Oliveira Novaes (Bibliotecário) 

Instituição de origem: UFF 

Instituição de destino: UNIRIO 

Em 01/03/2016 

 

Grasiella R. Monteiro Pessanha (Assist. em Administração) 

Instituição de origem: ICM – Inst. de Ciência da Soc. de 

Macaé 

Instituição de destino: UFF/ SDC/BUCG 

Em 04/03/2016 

 

Eliane dos Anjos  S. Conceição (Assist. em Administração) 

Instituição de origem: UFF 

Instituição de destino: Coordenação de Gestão e Moradia 

Estudantil – CGME/AES 

Em 01/03/2016 

Cris Anderson Correa de Souza (Bibliotecário) 

Instituição de origem: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 

Instituição de destino: UFF/SDC/BFF 

Em: 17/05/2016 

Tatiana Félix da Silva (Bibliotecária) 

Instituição de origem: UFF 

Instituição de destino : Universidade Federal RJ 

Em: 17/05/2015 



Quadro 12 - Redistribuição através de código de vagas 

REDISTRIBUIÇÃO CÓDIGO DE VAGA 

Juliana Farias Motta  (Bibliotecária) 

Instituição de origem: IF – Fluminense (Campus Gaurus) 

Instituição de destino: UFF/SDC/BUCG  

Em: 16/05/2016 

 

DTS 26 de 26/05/2016 – Redistribuída através de Portaria 

da Secretaria Executiva do MEC nº763, de 02 de maio de 

2016. 

 

1.7.3.1 CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES OPERACIONAIS 

A contratação de uma empresa para execução de serviços com mão de obra terceirizada no Sistema 
de Bibliotecas e Arquivos da UFF, justifica-se pelo fato do número de servidores existentes 
atualmente no quadro de pessoal, não atender às demandas das 34 (trinta e quatro) unidades desta 
Superintendência, cuja média de atendimento ao público é de 10/12 horas diárias. 

Até que a UFF possa ampliar o número de vagas de servidores de acordo com as necessidades da 
SDC, a instituição envidou esforços no sentido de buscar uma solução emergencial, para que o 
atendimento à comunidade acadêmica e em geral não fosse comprometido e a SDC pudesse manter 
a qualidade dos serviços prestados, além de continuar a cumprir sua missão de apoiar os programas 
de ensino, pesquisa e extensão através de suas unidades de forma satisfatória.  

Sendo esta uma demanda com prioridade máxima, a alternativa encontrada pela UFF, foi a abertura 
de processo administrativo, no qual a SDC pudesse ser contemplada através de nova licitação, com a 
contratação de uma  nova  Empresa  especializada em gestão de pessoal para fornecimento de mão 
de obra terceirizada, visando a prestação de serviços continuados e apoio às atividades 
desenvolvidas nas Bibliotecas e Arquivos da UFF . 

Através da Empresa Liderança Serviços, (vencedora do Edital do Pregão Eletrônico 14/2016/AD), em 
Agosto de 2016 foram contratados 57 (cinquenta e sete) postos para Auxiliares Operacionais e em 
outubro do mesmo ano, mais 16 (dezesseis) postos, totalizando 73 (setenta e três) postos atualmente 
ocupados e distribuídos nas unidades de Niterói e fora de Sede (no interior). 

Chamamos a atenção para o fato da UFF não ter contratado “Auxiliares de Bibliotecas” e sim 
“Auxiliares Operacionais”, ressaltando aqui, que a escolaridade exigida para desenvolvimento das 
atividades pelos Auxiliares Operacionais é nível médio e dos “Auxiliares de Bibliotecas” nível 
fundamental.  

Deste modo, até que haja possibilidade de ampliação do quadro de pessoal da SDC, com número de 
servidores de forma a sanar às necessidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, o apoio 
desses colaboradores será fundamental para manutenção da qualidade dos nossos serviços e 
atendimento à comunidade acadêmica. 

1.7.3.2 PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SDC  

Os estágios realizados no âmbito da SDC em 2016 estão  classificados de acordo com a Lei 11.788, 
que prevê: a) Estágio Interno Obrigatório (EO) – previsto na matriz curricular do Curso de Graduação 
do aluno, sendo seu cumprimento indispensável para a sua formação. b) Estágio Interno Não 
Obrigatório (ENO) – aquele desenvolvido pelo aluno como atividade opcional, acrescida à carga 
horária regular e obrigatória. No caso de estágio não obrigatório, a atividade de estágio deve estar 
prevista no Plano Pedagógico do Curso de Graduação ao qual o aluno esteja vinculado. De acordo 
com a Instrução de Serviço PROGRAD/DES, Nº. 01 de 15 de dezembro de 2015, os estágios internos 
não obrigatórios, são realizados nos setores da UFF (coordenações, divisões, gerências, laboratórios, 
secretarias administrativas, bibliotecas e arquivos) que submeteram Plano de Atividades e foram 



selecionados de acordo com o Edital do Programa de Estágio Interno 01/2015 de 26 de outubro de 
2015.  

Em 2016 a Superintendência de Documentação contou com 24 (vinte e quatro) vagas de Estágio 
Interno, as quais foram distribuídas prioritariamente nas unidades do Sistema de Bibliotecas e 
Arquivos da SDC. Com base na Instrução de Serviço PROGRAD/DES, Nº. 01 de 15 de dezembro de 
2015, que estabeleceu os procedimentos para a operacionalização das Atividades de Estágio não 
obrigatórios no âmbito do Programa de Estágio Interno 2016.   

A jornada de atividades em estágios na SDC é de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas 
semanais, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas, distribuídas de comum acordo entre o 
Campo de Estágio Interno (CEI) e o estagiário, respeitando-se os horários do Plano de Estudos do 
estudante. 

A SDC buscou complementar a formação profissional dos estudantes de cursos de graduação da 
UFF; Estimular a participação de estudantes nas atividades técnicas, científicas e administrativas da 
Universidade; Contribuir para o aumento do número de campos para estágios disponíveis aos 
estudantes. As atividades técnicas, científicas e administrativas foram relacionadas com a área de 
formação profissional do estudante.  

A Superintendência de Documentação contou com 03 Estagiários (Programa de Estágio 
Supervisionado obrigatório) nas unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos. Dentre as atividades 
estipuladas pela Coordenação dos Cursos e executadas nas respectivas  unidades, destacamos: 

• Conservação e Restauração de Documentos: diagnóstico e higienização de livros, confecção 
de caixas para acondicionamento de livros, pesquisa online em catálogos  de bibliotecas; 

• Treinamento no Sistema Pergamum-Uff: alteração/ inclusão de editoras, oficina de 
autoridade; 

• Repositório Institucional: levantamento de inconsistências de assuntos das coleções e 
navegação e comparativo entre as duas versões do repositório Institucional da UFF; 

• Desenvolvimento de Coleções: pesquisa de títulos das bibliografias no Pergamum-Uff e de 
ISBN em diferentes sites. 

 
Em 2016, as Seções da Sede da SDC também receberam estagiários para realização de Estágio 
Supervisionado, possibilitando ao aluno, conhecer as atividades que envolvem ações que visem à 
organização e disseminação da informação no âmbito das bibliotecas e arquivos da Universidade; o 
planejamento e desenvolvimento de Coleções; as descrições de documentos, com vistas a facilitar as 
buscas e a recuperação da informação pela comunidade acadêmica da universidade; conhecer a 
gestão dos objetos digitais de serviços de informação, além de desenvolver ações de preservação e 
conservação de documentos. 

1.7.4 GESTÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA SERVIDORES DA SDC 

Para o exercício de 2016, a SDC teve uma previsão orçamentária de 100 (cem) mil reais a título de 
Livre Ordenação.  Todavia, conforme prestação de contas encaminhada pela Unidade Gestora da 
SDC (PROGRAD) e o Relatório de despesas do Teto orçamentário do Sistema de Concessão de 
Passagens – (SCDP), para desenvolvimento das ações planejadas, a SDC contou com um 
Orçamento de 586.407,23 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e vinte e três 
centavos), utilizados conforme quadros abaixo: 

Quadro 13 - Prestação de Contas SDC pela Unidade Gestora - PROGRAD 

FONTE RUBRICA UGR VALOR VALORES EMPENHADOS R$ 

112000000 339030 154385 52.754,37 Consumo -  57.284,95 

112000000 339039 154385 22.241,94 Serviço -  22.241,94 

112000000 449052 154385 499.762,40 Capital -  884,25 

112000000 449052 154385 884,25 Bibliografia Básica - R$ 499,762,40 



Quadro 14 - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

TIPO DE GASTO VALOR DESTINADO VALOR GASTO 

Diárias R$ 7.000,00 R$ 6.233,69 

Passagens R$ 3.000,00  

O recurso de R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados a passagens aéreas foram remanejados da 
seguinte forma: 

� R$ 2.500,00 (dois mil e cinquentos reais) para compra de material de expediente. 

(Memorando 155/2016 de 20/10/2016 em 20 de outubro de 2016); 

� R$ 500,00 (quinhentos reais) foram destinados a passagem aérea de Professor Convidado 

para comemoração do evento Pergamum que foi cancelado em 16 de novembro de 2016. 

Contudo, não foi possível o remanejamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) destinados a passagem 
aérea de Professor Convidado para comemoração do evento Pergamum que foi cancelado em 16 de 
novembro de 2016, uma vez que  o prazo para remanejamento de despesas era até dia 20 de 
outubro e o  cancelamento do evento Pergamum  foi posterior a esta data.  

Seguindo a orientação do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFF, é indicado reservar um 
saldo até a prestação de contas final tanto nas diárias como nas passagens.  

1.8 GESTÃO E USO DE RECURSOS INFORMACIONAIS E DOCUMENTAIS NA UFF  

O Comitê de Gestão da Informação constituído pela Portaria nº 56.162de 28/04/16, foi Constituído 
pelo Gabinete do Reitor – GAR, com o objetivo, de estabelecer políticas, diretrizes, e definir normas 
para gestão e uso dos recursos informacionais e documentais da Universidade.   

Atuando como presidente do respectivo Comitê, a SDC  conta com a participação de outras áreas 
como, STI, SCS, Gabinete do Reitor e PGI/PROPLAN para alcance dos objetivos propostos.  Em 
2016, destacamos o desenvolvimento das seguintes ações:  

Quadro 15 - Ações desenvolvidas pelo Comitê de Gestão da Informação na UFF 

AÇÔES DESENVOLVIDAS EM 2016 PRODUTOS 

Estabelecimento de políticas para identificação, 
coleta, armazenamento, recuperação e uso da 
informação produzida no âmbito da 
Universidade;  

� Elaboração da Política de Depósito do 
Repositório Institucional da UFF - SDC 

� Publicada no  Boletim de Serviço Ano LI – n.3 
05/01/2017 SEÇÃO IV PÁG. 049 NORMA DE 
SERVIÇO Nº 655 de 03 de janeiro de 2017). 

� Resultados: reunir, preservar, disseminar, 
promover e dar acesso à produção técnico-
científica da instituição de forma livre e gratuita, 
pela Universidade Federal Fluminense. 

Definição de política de Backup (Cópia de 
segurança) 

� Elaboração de política de Backup  (Cópia de 
segurança) – STI 

� Resultado: Ter uma cópia de segurança que 
permita restaurar os dados perdidos. 

� Aguardando publicação. 

Dados Abertos 

� Composição da Comissão de Dados Abertos para 
Elaboração do Plano de Dados Abertos, de forma 
a cumprir as disposições legais pertinentes que 
visam atender o compromisso de assegurar 
maior transparência, à gestão pública. 

� Resultados: Socialização das informações no 
domínio público 

Continua…



…Continuação do Quadro 9 

AÇÔES DESENVOLVIDAS EM 2016 PRODUTOS 

Gestão e uso dos recursos informacionais e 
documentais na UFF 
 

� Elaboração das políticas para depósito dos 
documentos administrativos no RIUFF; 

� Definição e normatização de um catálogo dos 
dados da UFF;  

� Criação de políticas de identificação e 
classificação da informação na UFF;  

� Criação de políticas de nomenclaturas para as 
informações da UFF; 

� Definição de Restauração dos dados acadêmicos 
e administrativos da UFF;  

� Estabelecimento de normas e padrões que 
visem à otimização do processo de comunicação 
interna e externa da Universidade;  

� Ampliação do acesso à produção científica da 
Universidade; 

� Ampliação da  qualidade e confiabilidade das 
informações produzidas;  

� Fortalecimento do uso e reuso dos recursos 
informacionais, levando em consideração o 
formato ideal para reutilização, atualização e 
armazenamento; 

� Consolidação dos mecanismos de preservação 
da memória institucional já existentes; 

� Estabelecimento de políticas e padrões para o 
armazenamento dos documentos oficiais nos 
arquivos da Universidade; 

� Integração dos diversos sistemas de informação 
existentes no âmbito da Universidade;  

� Empreender ações para que a massa de dados 
seja validada e atualizada de forma coerente e 
uniforme, e armazenada em um sistema central;  

� Definição de política de descarte das 
informações da UFF; 

� Mapeamento e formalização do fluxo de 
informações para Suporte a Tomada de Decisão 
da UFF; 

� Mapeamento e formalização do fluxo de 
documentos na UFF; 

� Definição de um sistema de indexação e busca 
dos dados da UFF; 

� Realizar campanha de conscientização sobre 
Segurança da Informação. 

 

1.9 CONFORTO AMBIENTAL 

Manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme contemplados no Pregão Eletrônico da 
PROAD e indicados pelas unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos através do Portal 
Financeiro. Este pregão privilegiou modelos específicos de equipamentos e não previa troca de peças 
para conserto. Deste modo, algumas unidades da SDC ainda não foram contempladas  e outras 
atendidas parcialmente. As mesmas aguardam novo contrato de manutenção pela universidade . 
Ressaltamos aqui, que o recurso utilizado para manutenção destes equipamentos não saiu da Livre 
ordenação da SDC e sim da Pró-Reitoria (PROAD). 



1.10  INVENTÁRIO E CONTROLE PATRIMONIAL 

A SDC constituiu em 2016, agentes patrimoniais designados pelo titular de suas unidades, para 
cadastramento, treinamento e autorização junto a Coordenação de Patrimônio da Universidade, para 
atuar como elemento responsável pelo inventário patrimonial e elo de ligação entre a respectiva 
unidade e o órgão de Patrimônio.  Posteriormente a SDC irá publicar uma Determinação de Serviço, 
relacionando todos os agentes patrimoniais das 34 unidades que compõe o Sistema de Bibliotecas e 
Arquivos da UFF. 

1.11 AÇÕES SUSTENTÁVEIS  

Várias foram as iniciativas desenvolvidas pela SDC em prol da Responsabilidade ambiental e 
Sustentabilidade. Dentre estas destacamos as ações promovidas pela Sede da SDC,  Laboratório de 
Conservação e Restauração de Documentos - LACORD/SDC; pelo Laboratório de Reprografia - 
LARE/SDC; pela Coordenação de Arquivos – CAR/SDC e pela Seção de Informação Referencial 
SIRE/SDC.  Dentre as iniciativas, destacamos aquelas que  visam proporcionar sobrevida ao acervo 
bibliográfico de todas as unidades, através da aplicação de técnicas e procedimentos de 
Conservação e Restauração;  a digitalização de Documentos produzidos e/ou recebidos pelas 
unidades administrativas e acadêmicas da UFF, através da migração de suportes microfílmicos para 
o formato digital; a coleta e eliminação física por fragmentação manual ou mecânica, dos documentos 
já destituídos de valor, de acordo com os instrumentos legais disponíveis e o  acesso livre e a leitura 
do documento eletrônico, não sendo necessária a impressão do mesmo. 

Em 2016 a SDC fez um diagnóstico de suas ações sustentáveis, com vistas a contribuir para a 
elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFF em desenvolvimento. O LACORD/SDC em 
parceria com a UFF/PROEX/CAR-SDC/BCG-SDC e AMPLA, vem implementando ações voltadas 
para reciclagem de resíduos e preservação ambiental através do Projeto ECOAMPLA. O mesmo 
busca o incentivo de atitudes conscientes, onde a Ampla premia os clientes que compartilham de sua 
responsabilidade socioambiental, oferecendo bônus na conta de luz para aqueles que levam 
materiais recicláveis à ecopontos de coleta da empresa. (AMPLA, 2016). O Projeto em questão está 
sendo adotado no âmbito da SDC, inicialmente com a participação das unidades: Sede da SDC, 
Biblioteca Central do Gragoatá, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos e 
Coordenação de Arquivos. 

Através do Projeto ECOAMPLA, em 2016, foram  encaminhados para reciclagem ,  350 (trezentos e 
cinquenta) quilos de papel e papelão, o que  corresponde a R$ 31,12 (Trinta e um reais e doze 
centavos de economia na conta de luz de nº 20072-7 – Campus do Gragoatá). Esta ação foi 
delineada em outubro de 2016, com a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Projeto Gestão de 
Resíduos, vinculado ao Programa Ações Sustentáveis na UFF e representado pela supervisora  do 
projeto, que reuniu-se com a ENEL (antiga Ampla Energia e Serviços S.A), representada pelo 
coordenador de Sustentabilidade da empresa e pela coordenadora de logística. Na reunião, dentre os 
participantes da UFF, também estavam presentes o representante da Superintendência de 
Documentação (SDC), o chefe da biblioteca da faculdade de Veterinária, a substituta do coordenador 
do Setor de Arquivo Especial e do Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos 
(LACORD). Foram discutidos os seguintes tópicos: o descarte dos resíduos nos campi da 
Universidade Federal Fluminense, pela ENEL, com a garantia de bonificação na conta de energia; os 
tipos de resíduos, logística de retirada, armazenamento, transparência sobre o bônus, dentre outros 
assuntos. (Fonte: PROEX) 
 
No que diz respeito às ações promovidas pelo Laboratório Reprográfico  - LARE/SDC em 2016, estas 
visam a digitalização de Documentos produzidos e/ou recebidos pelas unidades administrativas e 
acadêmicas da UFF, através da migração de suportes microfílmicos para o formato digital. 
Ressaltamos que a digitalização impacta de forma positiva o meio ambiente, pois contribui de modo 
sustentável na redução da produção e reprodução de documentos em meio físico; Contribui para o 
amplo acesso e disseminação dos documentos de arquivo por meio de ferramentas da TIC; Permite o 



intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de pesquisa por meio de redes 
informatizadas;Promove a difusão e reprodução dos acervos não digitais, em formatos e 
apresentações diferenciados do formato original;Incrementa a preservação e segurança dos 
documentos de arquivo originais que estão em outros suportes não digitais, por restringir o seu 
manuseio, garantindo assim a preservação da memória institucional; Desonera a Universidade na 
prestação de seus serviços, tendo em vista que as informações serão processadas em um curto 
espaço de tempo e assim, a tomada de decisões torna-se mais eficiente. Possibilita celeridade, no 
trabalho desenvolvido pelos Gestores, Diretores e Coordenadores de Unidades administrativas / 
acadêmicas; Servidores docentes, técnico-administrativos; Discentes e demais interessados. 

Por sua vez, a coleta e eliminação física por fragmentação manual ou mecânica, dos documentos já 
destituídos de valor, de acordo com os instrumentos legais disponíveis promovidas pela Coordenação 
de Arquivos  - CAR/SDC  em 2016 em parceria com o Projeto Gestão de Resíduos no âmbito do 
Programa de Extensão “Ações Sustentáveis na UFF” da PROEX, são ações responsáveis que 
promovem a  Redução da massa documental acumulada nos arquivos das unidades administrativas e 
acadêmicas da UFF, através de mapeamento dos fluxos documentais reduzindo tarefas e 
encaminhamento de documentos desnecessários; Consciência econômica e ambiental das matérias-
primas utilizadas para a produção de documentos em meio físico; Produção dos documentos em 
meio digital e reprodução dos existentes em meio físico, com o intuito de agilizar os processos 
decisórios da UFF ou a comprovação de direitos de docentes, técnico administrativos ou discentes, 
sem a necessidade de cópias (Exemplo: Boletim de Serviço existente em meio físico no acervo da 
CAR desde o primeiro exemplar em 1966, com alguns intervalos.  

Atualmente no site só encontra-se disponível a partir do ano de 1996); Digitalização dos documentos 
de caráter histórico/permanente para ampliar o acesso aos pesquisadores e preservar a memória 
institucional, seja ele em qualquer suporte (textual, cartográfico, imagético, etc.), através de 
ferramentas disponíveis no mercado. (Ex: ICA-AtoM); 

A iniciativa do Repositório Institucional - RIUFF atualmente promovida pela Seção de Informação 
Referencial da Superintendência de Documentação - SIRE/SDC, tem um viés sustentável muito 
importante para o meio ambiente, pois possibilita o acesso livre e a leitura do documento 
eletrônicamente.  O RIUFF além de impedir o desgaste físico do documento, possibilita o multiacesso 
de forma simultânea por duas ou mais pessoas. 

A digitalização de documentos é uma  parceria entre a CAR e o LARE, com o objetivo de organizar e 
facilitar o acesso aos documentos produzidos e recebidos pela PROGRAD mediante o processo de 
digitalização dos mesmos. 

1.12 PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES - REDES E PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E BIBLIOGRÁFICA  

O Processo nº 03605.001890/2015-41 referente à Universidade Federal Fluminense - UFF chega ao 
seu final com a celebração de mais um convênio, em 2016 foi realizada a renovação do acordo de 
Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visando à 
cooperação em matéria informações estatísticas e geocientíficas do Brasil. A Biblioteca da Faculdade 
de Economia, representante da UFF na Rede de Bibliotecas Depositárias do acervo do IBGE, 
assumiu o Status Seletivo: opção que assegura à biblioteca depositária o recebimento de publicações 
selecionadas do IBGE disponíveis para aquisição.  A data início de 02.02.2016 e término em 
01.02.2021.  

 

Através de redes e programas de cooperação técnica e bibliográfica, em 2016 a SDC manteve os 
seguintes convênios: 



Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN) - O Catálogo Coletivo Nacional de 
Publicações Seriadas (CCN) é um catálogo de acesso público que reúne informações sobre as 
coleções de publicações seriadas nacionais e estrangeiras disponíveis nas bibliotecas 
brasileiras. Essas bibliotecas, que compõem a rede CCN, possuem acervos automatizados e 
atuam de maneira cooperativa sob a coordenação do IBICT. Os objetivos do catálogo coletivo 
são difundir, identificar e localizar publicações seriadas existentes no país; estabelecer políticas de 

aquisição de coleções; padronizar a entrada dos títulos conforme critérios internacionais; promover o 

intercâmbio entre bibliotecas, por meio do COMUT (CCN, 2016). 

 

Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU) -  A CBBU tem como principal missão 
promover a formulação de políticas públicas em áreas de interesse, para incentivar a 
cooperação, o compartilhamento de serviços e produtos, a realização de projetos e pesquisas, a 
elaboração e editoração de documentos técnicocientíficos, a organização de eventos, visando à 
consolidação da educação continuada e à representação das Bibliotecas Universitárias junto a 
órgãos governamentais e a comunidade cientifica brasileira. 

 
Biblioteca Virtual de Saúde Integralidade (Comitê Executivo da BVS Integralidade – BIREME) 

Instituição parceira: Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz 
(ICICT/FIOCRUZ), que tem como objetivo ampliar a visibilidade internacional da produção da 
UFF; captar, operar e compartilhar as fontes de informação produzidas no âmbito da UFF que 
tratem dessa temática; tratamento e disseminação de informação científica e técnica nesta área 
de cobertura; subsídios para o planejamento, formação de profissionais, e construção de massa 
crítica;  

 

Biblioteca Virtual de Educação Profissional em Saúde Instituição parceira: Escola Técnica 
Educação Profissional Joaquim Venâncio – FIOCRUZ, que tem como objetivo captar, operar e 
compartilhar as fontes de informação produzidas no âmbito da UFF que tratem dessa temática; 
Divulgação, integração e compartilhamento de documentos e informações relevantes; 
instrumento de reunião, tratamento e disseminação de informação científica e técnica em sua 
área de cobertura para o ensino e pesquisa; subsídios para o planejamento, formação de 
profissionais, avaliação do controle de qualidade e construção de massa crítica;  

 

Portal Saúde Baseada em Evidências Instituição parceira: Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde - Ministério da Saúde, que tem como objetivo fornecer acesso rápido ao 
conhecimento científico por meio de publicações atuais, sistematicamente revisadas e 
fundamentadas por evidências científicas que, antes era restrito aos profissionais registrados em 
seus respectivos Conselhos de Classe;  

 

Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de 
Janeiro (CBIES). A Superintendência de Documentação é Representante da UFF e membro da 
Coordenação no Compartilhamento entre Bibliotecas das Instituições de Ensino do Estado do 
RJ. O CBIES é constituído por Bibliotecas e Unidades de informação de Instituições Públicas e 
Privadas de Ensino Superior e/ou Pesquisa, e tem como finalidade, representar e defender os 
legítimos interesses das bibliotecas das Instituições afiliadas; proporcionar o acesso ao acervo e 
aos serviços de suas bibliotecas aos clientes devidamente credenciados, respeitando os 
regulamentos de cada Instituição; facilitar a aquisição de recursos de informação e outros 
materiais/produtos; promover ações que estimulem e ampliem o conhecimento científico, 
tecnológico e cultural dos profissionais do CBIES/RJ; facilitar o acesso a informações do 
CBIES/RJ para as Instituições afiliadas; estabelecer parcerias com outras organizações e 
entidades nacionais, internacionais e especialistas que contribuam para o alcance dos objetivos 



do CBIES/RJ; incentivar a cooperação entre seus afiliados, de modo a estabelecer convênios 
entre si, contemplando interesses comuns; prestar assessoria técnica para implantação, 
manutenção e desenvolvimento de serviços de bibliotecas às Instituições afiliadas; As 
Instituições afiliadas devem ser representadas por gestores de bibliotecas/unidades de 
informação e seus suplentes, ambos indicados formalmente pela autoridade máxima das 
Instituições.  

 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Convênio Biblioteca Depositária 

Rede de bibliotecas de estabelecimentos de ensino superior e de outras instituições públicas 
selecionadas, depositárias das publicações do IBGE (livros, periódicos e mapas avulsos), que 
devem processar organizar, preservar e prover o acesso gratuito à coleção Ibegeana a todos os 
usuários. A Biblioteca da Faculdade de Economia representa a UFF nesta rede. 

 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)  - Principal fonte de 

informação da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, onde são registrados documentos técnico-
científicos das áreas de ciências da saúde, produzidos na América Latina e publicados a partir 
de 1982. As bibliotecas da UFF participam desta rede através da indexação do conteúdo de 10 
revistas na área médica.  

 
Portal de Periódicos da CAPES Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Conta com um acervo de mais 
de 37 mil títulos com texto completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente 
a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 
conteúdo audiovisual.  

 
Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) - Como biblioteca Cooperante e Biblioteca Base 

Através do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT) o usuário tem a possibilidade de 
obter cópias de documentos técnico-científicos publicados em revistas, jornais, boletins, teses, 
anais de congresso etc. existentes nas principais Bibliotecas do país.  A participação como 
Biblioteca Base envolve algumas questões entre as quais a avaliação do potencial do acervo e 
da infra-estrutura da biblioteca, além da assinatura de convênio com a Gerência do Comut. 
Qualquer pessoa, no Brasil e no exterior, pode participar do Comut como usuário bastando para 
isso cadastrar-se no Programa. Na condição de Usuário Institucional basta que o usuário se 
cadastre e faça suas solicitações de cópias através de uma Biblioteca Solicitante. Na condição 
de Usuário Solicitante, além de se cadastrar, o usuário deve adquirir Bônus Comut. Nesse caso 
o próprio usuário faz as suas solicitações de cópias sem a intermediação de uma Biblioteca 
Solicitante. (COMUT, 2016)  

 
Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia (REBAE) -  A Rede de Bibliotecas da Área de 

Engenharia e Arquitetura (REBAE) foi fundada em 1994, com o intuito de: "Elaborar acordos de 
cooperação e adotar normas comuns, visando melhorar a qualidade do atendimento aos 
usuários da área de Engenharia e implementar o uso de novas tecnologias, facilitando o acesso 
à informação e ao documento, no Brasil e exterior." (REBAE, 1969).  

 
Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP) - A SDC/UFF está associada a Rede 

Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia – ReBAP com o objetivo de indexar os periódicos 
na área de Psicologia ; ampliar as fontes de informação essenciais para o ensino, pesquisa e 
práticas psicológicas; divulgar publicações técnico-científicas de forma eficiente e igualitária; 
buscar o compartilhamento de recursos e a cooperação de esforços para o desenvolvimento da 
Psicologia no Brasil e na América Latina. 

Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte (REDARTE); A Rede de Bibliotecas e 
Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de Janeiro (REDARTE/RJ) é uma rede de 
instituições com acervos na área de arte no Rio de Janeiro e em Niterói. Seu objetivo principal é 



facilitar o acesso à informação disponível em um conjunto expressivo e representativo de 
acervos em arte. Para isso, as unidades de informação que participam da Rede se unem em um 
trabalho cooperativo. São acervos de instituições públicas e privadas de diversos tipos, como 
museus, universidades, arquivos, centros culturais. As instituições são representadas na Rede 
por gestores dessas unidades de informação, graduados em Biblioteconomia e áreas afins 
(REDARTE,2016)  

 
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Federal (SIGA) O Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal, tem por finalidade 
garantir a todos os cidadãos e aos órgãos e entidades do Poder Executivo, de forma ágil e 
segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardadas as 
restrições administrativas ou legais; integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos 
de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram; disseminar normas 
relativas à gestão de documentos de arquivo; racionalizar a produção e armazenagem da 
documentação arquivística pública; preservar o patrimônio documental arquivístico da 
administração pública federal e articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou 
indiretamente na gestão da informação pública federal. (SIGA,2016). A SDC em 2015 iniciou um 
trabalho para padronização dos termos para implantação do Sistema de gestão arquivística de 
documentos eletrônicos no SIGA-DOC, com vistas à indexar os termos inicialmente utilizados 
para implantação das Portarias no Sistema. 

 

1.13 AÇÕES AFIRMATIVAS E SOLIDÁRIAS 

Campanha do Agasalho da SDC – Realizada em julho e Julho de 2016. 

Promovida nos meses de junho e julho/16, a campanha objetivou abonar todas as uspensões através 
de doações de cobertores, mantas, entre outros tipos de agasalho. Os itens arrecadados  pelas 
unidades de Niteroi foram entregues ao Hospital Estadual Tavares de Macedo (antigo Leprosário), 
localizado na  Rodovia Amaral Peixoto Km 34 Venda das Pedras - Itaboraí/RJ Tel. (21) 3637.3845 e 
as Bibliotecas fora de Sede,  nos próprios municípios onde estão localizadas: Volta Redonda, Santo 
Antônio de Pádua, Macaé, Petrópolis, Rio das Ostras, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e 
Nova Friburgo. 
Frutos desta ação: 30 caixas de agasalhos. 

 
Trote Cultural DoaUFF – Realizada em 12/09/2016 

Promovido através de Parcerias com a HEMORIO, Associação Atlética de Turismo; Associação 
Atlética de Química, Associação Atlética Acadêmica de Segurança Pública e a Pró-Reitoria de 
Graduação - PROGRAD (Projeto Trote Cultural) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). A SDC 
disponibilizou o espaço na sua Sede em 12/09/2016, para coleta, mobilização e conscientização  
sobre a importância da doação.  
Frutos desta ação: 85 bolsas de sangue. 

 
Campanha "Adote seu Copo"  UFF – Realizada a partir de  outubro de 2016 

Esta Campanha promovida pela Sede  da Superintendência de Documentação e extensiva a todo o 
Sistema de Bibliotecas e Arquivos, objetivou  a conscientização de atitudes conscientes em prol da 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente.  A mesma buscou Incentivar o uso do seu próprio 
copo para beber água ao longo do dia, objetivando a economia de três copos descartáveis por dia, o 
que equivale a 1.095 copos por ano. 
 
 

 



Campanha DOE UM BRINQUEDO NESTE NATAL  

Promovida em dezembro de 2016 pela Superintendência de Documentação da UFF, foram 
arrecadados por meio de doação voluntária, 127 (cento e vinte e sete) brinquedos, doados pelas 34 
(trinta e quatro) unidades do Sistema de Bibliotecas e Arquivos, os quais foram distribuídos às 
crianças assistidas pelo Centro Social de Itaboraí Madre Tereza de Calcutá -CNPJ 08.157.086/0001-
72. 
 

1.14  INAUGURAÇÃO DE NOVA BIBLIOTECA (FORA DE SEDE)  

Com o apoio da Administração Central, o Sistema de Bibliotecas da Superintendência de 
Documentação inaugurou no dia 23 de fevereiro, a Biblioteca do Instituto de Ciências da Sociedade, 
na Cidade Universitária da Fundação Educacional de Macaé, localizada à Rua Aluísio da Silva 
Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros - Macaé - RJ. 

A 29ª (vigésima nona) Biblioteca do Sistema, conta com um espaço físico de 100,94 m2, disponibiliza 
2 (duas) salas de estudo em grupo; 10 (dez) postos de estudo individual;  1 (uma) sala de 
processamento técnico e 1 (um) espaço para recepção e atendimento ao usuário. Seu é composto de 
obras dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, adquiridos pela UFF. 
 

A localização dos documentos pode ser realizada na biblioteca ou remotamente através de consulta 
ao catálogo eletrônico que reúne registros bibliográficos do  respectivo acervo e demais unidades da 
UFF.   

Com a implantação da Biblioteca no Campus de Macaé - BMAC/UFF, a Superintendência de 
Documentação (SDC) cumpre com seu objetivo principal no âmbito da Universidade, que é o de 
apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo serviços e produtos que 
atendam às necessidades de informação da comunidade acadêmica da UFF e em geral. Podemos 
destacar como principais impactos positivos desta implantação: 
 

• Criação da identidade UFF/SDC através da BMAC/UFF; 
• Aquisição e disponibilização de acervo atualizado das bibliografias básica e complementar 

dos cursos ofertados pela UFF no Campus de Macaé: Administração, Ciências Contábeis e 
Direito; 

• Disponibilização de local adequado para estudo e pesquisa à comunidade acadêmica; 
• Maior integração entre a Comunidade Acadêmica, SDC e UFF; 
• Equalização das unidades fora de Sede com as unidades de Niterói. 

 

 

 
 

  



2. COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS (CAR) 

A Coordenação de Arquivos (CAR) SDC coordena, planeja e dirige as atividades arquivísticas na 
Universidade. Tem como objetivo programar ações de política arquivística além de dar acesso às 
informações arquivísticas para a comunidade universitária.  A CAR possui como finalidade coordenar 
a gestão de documentos de arquivo de qualquer suporte produzidos e/ou recebidos pela 
Universidade. 

No ano de 2016 foram alcançadas metas consideráveis e sempre buscando melhorias, a fim de que 
seja possível oferecer serviços com eficiência e eficácia. 

Considerando o esforço da SDC junto à administração central, a CAR obteve o retorno de dois (2) 
prestadores de serviço e a nomeação de um (1) servidor no cargo de Arquivista, um (1) no cargo de 
Assistente em Administração e por remoção, um (1) servidor no cargo de Técnico em Arquivo. 

Mesmo com um quadro ainda distante do necessário, a CAR tem como foco para os próximos anos, 
a constituição de uma rede de Arquivos setoriais na Universidade, sob a forma de Sistema. Essa 
mudança de status no âmbito da SDC, propicia que estes arquivos estejam alinhados a uma política 
de arquivos institucional, cumprindo assim, as normas e procedimentos arquivísticos vigentes.  

Ressalta-se também a dedicação e o esforço dos servidores da CAR no desenvolvimento de suas 
atividades setoriais que fortaleceram e colaboraram com a gestão desta unidade. 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E EQUIPE 

A Coordenação de Arquivos da SDC é constituída pelas seguintes unidades:  

• Seção de Arquivo Permanente; 

•  Seção de Arquivo  Intermediário;   

• Setor de Arquivos Especiais,  

• Setor  de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos; 

• Setor de Análise e  Programação 

O quadro 16 apresenta os titulares das seções e setores da CAR, bem como as competências de cada 

unidade. 

  



Quadro 16 – seções e Setores da CAR 

SEÇÃO / SETOR COMPETÊNCIAS TITULAR 

Coordenação de Arquivos 

Coordenar, planejar e dirigir as 
atividades das seções e setores da 
Coordenação de Arquivos da SDC.  

Igor José de Jesus Garcez 

Seção de Arquivo Permanente 

Organizar, conservar e preservar os 
documentos de valor permanente 
provenientes das Faculdades 
Isoladas, da UFERJ e ainda os 
documentos recolhidos dos diversos 
órgãos da UFF; Orientar e 
supervisionar os procedimentos 
para o preparo da documentação a 
ser recolhida, produzida, recebida e 
acumulada pelos diversos órgãos da 
UFF; Orientar os usuários nas 
pesquisas internas e externas; 

Elaborar e divulgar o acervo por 
meio de instrumentos de pesquisa; 
Promover ações culturais e 
educativas como meio de 
divulgação. 

Silvia de Araújo Coutinho 

Seção de Arquivo               
Intermediário 

Planejar, treinar, orientar e 
supervisionar os procedimentos de 
transferência dos documentos 
produzidos pelos órgãos da UFF; 
Tratar, preservar e acessar os 
documentos transferidos;   Orientar 
os usuários dos órgãos produtores 
da documentação transferida na 
realização de consulta e empréstimo 
da mesma. 

Kíssila da Silva Rangel 

Setor de Arquivos Especiais 

Orientar e supervisionar os 
procedimentos para a organização 
e/ou recolhimento de documentos 
especiais produzidos pela UFF; 
organizar, conservar e preservar os 
documentos produzidos cujo 
arquivamento e consulta exijam 
condições especiais e/ou 
equipamentos específicos; e atender 
às pesquisas internas e externas. 

Daiana M. R. Dantas Martins 



Setor de Conservação e Restauração 
de Documentos Arquivísticos 

Elaborar políticas de conservação, 
preservação e restauração de 
documentos arquivísticos, 
responsabilizar-se pelas assistências 
técnicas que envolvam questões 
relacionadas à conservação, 
preservação e restauração de 
documentos arquivísticos; Elaborar 
e executar projetos voltados para a 
conservação, preservação e 
restauração de documentos 
arquivísticos. 

Ary Alfredo Pereira Fortes 

Setor de Análise e             
Programação 

Prestar assessoramento técnico aos 
órgãos da UFF na organização dos 
documentos na fase corrente e na 
transferência daqueles de uso não 
corrente ao Serviço de Arquivo 
Intermediário. 

 

 

O quadro a seguir mostra os demais componentes da equipe da CAR, no ano de 2016, entre servidores, 

bolsistas, estagiários e prestadores de serviço. 

Quadro 17 - Integrantes das equipes das seções e dos setores da CAR em 2016 

NOME LOTAÇÃO CARGO/FUNÇÃO 

Anita Costa dos Santos CAR Auxiliar em Administração 

Beatriz Pereira Barbosa Porto 
SAES Estagiária em Arquivologia 

SAIN Prestadora de Serviço 

Caroline Batista Escobar SAIN Prestadora de Serviço 

Danilo da Silva Abreu CAR Contramestre de Ofício 

Davi Coutinho Maia CAR Assistente em Administração 

Edson Pereira do Nascimento SAIN Técnico em Arquivo 

Luiz Carlos Dutra Leite SAIN Técnico em Microfilmagem 

Matheus Ogeny Ferreira SAIN Estagiário em Arquivologia 

Melina Brito dos Santos SAES  Estagiária em Arquivologia 

Paulo Roberto Batista Torres SCRD Assistente em Administração 

Ricardo Gomes da Silva SAIN Técnico em Microfilmagem 

Rosangela Garcia Domingues SAPE Arquivista 



 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS

2.2.1 COMISSÃO PERMANENTE 

A atual Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (CPAD) vem mantendo uma 
periodicidade em suas reuniões desde 2012, muito embora já tenham ocorrido outras tentativas de
operacionalizar a comissão desde 1998. Com a inclusão de novos membros, foi publicada a Portaria 
nº 54.588, de 10 de setembro de 2015.

Esse dispositivo cumpre o que determina o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, 
onde estabelece que cada órgão e entidade da Administração Pública Federal constituirá uma 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Uma das principais atribuições da CPAD é a de 
orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 
acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos de guarda 
permanente e a eliminação dos destituídos de valor.

No ano de 2016, foram realizadas seis reuniões da Comissão. As reuniões são bimestrais a contar 
sempre do mês de março, de acordo com um calendário previamente estabelecido. No gráfico 2, são 
evidenciados os resultados das reuniões realizadas no ano de 2016. 
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ESENVOLVIDAS 

ERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS (CPAD)  

A atual Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF (CPAD) vem mantendo uma 
periodicidade em suas reuniões desde 2012, muito embora já tenham ocorrido outras tentativas de
operacionalizar a comissão desde 1998. Com a inclusão de novos membros, foi publicada a Portaria 
nº 54.588, de 10 de setembro de 2015. 

Esse dispositivo cumpre o que determina o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, 
cada órgão e entidade da Administração Pública Federal constituirá uma 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Uma das principais atribuições da CPAD é a de 
orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 
acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos de guarda 
permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 

No ano de 2016, foram realizadas seis reuniões da Comissão. As reuniões são bimestrais a contar 
março, de acordo com um calendário previamente estabelecido. No gráfico 2, são 

evidenciados os resultados das reuniões realizadas no ano de 2016.  

Gráfico 1- Resultado dos trabalhos da CPAD em 2016 
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Esse dispositivo cumpre o que determina o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, 
cada órgão e entidade da Administração Pública Federal constituirá uma 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Uma das principais atribuições da CPAD é a de 
orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e 
acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos de guarda 

No ano de 2016, foram realizadas seis reuniões da Comissão. As reuniões são bimestrais a contar 
março, de acordo com um calendário previamente estabelecido. No gráfico 2, são 

 

Listagens aprovadas pela CPAD

Metros lineares

Caixas

Estagiária em Arquivologia 

Estagiário em Arquivologia 

Técnico em Arquivo 



Gráfico 2

De acordo com o gráfico acima apresentado, notou
CPAD, muito em função dos resultados dos trabalhos de avaliação e destinação dos documentos. 

Nas listagens aprovadas pela CPAD, houve um crescimento de 40% em r
metros lineares, um crescimento de 56%, porcentagem representada também pelo quantitativo de 
caixas.  

Dentre os documentos analisados e aprovados pela CPAD, o gráfico 
tiveram listagens de eliminação de documentos aprovadas pelo Arquivo Nacional.
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2 - Comparativo dos resultados dos trabalhos da CPAD (2015-2016)

De acordo com o gráfico acima apresentado, notou-se uma evolução nos trabalhos realizados pela 
CPAD, muito em função dos resultados dos trabalhos de avaliação e destinação dos documentos. 

Nas listagens aprovadas pela CPAD, houve um crescimento de 40% em relação ao ano anterior. Em 
metros lineares, um crescimento de 56%, porcentagem representada também pelo quantitativo de 

Dentre os documentos analisados e aprovados pela CPAD, o gráfico 3 mostra as unidades que 
tiveram listagens de eliminação de documentos aprovadas pelo Arquivo Nacional.
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Gráfico 3 - Quantitativo das listagens de eliminação de documentos por unidade da UFF

Em seguida são apresentados os dados 

Quadro 18

Tipo do documento

Caderno de prova de vestibular

Controle de frequência de estagiário e/ou bolsista

Diários de classe

Ficha de dispensa em disciplinas

Ficha de inscrição em disciplinas

Ficha de inscrição no vestibular

Ficha de registro de matrícula (indeferida)

Ficha de trancamento parcial de matrícula 

(indeferido)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
3

2

3

CCM
GGT
GPCA/AD

Quantitativo das listagens de eliminação de documentos por unidade da UFF

Em seguida são apresentados os dados dessas listagens por tipo de documento.

18 - Quantitativo de caixas de documentos por tipologia documental

Tipo do documento 
Código de 

classificação 

Quantitativo em metros lineares 

vestibular 125.114 

Controle de frequência de estagiário e/ou bolsista 022.21 

Diários de classe 125.33 

Ficha de dispensa em disciplinas 125.23 

Ficha de inscrição em disciplinas 125.22 

Ficha de inscrição no vestibular 125.112 

Ficha de registro de matrícula (indeferida) 125.21 

Ficha de trancamento parcial de matrícula 

(indeferido) 

125.241 

2016

3

1 1

2

1 1 1 1 1 1 1

CCM CEG CES CTC CAP/UNI
GGT GCI GCO ESS ESD
GPCA/AD CMB EGL PROPPi SDC

Quantitativo das listagens de eliminação de documentos por unidade da UFF 

 

dessas listagens por tipo de documento. 

Quantitativo de caixas de documentos por tipologia documental 

Quantitativo em metros lineares 

para eliminação 

0,42 

1,40 

4,76 

0,84 

1,40 

0,14 

0,42 

0,28 

1 1

CAP/UNI



Ficha de trancamento total de matrícula 125.242 0,14 

Guia de remessa de documentos ou processos 063.2 14,70 

Lista de disciplinas oferecidas 122.31 0,28 

Prova de aluno 125.31 22,82 

Resumo semestral 125.33 20,16 

Trabalhos de conclusão de curso 125.32 0,42 

 
Sobre a elaboração das listagens de eliminação, houve um crescimento acentuado na avaliação da 
massa documental acumulada na CAR e nas demais unidades da UFF. Considerando o número 
reduzido de Arquivistas e Técnicos em Arquivo para executar os trabalhos de avaliação de 
documentos, os resultados foram satisfatórios, mas não atingindo a todas as unidades da instituição. 
Somente após esse procedimento os documentos podem ser eliminados fisicamente, e assim, 
racionalizar os espaços de guarda da CAR e de outras unidades da UFF. 

No que se refere à eliminação física dos documentos, a Coordenação de Arquivos da 
Superintendência de Documentação buscou uma parceria com Programa de Ações Sustentáveis na 
UFF. A parceria tem por objetivo atender aos requisitos técnicos e legais1 de processamento dos 
documentos destituídos de valor e contemplar o que é determinado no Decreto nº 5.940, de 25 de 
outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta. 

O convênio, a partir do ano de 2016 tem uma parceria com o Projeto ECO Ampla2, na qual a unidade 
que destina seus documentos para os centros de reciclagem conveniados, possuem um desconto na 
conta de energia elétrica. A previsão é de que sejam eliminadas 2 (duas) toneladas de papel. Isso 
representa um universo de 280 caixas arquivo. 

Presidente da CPAD: Igor José de Jesus Garcez 

2.2.2 GRUPO DE TRABALHO – SISTEMA DE ARQUIVOS 

O Grupo de Trabalho foi instituído pela Determinação de Serviço SDC nº 09, de 23 de outubro de 
2013 e tem como objetivo proceder a estudos e levantamentos necessários para a criação de um 
Sistema de Arquivos para a UFF. O Sistema de Arquivos será de cunho organizacional, tendo em 
vista a necessidade patente de se realizar ações de política arquivística na Universidade.  

Nesse sentido, além de promover a política arquivística da UFF, o Sistema assegura condições 
necessárias de preservação, proteção e acesso ao patrimônio arquivístico da UFF, tendo em vista 
seus valores administrativo e histórico, os interesses da comunidade e seu valor como fonte para a 
pesquisa e a produção de conhecimento. 

No ano de 2016, o grupo de trabalho não se reuniu, haja vista que a equipe será revista, de modo a 
dar maior celeridade às atividades do GT. Um plano de ação está sendo finalizado e após será 
apresentado à Superintendência de Documentação para validação e cumprimento dos trâmites 
necessários. A equipe conta com Arquivistas e Técnicos em Arquivo e com duas professoras do 
curso de Arquivologia, do Departamento de Ciência da Informação (GCI) desta Universidade.  

 

                                                                 
1 No ano de 2016, não houve publicação de Edital de Ciência de Eliminação de Documentos. 
2 Atual ENEL. 



2.2.3 GRUPO DE TRABALHO – WEBSITE DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVOS 

Instituído pela Determinação de Serviço SDC nº 03, de 1º de março de 2013, com o objetivo de 
retomar e atualizar a página web da CAR. Após a mudança na política de desenvolvimento de sites 
da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), estuda-se a melhoria da base Joomla ou a 
migração para o wordpress, sujeito a mudança do endereço da página na internet. 

As demais atividades desenvolvidas no âmbito do GT foram: 

• Inserção de notícias no site relacionadas à atuação da CAR; 

• Manutenção do site com suporte da STI; 

• Atualização de formulários para execução dos serviços oferecidos pela CAR (assessoria 
técnica, atendimento à pesquisa, etc.). 

 

O grupo tem como meta futura a reformulação da sua atual equipe, bem como a sua esfera de 
atuação, a fim de atender outras necessidades com relação à divulgação online dos produtos e 
serviços oferecidos por esta Coordenação. 

Coordenação do GT: Daiana Ribeiro 

2.2.4 GRUPO DE TRABALHO – AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

Instituído pela Determinação de Serviço SDC nº 11, de 16 de agosto de 2016, com o objetivo de 
proceder a avaliação dos documentos arquivísticos, que foram transferidos para a CAR no biênio 
2014-2015, visando a sua correta destinação em consonância com os dispositivos legais e existentes. 
O GT está em atividade por 18 meses, prazo esse que poderá ser prorrogado, de acordo com a 
necessidade. 

Coordenação: Kíssila da Silva Rangel 

2.3 PARCERIAS 

A CAR deu continuidade às parcerias internas firmadas durante o ano de 2016: 

• Pró-Reitoria de Extensão (PROEX): Projeto Gestão de Resíduos no âmbito do Programa 
Ações Sustentáveis na UFF. A parceria tem como objetivo a coleta e eliminação física dos 
documentos, de modo sustentável, que após os trabalhos da Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos da UFF foram considerados como destituídos de valor; 

• Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD): Projeto PDI – Digitalização, parceria entre a CAR e 
o LARE, com o objetivo de organizar e facilitar o acesso aos documentos produzidos e recebidos 
pela PROGRAD mediante o processo de digitalização. 

2.4 INFRAESTRUTURA 

Com relação à infraestrutura, foi obtida por meio de esforço empreendido pela SDC, a manutenção 
de 7 (sete) aparelhos de ar condicionado, com recarga de gás e manutenção preventiva. A troca de 
reatores nas calhas de iluminação dos espaços de trabalho e áreas de depósito, foi solicitada e a 
Coordenação de Arquivos aguarda o atendimento desta demanda reiterada pela Superintendência de 
Documentação. 



O prédio da CAR passou por adaptações com relação à acessibilidade3, mas espera cumprir as 
normas recomendadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) para a construção de 
arquivos4. 

Um arquivo deve oferecer serviços e atividades para o público, bem como possibilitar o trabalho 
técnico e administrativo e possuir áreas de depósito reservadas, com condições climáticas e de 
segurança especial. Assim, o edifício precisa de um novo planejamento, prevendo-se os trabalhos 
relacionados com transferência, recolhimento, organização, arranjo, guarda, preservação e 
segurança do acervo, bem como atividades de pesquisa, educativas e culturais. Também devem ser 
previstas instalações e facilidades de acesso para portadores de necessidades especiais.  

Sobre o material de consumo, a CAR recebeu parte do material solicitado, proporcional ao recurso 
obtido pela SDC. A aquisição de material permanente, sobretudo a compra de estantes foi solicitada 
e encontra-se em tramitação na universidade. A unidade recebeu da SDC, 5 (cinco) computadores 
para atender às demandas das seções e dos outros setores. 

No tocante à rede e dados de voz, aguarda-se a instalação dos cabos de rede para os novos pontos 
de internet, uma vez que recebemos novos computadores. Há também a necessidade de se adquirir 
um servidor para armazenamento de dados. O prédio conta com um roteador, a fim de disponibilizar 
internet sem fio aos usuários e facilitar a pesquisa. 

2.5 RECURSOS HUMANOS DA CAR EM 2016 

Segundo informações do Sistema de Transparência da UFF, a instituição possui em seu quadro ativo 
permanente, 24 (vinte e quatro) Arquivistas e 23 (vinte e três) Técnicos em Arquivo. Apesar de 
apresentar um quadro regular desses dois profissionais, este quantitativo não atua em sua totalidade, 
vinculados à SDC /CAR. 
 
No entanto, a Coordenação de Arquivos, por meio da Superintendência de Documentação, sempre 
reiteram em documentos ou em reuniões com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) ou 
até mesmo com Reitor, a necessidade de se contratar por concurso mais Arquivistas e Técnicos em 
Arquivo.  

Atualmente a CAR possui o seguinte quadro de recursos humanos: 

  

                                                                 
3 Existem um banheiro adaptado e uma rampa de acesso no mesmo andar onde se localiza a sala de 
pesquisa. 
4 Recomendações para a construção de arquivos. (CONARQ, 2000). Disponível em: 
<www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_ar
quivos.pdf>. Acesso em 07 dez. 2016. 



Quadro 19 - Quadro de servidores da CAR (2015-2016) 

Cargo 
Quantidade 

Em 2016 
Efetivo Exercício 

Nível superior 

Arquivista 11 6 

Assistente em 

Administração 
2 

2 

Nível médio 

Técnico em Arquivo 3 2 

Técnico em 

Microfilmagem 
2 

1 

Nível fundamental 

Auxiliar em Administração 1 1 

Contramestre Ofício 1 1 

Total 17 12 

Por intermédio de concurso público foi nomeada 1 (uma) Arquivista que assumiu a chefia da Seção 
de Arquivo Intermediário (SAIN) e 1 (um) Assistente em Administração que dá suporte ao 
Coordenador nas atividades de secretaria. Por permuta, 1 (um) Técnico em Arquivo foi transferido. 

Ainda com relação ao quadro permanente, em 2016 foi registrada a saída de 1 (um) Arquivista, 1 
(um) Técnico em Microfilmagem e 1 (um) Técnico em Arquivo por aposentadoria.  
Por cessão encontram-se 2 (dois) Arquivistas e 1 (um) Técnico em Arquivo. 2 (dois) Arquivistas estão 
em Licença para capacitação. Há previsão de reposição das saídas por aposentadoria no próximo 
concurso, em 20175. 
 
Para viabilizar o futuro Sistema de Arquivos e garantir uma política de gestão de documentos na UFF 
é essencial a contratação de pessoal (Arquivistas e Técnicos em Arquivo). 
No que se referem ao pessoal contratado, os prestadores de serviço foram admitidos após dois anos 
sem esse tipo de colaboração na CAR.  
  

                                                                 
5  O cargo de Técnico em Microfilmagem será substituído pelo de Técnico em Tecnologia da 
Informação. 



Quadro 20 - Força de trabalho contratada da CAR 

 

Cargo 2016 

Colaborador de limpeza 3 

Vigilante 4 

Estagiário 3 

Bolsista 2 

Prestador de serviço  2 

O quantitativo de colaboradores de limpeza precisa ser ampliado, tendo em vista que a unidade é 
distribuída em três andares, onde também funcionam: o Arquivo de processos da Gerência Plena de 
Comunicações Administrativas (GPCA) e o Laboratório de Petróleo e Química Ambiental (LPQA). Há 
a necessidade de dobrar o efetivo mostrado no quadro acima.  

Os 2 (dois) bolsistas atuam na organização dos documentos transferidos pela PROEX. Espera-se 
que em 2017 essa parceria seja continuada para que os trabalhos sejam concluídos. Os estagiários 
(3) são do Programa de Estágio Interno da UFF e atuam nas Seções de Arquivo Intermediário, de 
Arquivo Permanente e no Setor de Arquivo Especial. O número ideal seria de dois por seção 
informada.  

Os prestadores de serviço recém-admitidos atuam auxiliando as atividades de organização dos 
documentos no acervo da Seção de Arquivo Intermediário, igualando ao quadro desse tipo de 
colaboração que havia até 2014. 

2.6  ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAR 

A nomeação de um novo Assistente em Administração, em setembro de 2016, para atuar na 
secretaria possibilitou retomar os trabalhos que ficaram sob a responsabilidade do Coordenador, 
desde agosto de 2015.  

Diante desse novo panorama, foram estabelecidas atividades de rotinas administrativas, 
supervisionadas pelo Coordenador de Arquivos, a fim de aperfeiçoar o funcionamento da unidade.  

� Entrada e saída de documentos, análise e encaminhamento para os responsáveis; 
� Confecção e envio de documentos administrativos; 
� Organização e guarda de documentos no arquivo da secretaria; 
� Pesquisa de documentos solicitados; 
� Confecção de avisos e comunicados, assim como envio dos mesmos via e-mail e afixação no 

mural da CAR; 
� Confecção de folhas de frequência de servidores, estagiários e bolsistas; 
� Confecção de atas de reuniões; 
� Agente Patrimonial, responsável pelo controle na retirada de bens inservíveis com contagem, 

separação, triagem e identificação dos números de tombamento; 
� Recebimento de material de consumo e inserção no controle de estoque de almoxarifado; 
� Solicitação de suprimentos; 
� Atendimento ao telefone com solução de dúvidas; 
� Controle na admissão e desligamento de estagiários e bolsistas com contato direto aos 

setores pertinentes; 



� Gerenciamento do e-mail da CAR.

2.7   ATENDIMENTO DAS D

Gráfico 

As respostas das solicitações do Serviço de Informação ao Cidadão da UFF (SIC/UFF) foram 
elaboradas pelo Coordenador de 

Das solicitações 6 (seis) encaminhadas para a CAR, pouco mais de 60% (4) foram atendidas e 
versavam sobre o objeto de atuação desta unidade. 3 (três) solicitações para atender questões de 
pesquisas acadêmicas e 1 (uma) para tomada de decisões no âmbito da própria universidade. Sobre 
as solicitações não atendidas, das 2 (duas) encaminhadas, 1 (uma) não competia resposta da CAR e 
a outra foi encaminhada ao setor responsável pela questão.

2.8 ATIVIDADES DO COORDENADOR DE 

No ano de 2016, o Coordenador de Arquivos participou de diversas atividades envolvendo as 
questões inerentes ao seu cargo, das quais se destaca:

� Revisão e orientação sobre a classificação documental no Sistema Integrado de 
Administrativa da UFF (SIGADOC);

� Participação como convidado das reuniões que visam o Plano de Logística Sustentável da 
UFF; 

� Participação no planejamento para formação da Comissão de Revisão do Manual de Atos e 
Comunicações Oficiais da UFF;

� Atuação como membro nato do Conselho Deliberativo da SDC
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Gráfico 4 - Atendimento das demandas da LAI solicitadas via SIC/UFF 
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As respostas das solicitações do Serviço de Informação ao Cidadão da UFF (SIC/UFF) foram 
Arquivos com a validação da Superintendente de Documentação.  

Das solicitações 6 (seis) encaminhadas para a CAR, pouco mais de 60% (4) foram atendidas e 
versavam sobre o objeto de atuação desta unidade. 3 (três) solicitações para atender questões de 

sas acadêmicas e 1 (uma) para tomada de decisões no âmbito da própria universidade. Sobre 
as solicitações não atendidas, das 2 (duas) encaminhadas, 1 (uma) não competia resposta da CAR e 

No ano de 2016, o Coordenador de Arquivos participou de diversas atividades envolvendo as 

Revisão e orientação sobre a classificação documental no Sistema Integrado de Gestão 

Participação como convidado das reuniões que visam o Plano de Logística Sustentável da 

Participação no planejamento para formação da Comissão de Revisão do Manual de Atos e 

Quantidade de solicitações

Atendidas

Não atendidas



A seguir são elencadas as participações nos cursos e/ou eventos no ano de 2016: 
 

Quadro 21 - Participação em eventos e/ou cursos do Coordenador de Arquivos 

Tipo do evento Título Instituição 

Curso Gestão de Projetos ENAP 

Curso Introdução à Interoperabilidade ENAP 

Encontro 
Avaliador dos resumos dos trabalhos para o XX Encontro Nacional 

dos Estudantes de Arquivologia 

UNIRIO 

Estágio 
Estágio docência na disciplina Gestão de Serviços Arquivísticos, do 

curso de Arquivologia da UNIRIO 

UNIRIO 

Oficina Aplicação do AtoM na descrição e difusão arquivística FIOCRUZ 

Palestra Palestra proferida na disciplina de Classificação em Arquivos UFF/GCI 

Palestra 

Palestra proferida na V Semana do Departamento de Ciência da 

Informação: Coordenação de Arquivos da UFF: desafios e 

perspectivas 

UFF/GCI 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos UNIRIO 

Reunião 
Palestra Assessoria técnica em arquivos, na Escola de Engenharia 

Metalúrgica e Industrial de Volta Redonda 

UFF/EEMIVR 

Seminário Palestrante no Seminário de Práticas Gerenciais em Arquivos UNIRIO 

2.9  PLANEJAMENTO PARA 2017 

Quadro 22 - Planejamento da CAR para 2017 

Descrição Objetivo/Produto/Serviço Responsáveis 

Aplicar os códigos de classificação e as 

tabelas de temporalidade e destinação de 

documentos (atividades meio e fim) 

Assessoria técnica em arquivos; 

Organização da massa 

documental acumulada na CAR 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos Arquivísticos 

Atendimento às demandas do Serviço de 

Informação ao Cidadão da UFF 

Promover o acesso à 

informação e a transparência 

dos serviços públicos 

Superintendência de 

Documentação 

Coordenação de Arquivos 

Atendimento ao usuário para pesquisa no 

acervo 

Promover o acesso à 

informação 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 



Atuar na política de preservação de 

documentos arquivísticos e digitais 

Preservar os documentos de 

valor permanente e 

proporcionar seu acesso 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 

Setor de Conservação e 

Restauração de 

Documentos Arquivísticos 

Atuar na política de transferência e 

recolhimento de documentos especiais 

Padronizar os procedimentos 

visando a destinação correta 

dos documentos 
Setor de Arquivo Especial 

Atuar nas assessorias técnicas em arquivos 

Transmitir as orientações 

necessárias para a organização 

dos documentos a serem 

transferidos pelas unidades da 

UFF à Coordenação de Arquivos 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos 

Auxiliar no desenvolvimento das ações do 

GT Formação Continuada da SDC onde 

verse sobre atividades arquivísticas 

Servidores treinados e 

capacitados 

Coordenação de Arquivos 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 

Efetuar empréstimo de documentos 

arquivísticos para as unidades produtoras 

Promover o acesso à 

informação 
Seção de Arquivo 

Intermediário 

Elaborar guias de recolhimento dos 

documentos transferidos 

Recolher os documentos para 

compor o acervo permanente 

da universidade 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos 

Elaborar instrumentos de pesquisa do 

acervo 

Divulgar o acervo de valor 

permanente 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 

Elaborar listagens de eliminação de 

documentos, resultado da avaliação de 

documentos 

Cumprir a legislação vigente e 

destituir os documentos sem 

valor administrativo, fiscal, 

legal, cultural e/ou histórico 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos 

Elaborar listagens de transferência de 

documentos 

Organizar os documentos de 

guarda intermediária 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos 

Elaborar quadros de arranjo dos fundos 

documentais 

Organizar os documentos de 

guarda permanente 
Seção de Arquivo 

Permanente 

Estabelecer equivalências das tipologias Subsidiar os trabalhos de Seção de Arquivo 



documentais com a classificação dos 

instrumentos vigentes 

classificação e avaliação dos 

documentos arquivísticos 

Intermediário 

GT Avaliação de 

Documentos 

Estabelecer parceria em projetos e 

comissões em conjunto com a 

Superintendência de Documentação 

Fornecer subsídios para 

melhoria dos produtos e 

serviços da Coordenação de 

Arquivos 

Coordenação de Arquivos 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 

Estabelecer topografias para os depósitos 

Facilitar o acesso às áreas de 

guarda de documentos e agilizar 

a recuperação das informações 

arquivadas 

Seção de Arquivo 

Intermediário 

Seção de Arquivo 

Permanente 

Setor de Arquivo Especial 

Firmar parceria com o Departamento de 
Ciência da Informação para aproximar 
alunos de Arquivologia do seu campo 
prático 

Difusão educacional dos 
arquivos 

Superintendência de 
Documentação 

Coordenação de Arquivos 

Monitorar áreas de depósito de 
documentos arquivísticos 

Preservar os documentos e 
proporcionar seu acesso 

Setor de Conservação e 
Restauração de 
Documentos Arquivísticos 

Proceder a estudos para criação de política 
arquivística e o Sistema de Arquivos da UFF 

Sistema de Arquivos criado GT Sistema de Arquivos 

Publicar os editais de ciência de eliminação 
e os termos de eliminação de documentos 

Publicizar os atos resultantes 
dos trabalhos de avaliação de 
documentos 

Coordenação de Arquivos 

Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos 

Realizar a eliminação física dos documentos 
arquivísticos após os processos de avaliação 
e seleção 

Racionalizar os espaços físicos e 
encerrar o ciclo de vida dos 
documentos 

Coordenação de Arquivos 

Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos 

Suporte na classificação de documentos em 
sistemas informatizados de gestão de 
documentos 

Organizar documentos segundo 
os procedimentos arquivísticos 
vigentes 

Coordenação de Arquivos 

Seção de Arquivo 
Intermediário 

 

2.10 SEÇÃO DE ARQUIVO PERMANENTE (SAPE) 

A Seção de Arquivo Permanente (SAPE) possui como Setores o de Arquivo Especial (SAES) e o de 
Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD).  

Possui como uma de suas competências organizar, conservar e preservar documentos provenientes 
da faculdades isoladas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) e os 
documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos da UFF, que possuam valor 
permanente. Compete ainda à SAPE, receber documentos oriundos da Seção de Arquivo 



Intermediário (SAIN), cuja avaliação e seleção já tenham sido realizadas, além de elaborar quadros 
de arranjo e instrumentos de pesquisa, facilitando o acesso às informações sob sua custódia. 

2.10.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAPE 

As listagens de eliminação apresentadas no quadro 7 são resultado de um trabalho de reorganização 
do acervo encontrado nos depósitos da SAPE. Atualmente, tem sido realizada a avaliação e a 
destinação correta desses documentos, aplicando os códigos de classificação e as tabelas de 
temporalidade e destinação de documentos (atividades meio e fim). 

 

Quadro 23 - Listagens de eliminação de documentos (após avaliação da massa documental acumulada) 

Unidade Situação 

Faculdade de Direito Em elaboração 

Faculdade Fluminense de Odontologia Em elaboração 

Faculdade Fluminense de Medicina Em elaboração 

Coordenação do Curso de Graduação em Matemática Aprovada pela CPAD 

Departamento de Comunicação Social Aprovada pela CPAD 

Departamento de Ciência da Informação Aprovada pela CPAD 

Escola de Serviço Social Aprovada pela CPAD 

Faculdade de Direito Aprovada pela CPAD 

Instituto Biomédico Aprovada pela CPAD 

Instituto de Letras Aprovada pela CPAD 

 

A seguir, encontram-se listadas as atividades da Seção de Arquivo Permanente: 

� Elaboração e atualização de Inventário Sumário (Coordenação do Curso de Graduação em 
Matemática – GGT, Coleção das portarias do Gabinete do Reitor, Coleção da normas de 
serviço do Gabinete do Reitor); 

� Elaboração e supervisão das atividades realizadas pelos estagiários; 
� Organização do acervo da Coordenação do Curso de Graduação em Matemática; 
� Organização do acervo da Faculdade de Direito; 
� Organização do acervo da Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de 

Janeiro; 
� Organização do acervo da Pró-Reitoria de Graduação; 
� Organização da coleção de normas de serviço do Gabinete do Reitor; 
� Organização da coleção de portarias do Gabinete do Reitor; 
� Organização dos documentos acadêmicos enviados pela PROGRAD: certificados, diplomas e 

históricos escolares não retirados pelos discentes; 
� Atendimento às pesquisas. 
� Assessoria técnica na Coordenação de Administração Patrimonial da Prefeitura Universitária, 

com a supervisão de estagiários; 
� Participação em reuniões da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), 

para apresentação das listagens de eliminação de documentos; 



� Participação no GT Avaliação de Documentos Arquivísticos: classificação e avaliação dos 
documentos da Coordenação dos cursos de Química e Química Industrial; 

� Visita técnica à Coordenação de Preservação do Acervo do Arquivo Nacional – Maio/2016; 
� Visita técnica ao Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) – Julho/2016; 
� Visita técnica ao Arquivo Geral da Universidade de São Paulo (USP) – Julho/2016; 
� Visita técnica ao Arquivo da Academia Brasileira de Letras (ABL) – Julho/2016. 

2.10.2 PESQUISAS ATENDIDAS PELA SAPE 

Quadro 24 - Pesquisas atendidas pela Seção de Arquivo Permanente 

Acervo Sigla 
Solicitação de 

pesquisa 
Mês Tipo da pesquisa 

Consultas 

realizadas no 

acervo 

Faculdade de Direito ESD 04 
Março 
Abril 

Agosto 

Para fins 
comprobatórios 

04 

Escola de Enfermagem CME 03 
Março 
Abril 

Acadêmica 
Para fins 

comprobatórios 
03 

Faculdade Fluminense de 
Medicina 

FFM 02 
Março 
Abril 

Para fins 
comprobatórios 

02 

Faculdade Fluminense de 
Odontologia 

FFO 01 Março 
Para fins 

comprobatórios 
01 

Escola de Serviço Social ESS 02 
Abril 

Setembro 

Para fins 
comprobatórios 

Acadêmica 
02 

Faculdade de Educação ESE  02 
Abril 

Setembro 
Para fins 

comprobatórios 
02 

Faculdade de Farmácia CMF 03 
Abril 

Setembro 
Para fins 

comprobatórios 
03 

Faculdade de Economia ESC 01 Abril 
Para fins 

comprobatórios 
01 

Assessoria de Segurança e 
Informação 

ASI 02 
Julho 

Outubro 
Acadêmica 02 

Gabinete do Reitor GAR 03 
Julho 

Setembro 
Outubro 

Para fins 
comprobatórios 

03 

Centro de Artes CEART 01 Agosto 
Para fins 

comprobatórios 
01 

Departamento de Ciência da 
Informação 

GCI 01 Setembro Acadêmica 01 

Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

CEPEX 01 Novembro 
Para fins 

comprobatórios 
01 

Livros de registro de 
diploma 

- 02 
Setembro 
Outubro 

Para fins 
comprobatórios 

07 

Boletim de Serviço BS 05 
Maio 
Junho 

Setembro 

Para fins 
comprobatórios 

19 

Total de Pesquisas solicitadas: 33 

 

O Gráfico 5 mostra que neste ano, houve um crescimento no número de pesquisas realizadas pela 
SAPE em 13,79%, em comparação com 2015. 



Gráfico 5 - Comparativo das pesquisas realizadas pela Seção de Arquivo Permanente (2015-2016) 

 

No que diz respeito ao desarquivamento dos documentos acadêmicos não retirados pelos alunos, 
houve um crescimento de 556,25% em relação a 2015 (gráfico 6). Os tipos dos documentos são 
certificados de cursos de especialização, diplomas dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, 
todos acompanhados dos seus históricos escolares.  

Gráfico 6 - Comparativo dos desarquivamentos de documentos acadêmicos realizados pela Seção de Arquivo Permanente (2015-2016) 

 

De acordo com a tabela de temporalidade e destinação de documentos das atividades-fim das IFES, 
esses documentos são produtos de um registro. O registro feito por meio de um livro que depois de 
produzido pela PROGRAD, possui como destinação final a guarda permanente. Observa-se, no 
entanto que a tabela diz que os certificados e diplomas não entregues 2 (dois) anos após a emissão 
podem ser eliminados. 

Após reuniões realizadas entre a Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação e 
a Divisão de Controle de Certificados e Diplomas (DCCD) da PROGRAD houve um entendimento de 
que a confecção desses documentos é bastante onerosa para a universidade. Nesse sentido, ficou 
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acordado que os documentos ficariam arquivados por 3 (três) anos após a emissão em arquivo 
corrente e mais 2 (dois) anos na CAR. 

O percentual de crescimento mostrado anteriormente, evidencia o avanço da universidade nos cursos 
de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) onde é observado que as áreas de guarda de 
documentos tendem a ficar cada vez mais saturadas. 

Outra questão relativa ao crescimento dessa demanda diz respeito ao envio desses documentos, 
onde é imprescindível o correto acondicionamento evitando retrabalhos quando do processamento 
técnico. Com o aumento da demanda, o não envio dos documentos conforme orientações repassadas 
aos setores competentes da PROGRAD ocasiona uma sobrecarga na reduzida equipe da SAPE.  

Com relação ao crescimento do acervo, de acordo com os recolhimentos efetuados durante o ano, 
houve um aumento de 636% em comparação ao ano de 2015 (gráfico 8). Isso demonstra a 
necessidade urgente de um número maior de servidores atuando na SAPE. É importante ressaltar que 
a Seção conta com apenas 2 (dois) servidores, sendo que um exerce a função de chefe. 

 
Gráfico 7 - Comparativo dos recolhimentos realizados pela Seção de Arquivo Permanente (2015-2016) 

 

2.10.3 PARTICIPAÇÃO DA SAP EM CURSOS E/OU EVENTOS 

Quadro 25 - Participação em eventos e/ou cursos da Seção de Arquivo Permanente 

Tipo do evento Título Instituição 

Curso 
Curso de Inglês 

UFF/Instituto de 

Letras 

Encontro V CINforme – Interoperabilidade de documentos arquivísticos: dos 
Sistemas de Negócio ao SIGAD e ao RDC-Arq 

CNEN 

Palestra 
Participação como expositora na visita técnica dos alunos de 
Arquivologia, na VI Semana do Departamento de Ciência da 
Informação 

UFF/GCI 

Workshop Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis: RDC-Arq 
(Archivematica e AtoM) 

IFRJ 
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2.10.4 A SEÇÃO DE ARQUIVO PERMANENTE EM NÚMEROS 

Tabela 1 - A Seção de Arquivo Permanente em números 

SDC/CAR/Seção de Arquivo Permanente 2015 2016 Variação (%) 

• Avaliação, classificação, identificação e 
acondicionamento do acervo  

 103 caixas  94 caixas (8,74%) 

Organização do acervo 345 caixas 59 caixas (82,90%) 

• Documentos consultados (caixas) 
54 caixas 43 caixas (20,37%) 

• Documentos consultados (livros) 
85 livros 27 livros (68,24%) 

• Documentos encaminhados a outros setores 
9 caixas  2 caixas  (77,78%) 

• Recolhimento de documentos 
25 caixas 184 caixas 636% 

• Listagem de Eliminação de Documentos  
18 11 (38,89%) 

Aprovadas pela CPAD 14 8 (42,86%) 

Em fase de elaboração 4 3 (25%) 

• Empréstimos 
1 2 100% 

• Pesquisas realizadas no acervo
6
  

29 33 13,79% 

             Atendidas 24 24 0% 

             Não atendidas
7
  5 9 80% 

• Pesquisas realizadas nos livros de registro do HUAP 
3 1 (66,67%) 

            Atendidas 0 0 0% 

           Não atendidas  3 1 (66,67%) 

Visitas ao arquivo 
70 32 (54,29%) 

           UFF 9 30 233,33% 

           Outras Instituições 61 2 (96,72%) 

• Pesquisas realizadas nos Boletins de Serviço 
10 5 (50%) 

           Atendidas 10 4 (60%) 

           Não atendidas 0 1 - 

                                                                 
6 Incluem-se as pesquisas nos Boletins de Serviço e nos livros de registro do HUAP.  
7 Por pesquisas não atendidas entende-se como aquelas em que a informação solicitada não foi 

encontrada na consulta realizada ao acervo.  



Consultas realizadas no acervo 212 18 (91,51%) 

• Pesquisas para proceder ao desarquivamento e 
entrega de Diplomas 

16 105 556,25% 

           Atendidas 16 100 525% 

           Não atendidas 0 5 - 

2.11 SETOR DE ARQUIVO ESPECIAL (SAES) 

O Setor de Arquivo Especial (SAES), como parte da Seção de Arquivo Permanente é responsável 
pelo recolhimento, guarda, preservação e acesso ao conjunto documental de caráter permanente, em 
suporte não convencional produzido ou recebido pela universidade. 

2.11.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAES 

� Organização e identificação do acervo fotográfico do fundo GAR (em andamento); 
� Conclusão do acondicionamento do acervo fotográfico da Faculdade Fluminense de Filosofia 

(FFF); 
� Higienização e acondicionamento do acervo fotográfico da Faculdade de Direito de Niterói 

(FDN), em conjunto com o SCRD (em andamento); 
� Transferência do acervo cartográfico da Superintendência de Arquitetura e Engenharia 

(SAEN): conferência, levantamento de dados e acondicionamento (em andamento); 
� Atendimento à pesquisa; 
� Supervisão de estagiários. 

� Assessoria técnica nas Coordenações dos cursos de graduação em Medicina Veterinária e 
de Farmácia, com a supervisão de estagiários; 

� Participação em reuniões da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), 
para apresentação de listagem de eliminação de documentos; 

� Participação no GT Formação Continuada da SDC; 
� Participação nas reuniões de implantação do SIGADOC, a convite da Coordenação de 

Arquivos e da Superintendência de Documentação; 
� Visita técnica à Coordenação de Preservação do Acervo do Arquivo Nacional – Maio/2016; 
� Visita técnica ao Arquivo da Academia Brasileira de Letras (ABL) – Julho/2016. 

2.11.2  PESQUISAS ATENDIDAS PELO SAES 

Quadro 26 - Pesquisas atendidas pelo Setor de Arquivo Especial 

Acervo Sigla Pesquisas Mês Tipo 

Superintendência de 

Documentação 
SDC 01 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Acadêmica 

Total de Pesquisas: 01 

 



2.11.3 PARTICIPAÇÃO DO SAES EM CURSOS E/OU EVENTOS 

 
Quadro 27 - Participação em eventos e/ou cursos do Setor de Arquivo Especial 

Tipo do evento Título Instituição 

Curso Direito Administrativo UFF/PROGEPE 

Encontro 
V CINforme – Interoperabilidade de documentos arquivísticos: dos 

Sistemas de Negócio ao SIGAD e ao RDC-Arq 

CNEN 

Oficina Formação para instrutores UFF/SDC 

Palestra 

Participação como expositora na visita técnica dos alunos de 

Arquivologia, na VI Semana do Departamento de Ciência da 

Informação 

UFF/GCI 

Workshop 
Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis: RDC-Arq 

(Archivematica e AtoM) 

IFRJ 

2.12 SETOR DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS (SCRD) 

O Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos (SCRD) é parte integrante da 
Seção de Arquivo Permanente e possui como algumas das suas competências, a de elaborar planos 
de conservação preventiva para os documentos arquivísticos. 

2.12.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCRD 

• Higienização dos dossiês dos alunos da antiga Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 

(1912), Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro (1916), Faculdade de Direito de 

Niterói (1921); 

2.12.2 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E/OU EVENTOS 

Quadro 28 - Participação em eventos e/ou cursos do Setor de Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos 

Tipo do evento Título Instituição 

Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ciências das Religiões 
Faculdade Unida 

de Vitória 

Cabe ressaltar que o responsável pelo setor encontra-se em licença para capacitação e a unidade 
encontra-se somente com um servidor lotado. 

2.13 SEÇÃO DE ARQUIVO INTERMEDIÁRIO (SAIN) 

A Seção de Arquivo Intermediário (SAIN), até o fim de março de 2016 contava apenas com três 
servidores de nível técnico e um estagiário de graduação em Arquivologia, visto que outros servidores 
estavam gozando de licenças. Logo, o reduzido número de pessoal comprometeu a realização de 
tarefas inerentes às competências da Seção. Entre os meses de março e junho, houve a lotação de 
uma (1) arquivista, um (1) técnico em arquivo e dois bolsistas. Adiante, entre os meses de outubro e 



novembro, houve a aposentadoria de um servidor e o licenciamento de um técnico em arquivo. 
Porém, foram disponibilizadas duas prestadoras de serviço para auxiliar nos trabalhos da Seção. 

Sendo assim, na segunda quinzena de outubro, a SAIN contava com o efetivo de 3 servidores (1 
nível superior e 2 nível médio), 2 prestadoras de serviço, 2 bolsistas e 1 estagiário, o que possibilitou 
iniciar uma série de atividades. Cabe ressaltar que com a deflagração da greve, em meados de 
outubro e o encerramento do contrato dos 2 bolsistas, em novembro, mais uma vez tivemos o fluxo 
de pessoal e, consequentemente de trabalho, bastante prejudicado. 

2.13.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAIN 

Nesta subseção são apresentadas as ações desenvolvidas em 2016, como assessoria técnica em 
arquivos, atividades técnicas no acervo do Departamento de Administração de Pessoal (DAP) e seus 
desdobramentos. 

2.13.2 ASSESSORIAS TÉCNICAS EM ARQUIVOS 

Abaixo são pontuadas as iniciativas desenvolvidas para melhoria do atendimento ao solicitante de 
assessoria técnica em arquivos. Cabe ressaltar que grande parte das iniciativas tem a participação de 
todos os arquivistas lotados na Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação, 
em virtude do número de arquivistas desta Seção ser extremamente reduzido frente a demanda de 
trabalho existente. 

• Atualização do formulário de solicitação de Assessoria Técnica e da nota explicativa sobre as 
assessorias no site www.arquivos.uff.br; 

• Elaboração e atualização de planilha para controle das assessorias técnica realizadas entre 
2014-2016 (abril); 

• Elaboração, em conjunto com os arquivistas da CAR, de minuta da Norma de Serviço sobre 
procedimentos de assessoria técnica em arquivos da UFF (maio); 

• Elaboração de modelo de Relatório de Assessoria Técnica em Arquivos (maio); 

• Realização do mapeamento de processos referentes à assessoria técnica em arquivos 
(maio); 

• Distribuição das assessorias técnicas solicitadas até 2015 entre os arquivistas da CAR 
(agosto); 
 

No ano de 2016, entre os meses de janeiro e novembro, foram solicitadas 30 (trinta) assessorias 
técnicas pelas seguintes unidades: 

� Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM/SDC); 
� Biblioteca Flor de Papel (BFP/SDC); 
� Centro de Artes da UFF (CEART); 
� Coordenação de Apoio Acadêmico (CAA/PROAES); 
� Coordenação de Pessoal Técnico Administrativo (CPTA/PROGEPE); 
� Coordenação do curso de graduação em Ciências Naturais – Santo Antônio de Pádua (GCN); 
� Coordenação do curso de graduação em Física (GGF); 
� Coordenação do curso de graduação em História (GHT); 
� Coordenação do curso de pós-graduação em Educação (SPU); 
� Coordenação do curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica – Niterói (TPN) 
� Departamento de Contabilidade (STC); 
� Departamento de Direito Público (SDB); 
� Departamento de Empreendedorismo e Gestão (STE); 
� Departamento de Microbiologia e Parasitologia (MIP); 
� Departamento de Química Analítica (GQA); 



� Divisão de Capacitação e Qualificação
� Divisão de Capacitação e Qualificação Docente (DCQD/CPD);
� Divisão de Gestão de Desempenho (DGD/CPTA);
� Divisão de Gestão de Lotação (DGL/CPTA);
� Divisão de Gestão de Relacionamentos (DGR/SCS);
� Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Vol
� Faculdade de Nutrição (CMN);
� Pós-Graduação em Administração 
� Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC);
� Tecnologia em Sistemas de Computação 
� Secretaria Administrativa do Departamento de Administr
� Secretaria Administrativa do Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda (SA/VCX);
� Secretaria Administrativa dos cursos de pós

Volta Redonda (SPG/VCX);
� Secretaria Administrativa dos D

Volta Redonda (SAD/VCX);
� Secretaria do Programa de pós

 
A assessoria técnica aos arquivos é realizada mediante uma consecução de etapas que vão desde o 
contato preliminar do solicitante, via formulário no site, até a transferência da documentação para os 
depósitos da Seção de Arquivo Intermediário.
 
A seguir, alguns dados são apresentados em forma de gráfico, para facilitar a compreensão dessas 
etapas. 
 

Gráfico 

Do total de 30 solicitações de Assessoria Técnica:

� 30% (9) assessorias foram encerradas em razão do solicitante não ter dado continuidade as 
etapas previstas para a assessoria;

� 7% (2) solicitantes não disponibilizaram servidor ou prestador de serviço para execução das 
tarefas inerentes a organização de documentos.
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Divisão de Capacitação e Qualificação (DCQ/CPTA); 
Divisão de Capacitação e Qualificação Docente (DCQD/CPD); 
Divisão de Gestão de Desempenho (DGD/CPTA); 
Divisão de Gestão de Lotação (DGL/CPTA); 
Divisão de Gestão de Relacionamentos (DGR/SCS); 
Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda (EEIMVR);
Faculdade de Nutrição (CMN); 

Graduação em Administração – Volta Redonda (PPGA); 
Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC); 

Tecnologia em Sistemas de Computação – EAD (CTS); 
Secretaria Administrativa do Departamento de Administração de Pessoal (SA/DAP);
Secretaria Administrativa do Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda (SA/VCX);
Secretaria Administrativa dos cursos de pós-graduação do Instituto de Ciências Exatas de 
Volta Redonda (SPG/VCX); 
Secretaria Administrativa dos Departamentos de Ensino do Instituto de Ciências Exatas de 
Volta Redonda (SAD/VCX); 
Secretaria do Programa de pós-graduação em Odontologia (SPO). 

A assessoria técnica aos arquivos é realizada mediante uma consecução de etapas que vão desde o 
inar do solicitante, via formulário no site, até a transferência da documentação para os 

depósitos da Seção de Arquivo Intermediário. 

A seguir, alguns dados são apresentados em forma de gráfico, para facilitar a compreensão dessas 

Gráfico 8 - Status das assessorias técnicas aos arquivos da UFF 

Do total de 30 solicitações de Assessoria Técnica: 

30% (9) assessorias foram encerradas em razão do solicitante não ter dado continuidade as 
etapas previstas para a assessoria; 

(2) solicitantes não disponibilizaram servidor ou prestador de serviço para execução das 
tarefas inerentes a organização de documentos. 
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� Não iniciamos 13% (4) das assessorias devido ao número reduzido de pessoal especializado 
para desenvolver essa atividade. Contudo, foram enviadas mensagens de e-mail aos 
solicitantes informando que entraríamos em contato em data oportuna. Essas assessorias 
serão prioridade para o ano de 2017. 

� 17% (5) assessorias estão em andamento; 
� 23% (7) relatórios estão em elaboração; 
� 10% (3) transferências de documentos foram realizadas mediante assessoria técnica. As 

caixas arquivo oriundas desses setores estão na CAR para posterior conferência e avaliação. 

Gráfico 9 - Assessorias técnicas em andamento 

 

Das 5 (cinco) assessorias onde apresenta o status “em andamento”: 3 (três) estão com visitas 
agendadas para o mês de dezembro, 1 (uma) tem agendada a transferência de 197 caixas também 
para dezembro e 1 (uma) ainda está recebendo orientações. 
A respeito da alínea “f”, elaborou-se o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 - Assessorias técnicas “em conferência” 
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Como resultado das assessorias técnicas iniciadas em 2016, houve a transferência de 46 caixas 
arquivo contendo documentos para serem destinados para a guarda permanente ou eliminação, 
conforme preconizado pela legislação em vigor. 

2.13.3 ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PESSOAL (DAP) 

A tabela a seguir apresenta os dados de 2016 em comparação aos de 2015 relativos às atividades 
técnicas executadas no acervo do DAP sob custódia desta Seção. 

Tabela 2 - Atividades técnicas realizadas no acervo do DAP 

Atividades 2015 2016 Variação (%) 

Arquivamento de pastas funcionais 125 171 36,80% 

Arquivamento de expedientes 36 30 (16,67%) 

Arquivamento de documentos avulsos nas pastas 511 1.149 124,85% 

Envio de documentos (malotes) 58 74 27,59% 

Realização de pesquisas nas pastas funcionais 636 210 (66,98%) 

Realização de pesquisas nos expedientes 250 64 (74,40%) 

Realização de pesquisas nos livros de frequência 1 5 400% 

 
De acordo com o comparativo, destaca-se o crescimento de mais de 100% no arquivamento de 
novos documentos que comporão as respectivas pastas funcionais dos servidores. Cabe informar 
que não temos todos os expedientes indexados em planilha. De um total de cerca de 56.000 pastas 
funcionais, temos indexado 24.909. É importante ressaltar a insuficiência de espaço para o 
recebimento de novas remessas do DAP. 

Outras atividades desenvolvidas pela SAIN 

� Participação na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da UFF; 
� Apresentação de palestra sobre aspectos de um Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos aos membros da Superintendência de Tecnologia da Informação 
(STI); 

� Supervisão de 4 (quatro) bolsistas do Projeto de Extensão: Centro de Memória da Extensão 
da UFF; 

� Revisão de Determinação de Serviço para implantação do Grupo de Trabalho de Avaliação 
de Documentos Arquivísticos (DTS SDC nº 11, de 16 de agosto de 2016). 

2.13.4 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E/OU EVENTOS 

Quadro 29 - Participação em eventos e/ou cursos da Seção de Arquivo Intermediário 

Tipo do evento Título Instituição 

Curso Instituições de Memória e Documentação FIOCRUZ 

Curso Procedimentos de protocolo Arquivo Nacional 



Além disso, o artigo “A Identificação Arquivística como ferramenta facilitadora à aplicação de Códigos 
de Classificação: um estudo 
Universidade Federal Fluminense”, elaborado em coautoria com os bolsistas Lucas Mesquita e 
Renata Perez foi aprovado em 16 de novembro de 2016, pela Comissão Científica do Seminário “Os 
documentos em seu contexto funcional 
Associação dos Arquivistas de São Paulo.

2.13.5  CRESCIMENTO ANUAL

Em 2016, a SAIN recebeu por meio de transferência
tratadas e destinadas conforme previsto em legislação federal.

Os depósitos da Seção de Arquivo Intermediário foram reorganizados com vistas a otimizar os 
espaços existentes. Foi possível retirar boa parte dos documentos oriundos de outras transferências 
dos corredores, contudo não foi suficiente. Atualmente, não há espaço disponível para recebimento 
de novos documentos. 
 

Gráfico 

As transferências ocorreram nos meses de 
acordo com o ritmo de trabalho empregado pelos solicitantes nas tarefas indicadas pelo arquivista 
responsável pela assessoria. 
Em paralelo a ausência de espaço para o crescimento do acervo, realizou
seguintes grupos de documentos:

� Indexação de 3.807 dossiês de alunos da Escola de Engenharia, num total de 124 caixas 
arquivo (Data-limite: 1950

                                                                
8 Todas as transferências ocorreram
2016. 
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Além disso, o artigo “A Identificação Arquivística como ferramenta facilitadora à aplicação de Códigos 
de Classificação: um estudo de caso da organização do acervo da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal Fluminense”, elaborado em coautoria com os bolsistas Lucas Mesquita e 
Renata Perez foi aprovado em 16 de novembro de 2016, pela Comissão Científica do Seminário “Os 

ntos em seu contexto funcional – da análise diplomática à tipológica”, promovido pela 
Associação dos Arquivistas de São Paulo. 

ANUAL DO ACERVO 

Em 2016, a SAIN recebeu por meio de transferência8 o total de 238 caixas arquivo para serem 
ratadas e destinadas conforme previsto em legislação federal. 

Os depósitos da Seção de Arquivo Intermediário foram reorganizados com vistas a otimizar os 
espaços existentes. Foi possível retirar boa parte dos documentos oriundos de outras transferências 

s corredores, contudo não foi suficiente. Atualmente, não há espaço disponível para recebimento 

Gráfico 11 - Crescimento do acervo da Seção de Arquivo Intermediário 
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acordo com o ritmo de trabalho empregado pelos solicitantes nas tarefas indicadas pelo arquivista 
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Além disso, o artigo “A Identificação Arquivística como ferramenta facilitadora à aplicação de Códigos 
Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal Fluminense”, elaborado em coautoria com os bolsistas Lucas Mesquita e 
Renata Perez foi aprovado em 16 de novembro de 2016, pela Comissão Científica do Seminário “Os 
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s corredores, contudo não foi suficiente. Atualmente, não há espaço disponível para recebimento 
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� Tratamento de 30 caixas arquivo da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX (Data-Limite: 2008-
2012); 

� Tratamento de 6 caixas arquivo da Divisão de Monitoria – DMO/PROGRAD (Data-Limite: 
2013-2014); 

� Tratamento de 9 caixas arquivo da Coordenação dos cursos de Química e Química Industrial 
– GGQ (em andamento); 

� Tratamento de 21 caixas arquivo da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 
PROPPi (em andamento); 

� Tratamento de 12 caixas arquivo do Departamento de Administração – STA (Data-Limite: 
2012). 

Das atividades descritas acima, somente 3 (três) geraram listagens de eliminação de documentos 
(PROEX, DMO e STA). Tais listagens serão apresentadas no exercício de 2017. 

  



3. COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS (CBI) 

A Coordenação de Bibliotecas da SDC é responsável pela gestão das ações que visem à 
organização e disseminação da informação no âmbito das 29 (vinte e nove) bibliotecas da 
Universidade: atualização e manutenção do acervo; atendimento ao usuário e circulação de material 
bibliográfico; representação descritiva e temática de documentos; gestão do Repositório Institucional 
da UFF (RiUFF) e gestão do software de automação do acervo e dos serviços.  Estas ações são 
desenvolvidas pelas Seções subordinadas à CBI, cujas competências e responsáveis são 
relacionados abaixo: 

Quadro 30 – CBI E SUAS SEÇÕES: COMPETÊNCIAS E RESPONSÁVEIS 

 

O planejamento da Coordenação de Bibliotecas para o ano de 2016 priorizou ações que visavam à 
ampliação da qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas do Sistema, entre elas os 
Programas de Formação Continuada e Capacitação de Usuários que contribuíram de forma bastante 
produtiva o alcance dos objetivos propostos. 

O Programa de Formação Continuada tem como objetivo desenvolver ações para qualificação, 
integração social  e aprendizagem ds bibliotecários, arquivistas e demais colaboradores do sistema 
de Bibliotecas e Arquivos da UFF, visando à qualidade e eficiência dos serviços prestados.  

O Programa de Capacitação de Usuários tem como objetivo 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 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

� 1o Treinamento do Programa de Formação Continuada: realizado em duas etapas: 16 e 
26 de fevereiro (na cidade de Niterói) e 07 a 20 de abril (nas unidades fora de Sede), o 
treinamento teve como conteúdo os Módulos do Pergamum: Consulta e Meu Pergamum.   
Público atingido com a ação: 184 colaboradores do Sistema (Bibliotecários; Auxiliares; 
Estagiários e Prestadores de Serviço); 

� Oficina para Capacitação de Instrutores: realizada no período de 16 a 18 de agosto a 
oficina visa desenvolver competências e habilidades didáticas básicas no corpo de 
bibliotecários, arquivistas e colaboradores, através da utilização de ferramentas práticas para 
o aprimoramento de apresentações, cursos e treinamentos.  Público atingido com a ação: 12 
Bibliotecários; 



� Acolhimento de novos servidores: esta ação tem como objetivos: proporcionar ao servidor 
recém-chegado ambientação no Sistema de Bibliotecas e Arquivos na UFF; através da 
apresentação de informações básicas sobre a UFF e a SDC, conhecimento do perfil 
profissional e das expectativas do servidor concursado recém-chegado.  Público atingido com 
a ação: 3 Bibliotecários das Bibliotecas do Instituto do Noreste Fluminense e da Faculdade de 
Farmácia.  

� Palestra “Muito além dos livros: informação e pesquisa no Sistema de Bibliotecas da 
UFF”: realizada nos dias 19 e 26 de setembro e 03 de outubro. Público atingido com a ação: 
Alunos de Graduação: 97; Professores: 03; Bibliotecários: 07; Técnicos-adminstrativos: 08; 
Prestadores de serviço: 10; Outros: 02. 

� Curso RDA – Descrição e acesso a recursos (Resource Description and Access) e 
MARC – Catalogação Legível por Máquina (Machine-Readable Cataloging): ministrado 
pelo Professor Carlos Henrique Marcondes no período de 13 a 17 de junho, em parceria com 
o Departamento de Ciência da Informação (GCI/UFF). Público atingido com a ação: 17 
profissionais (internos e externos). 

� Treinamentos de Catalogação no Pergamum: ministrado pelas bibliotecárias Ilva Becker e 
Debora do Nascimento, da SPTE. Foram realizadas quatro turmas no período entre 11 de 
abril e 28 de julho. Carga horária: 12 horas. Público atingido com a ação: 18 bibliotecários. 

� Treinamento de Controle Autoridade no Pergamum: ministrado pelas bibliotecárias Ilva 
Becker e Debora do Nascimento, da SPTE. Foram realizadas duas turmas nos dias 08 de 
junho e 21 de outubro. Público atingido com a ação: 9  bibliotecários. 

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 Biblioteca9.  

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 sistema, assim 
como sua manutenção e capacitação dos profissionais responsáveis pela operação.  As principais 
funções da gestão do Pergamum UFF são:  

� Parametrização do sistema; 
� Gerenciamento das permissões de acesso; 
� Elaboração de documentação: manuais, tutoriais e políticas de utilização para o 

Sistema;  
� 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 parceroa 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.  

                                                                 
9 Disponível em: http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamum/pergamum_informacoes_gerais.php?ind=1 



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.  Em 2016 foram abertos 65 atendimentos (Quadro 31) junto ao 
fornecedor do Pergamum para resolução de problemas na aplicação; 

Quadro 31 - Chamados abertos junto ao Fornecedor do Pergamum 

 

� Criação de níveis de acesso, com a definição de perfis de operação (Quadro 32) 
para desempenho das funções dos 255 operadores (Bibliotecários e Auxiliares) do 
Pergamum no Sistema de Bibliotecas da UFF.  

Quadro 32 - Perfis de Operação do pergamum UFF 

Perfil de Operação N° de operadores 

Auxiliar 123 

Catalogação 52 

Catalogação com autoridade 17 

Chefias e Substitutos 49 

Gestor do Sistema 5 

Referência e Circulação 8 

Seção de Processamento Técnico 1 

Total 255 

   

 

 

 



3.2.2 ATIVIDADES DA GESTÃO DO PERGAMUM UFF EM 2016 

� Atualizações de versão do Pergamum em 06/01 e 28/08, em parceria com os 
técnicos do Pergamum e da Área de Operações da Superintendência de Tecnologia da 
Informação (STI); 

� Visitas técnicas às Unidades no período de 05/04 a 29/06 (Niterói) e 05/07 a 11/10 
(Unidades Fora de Sede).  Público atingido com a ação: 82 colaboradores (entre 
Bibliotecários e Auxiliares).  Principais questões abordadas: Relatórios básicos do 
Pergamum; Processo de manutenção do Pergamum UFF e a relação com a STI; 
Funções do Suporte e da SPTE; Perfis de operação do Sistema; Adoção do 
Regulamento Padrão; Necessidade de políticas para padronização de correção de 
registros e cooperação de dados.  Produto: “Guia básico para utilização do módulo de 
relatórios do Pergamum no Sistema de Bibliotecas da UFF” (em fase de finalização do 
conteúdo); 

� Avaliação do Pergamum, com o objetivo: verificar o seu grau de satisfação com a 
utilização do software e seus serviços, a forma de gestão adotada e as ações do 
Suporte. 

3.2.2.1 ATIVIDADES PLANEJADAS E AINDA NÃO EXECUTADAS 

� II Encontro de Usuários do Pergamum: Módulo Circulação;  
� III Encontro de Usuários do Pergamum na UFF. 

3.2.3 CANAIS DE ATENDIMENTO 

As demandas, internas e externas, são encaminhadas por e-mail (suportepergamum@ndc.uff.br) 
para a equipe responsável.  

As demandas internas, de natureza variada, são aquelas encaminhadas pelas 29 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 29 bibliotecas do Sistema.  

No período de abrangência deste relatório foram atendidas 268 demandas internas, categorizadas 
no Gráfico 12.  



Gráfico 12 - Demandas internas por categoria 

 

 

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.  

No período de abrangência deste relatório foram atendidas 100 demandas externas, categorizadas 

no Gráfico 13. 



Gráfico 13 - Demandas externas por categoria 

 

3.2.4 EVOLUÇÃO DO ACERVO NA BASE 

No Gráfico 14 podemos verificar a evolução do acervo na base bibliográfica no período de 2010 a 
2016. Podemos observar uma queda nos índices em 2014, quando o módulo de Catalogação do 
Pergamum UFF entrou em produção.  Esta queda pode ser considerada normal se levarmos em 
consideração o impacto inicial do novo software nas rotinas das bibliotecas. Em 2016 ocorreu uma 
elevação considerável, fato que creditamos às Oficinas de Catalogação e também às visitas técnicas 
realizadas, pois nestas visitas foram tiradas várias dúvidas de operação. Estes números também são 
um indicador da necessidade de treinamento e orientação constante aos catalogadores do Sistema. 

Gráfico 14 - Evolução do acervo na base BIBLIOGRÁFICA DA UFF (2010/2016) 

; 

  



No Quadro 33 demonstramos a ampliação da informação colocada à disposição da comunidade 
acadêmica durante o ano de 2016, quando foram catalogados 8.533 títulos e 18.095 exemplares 
pelas 29 unidades do Sistema.  

Quadro 33 - Acervo catalogado em 201610 

TIPO DE MATERIAL TÍTULOS EXEMPLARES 
EXEMPLARES 

ADICIONAIS 

Livro 6.145 14.610 48 

Dissertação da UFF 916 1.107 53 

Projeto final 320 321 0 

Tese da UFF 306 372 13 

Trabalho de conclusão de curso 251 313 0 

Fotografia 143 165 0 

Obra de referência 118 264 4 

CD-ROM 54 63 0 

Folheto 42 74 0 

Anais de evento 27 46 0 

Tese 21 24 2 

Dissertação 20 21 0 

Catálogo 19 24 0 

Norma técnica 12 14 0 

DVD 5 6 0 

Artigo de Periódico 3 0 0 

Filme 2 2 0 

Monografia 2 2 0 

Manual 1 1 0 

Monografia de Pós-Graduação 1 2 0 

Obra Rara 1 2 0 

Periódico 1 518 2 

Relatórios em geral 1 1 0 

Apostila 0 4 0 

Publicação avulsa 0 15 0 

TOTAL 8.412 17.972 122 

 

3.3 SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES (SPDC) 

3.3.1 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

3.3.1.1 COMPRA 

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 agosto 2016. Para a aquisição de títulos 
nacionais foram liberados R$ 400.048,32 e para títulos estrangeiros R$ 99.714,08, num total de R$ 
499.762,40 (Quadros 34, 35 e 36).  
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Quadro 34 -  Aquisição de Bibliografia Básica e Complementar - Títulos Nacionais 

CURSOS BIBLIOTECAS 
Nº DE TÍTULOS 

SOLICITADOS 

Nº DE EXEMPLARES 

SOLICITADOS 

INVESTIMENTO 

ESTIMADO (R$) 

Arquivologia BCG 11 79 3.431,20 

Biblioteca do COLUNI BML 136 136 4.341,40 

Biomedicina BNF 2 10 3.755,00 

Ciência Ambiental BIG 51 154 15.550,10 

Ciências Biológicas BCV 55 317 62.016,06 

Ciências Econômicas BUCG 89 445 44.282,65 

Engenharia do Petróleo BEE 14 42 4.338,70 

Engenharia Elétrica BEE 2 20 860,00 

Engenharia Metalúrgica BEM 28 284 34.483,00 

Farmácia BFF 70 236 23.664,08 

Geofísica BIG 9 58 6.892,10 

Geografia BIG 14 76 5.514,99 

Geografia BIAR 52 154 9.107,59 

Letras BCG 28 174 9.884,50 

Medicina BFM 6 24 2.823,60 

Medicina BFM 97 485 168.248,40 

Química BCV 52 324 55.653,52 

Sistemas de Informação BEE 7 43 5.798,88 

TOTAL 723 3.061 460.645,77 

Quadro 35 - Aquisição de Bibliografia Complementar - Títulos Nacionais 

CURSOS BIBLIOTECAS 
Nº DE TÍTULOS 

SOLICITADOS 

Nº DE 

EXEMPLARES 

SOLICITADOS 

VALOR ESTIMADO 

(R$) 

Engenharia do Petróleo BEE 24 53 4.686,80 

Ciência da Computação BEE 4 16 944,00 

Sistemas de Informação BEE 1 1 59,90 

Pós-Graduação de Matemática BPM 9 11 1.266,22 

Fonoaudiologia BNF 26 144 16.378,75 

Letras BCG 42 93 3.510,26 

Biblioteca BCPE 1 1 180,00 

Medicina BFM 25 125 30.782,90 

Química BCV 18 53 8.789,99 

Ciências Biológicas BCV 6 35 11.852,70 

TOTAL 156 532 78.451,52 

 

  



Quadro 36 - Aquisição de Bibliografia Básica - Títulos Estrangeiros 

Cursos Bibliotecas 
Nº de Títulos 

Solicitados 

Nº de 

Exemplares 

Solicitados 

Valor Estimado 

(R$) 

Sistemas de Informação BEE 4 28  1.125,25 

Arquitetura e Urbanismo BAU 7 21  2.523,00 

Farmácia BFF 23 44  26.834,00 

Arquivologia BCG 17 51  21.562,62 

Medicina BFM 29 87  56.509,00 

Letras BCG 2 4  836,80 

TOTAL 80 231  108.553,87 

Considerando que muitas solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro 
disponibilizado para compra, existe atualmente uma demanda reprimida no valor de R$ 822.682,06 
para aquisição, correspondendo a 5.565 exemplares.  Esta situação é 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 37). 

Quadro 37 - Demanda reprimida de aquisição de bibliografia básica (Período 2014-2016) 

Cursos Bibliotecas Origem 
N

o
 de 

Títulos 

N
o
 de 

Exemplares 

Valor Estimado 

(R$) 

Básico de Ciências da Saúde (Niterói) BIB Nacional 70 577  153.768,73 

Ciências Econômicas (Campos) BUCG Nacional 117 490  38.864,00 

Engenharia de Agronegócios (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 133 755  92.154,90 

Engenharia de Agronegócios (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 17 30  3.992,70 

Engenharia de Produção (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 133 755  92.154,90 

Engenharia de Produção (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 66 141  14.432,42 

Engenharia Mecânica (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 133 755  92.154,90 

Engenharia Mecânica (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 57 112  13.262,00 

Engenharia Metalúrgica (Volta 

Redonda) 

BEM Nacional 54 128  14.420,32 

Farmácia (Niterói) BFF Nacional 18 55  8.762,00 

Fonoaudiologia (Friburgo) BNF Nacional 87 457  39.606,85 

Produção Cultural (Rio das Ostras) BRO Nacional 103 470  24.669,19 

Psicologia (Campos) BUCG Nacional 69 345  19.532,15 

Psicologia (Campos) BUCG Nacional 21 63  2.924,19 

Ciências Biológicas (Niterói) BCV Estrangeiro 9 24  14.845,50 

Ciências Biológicas (Niterói) BCV Estrangeiro 4 10  4.203,40 

Engenharia do Petróleo (Niterói) BEE Estrangeiro 46 84  29.304,12 

Engenharia do Petróleo (Niterói) BEE Estrangeiro 44 69  20.359,05 

Geofísica (Niterói) BIG Estrangeiro 10 16  6.850,00 

Geografia (Niterói) BIG Estrangeiro 17 24  7.867,90 

Matemática Pós Graduação (Niterói) BIME Estrangeiro 22 22  5.346,17 

Medicina (Niterói) BFM Estrangeiro 29 58  40.316,08 

Produção Cultural (Rio das Ostras) BRO Estrangeiro 16 36  3.740,40 

Química (Niterói) BCV Estrangeiro 31 65  31.150,19 



Com a redução de orçamento em 2016 a aquisição de periódicos nacionais impressos; e-books e 
coleções da Dewey Decimal Classification para atualização do material de apoio ao serviço de 
processamento técnico do acervo às Bibliotecas do Sistema, não foi realizada em 2016, sendo esta 
uma intenção para 2017.  

Em relação aos periódicos, a SDC e a PROGRAD, trabalham 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.   
Neste sentido foi realizado um levantamento dos títulos mais demandados, no período de 01/01/2014 
a 29/11/2016 através de empréstimos e reservas realizados pelo Pergamum. 

3.3.1.2 DOAÇÕES  

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 2016: 23 títulos e 121 exemplares.  

As doações excepcionais, de várias Instituições, também são recebidas diretamente na sede da 
Superintendência de Documentação, ou são encaminhadas 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: 77 títulos e 254 exemplares; 
� Livros: 75 títulos e 90 exemplares; 
� Teses e Dissertações: 45 títulos. 

3.3.2 DOCUMENTOS NORMATIVOS 

3.3.2.1 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

� A versão revista e atualizada do documento “Diretrizes para o Desenvolvimento do 
Acervo no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense” disponibilizada 
no ano de 2016 tem como objetivo atender uma demanda necessária de planejamento 
e comunicação, esclarecendo objetivos e unificando critérios com a finalidade de 
adequação, coerência e equilíbrio das coleções em relação aos fins estabelecidos nos 
planos de estudo e nas linhas de investigação e atendimento a Comunidade 
Acadêmica.   

� Atualizado o “Termo de Doação de Material Bibliográfico”.  

3.3.2.2 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.  

 



3.3.2.3 AS BIBLIOTECAS E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS DOS CURSOS 

Análise dos Relatórios de Avaliação Externa dos Cursos que passaram por avaliação do MEC nos 
anos de 2016, especificamente da 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 38 - Cursos que passaram por avaliação em 2016 

CURSO BIBLIOTECA 

CONCEITO 

DIMENSÃO 3 

CONCEITO 

FINAL 

Engenharia de Produção 
(Bacharelado) 
Volta Redonda 

BEM 

3.8 
Bibliografia Básica: 2 

Bibliografia Complementar: 5 
Periódicos Especializados: 5 

4.0 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 
Niterói 

BAC 

3.0 
Bibliografia Básica: 3 

Bibliografia Complementar: 3 
Periódicos Especializados: 5 

3.0 

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 
Volta Redonda 

BAVR 

4.7 
Bibliografia Básica: 5 

Bibliografia Complementar: 5 
Periódicos Especializados: 5 

5.0 

Engenharia Mecânica 
(Bacharelado) 
Volta Redonda 

BEM 

4.2 
Bibliografia Básica: 3 

Bibliografia Complementar: 3 
Periódicos Especializados: 5 

4.0 

Processos Gerenciais 
(Empreendedorismo) 
(Tecnológico) 
Niterói 

BAC 

4.7 
Bibliografia Básica: 5 

Bibliografia Complementar: 5 
Periódicos Especializados: 5 

5.0 

História 
(Licenciatura) 
Niterói 

BCG 

4.9 
Bibliografia Básica: 5 

Bibliografia Complementar: 4 
Periódicos Especializados: 5 

5.0 

Ciências Sociais 
(Bacharelado) Campos dos 
Goytacazes 

BUCG 

3.1 
Bibliografia Básica: 3 

Bibliografia Complementar: 3 
Periódicos Especializados: 5 

4.0 

Odontologia 
(Bacharelado) 
Niterói 

BNO 

3.3 
Bibliografia Básica: 4 

Bibliografia Complementar: 3 
Periódicos Especializados: 5 

4.0 

Farmácia 
(Bacharelado) 
Niterói 

BFF 

3.6 
Bibliografia Básica: 1 

Bibliografia Complementar: 1 
Periódicos Especializados: 5 

4.0 

Estatística 
(Bacharelado) 
Niterói 

BIME 

3.4 
Bibliografia Básica: 2 

Bibliografia Complementar: 3 
Periódicos Especializados: 5 

3.0 

 

  



3.3.3 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS 

A SPDC, através da Bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos, participou ao longo do ano de 2016, 
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, assim como, diagnosticar os pontos relevantes 
levantados nos relatórios de Avaliação, e pendentes, que poderiam a medida do possível ser 
melhorados ou sanados em curto prazo ou médio prazo.  

A PROGRAD em parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou um encontro no dia 
10 de novembro 2016, das 13h às 18h, no auditório do NAB, Campus da Praia Vermelha, tendo como 
objetivo a apresentação de um Projeto visando o aperfeiçoamento dos processos de Autoavaliação 
dos Cursos de Graduação da UFF.  A Superintendência de Documentação (SDC) foi representada 
pela Chefia da SPDC, a bibliotecária Márcia Maria Silvestre Bastos. Neste encontro foi apresentado 
um perfil do trabalho realizado pelos diversos atores envolvidos com a implementação das políticas 
do SINAES em nossa instituição. 

3.3.4 OUTRAS ATIVIDADES 

Coordenação do processo de cadastramento das referências da bibliografia básica e complementar 
do Curso de Turismo.  
Apoio técnico ao Projeto BAU/LACORD, de reinserção de exemplares da: Cadesign; Projeto; 
Cadernos Brasileiros de Arquitetura, e Modulo.  
Tutoria da bibliotecária Maria Dalva, lotada na Biblioteca do Instituto Norte Fluminense (BINF) para o 
cumprimento do Plano de trabalho: Planejamento do desbastamento do acervo e doações.  
Gerencia das duplicatas dos periódicos da Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM) a serem 
ofertados como doação às Bibliotecas do Sistema e de outras Instituições: organização, elaboração, 
divulgação e envio. 
Levantamento de fornecedores de documentos eletrônicos.  
Notas técnicas sobre aquisição de livros eletrônicos. 
Acompanhamento e registro dos atos publicados no Boletim de Serviço da UFF referentes à 
Superintendência de Documentação a partir de Janeiro de 2016.  

3.4  SEÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENCIAL (SIRE) 

3.4.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Gestão do Portal Bibliotecas.UFF; 
Gestão das informações da SDC no site da Universidade; 
Gestão do Repositório Institucional da UFF (RiUFF); 
Coordenação das atividades desenvolvidas pelas unidades da SDC no Acolhimento 2016.2. Tais 
atividades foram bastante reduzidas tendo em vista que esta edição foi voltada apenas para o 
entretenimento, devido aos Jogos Olímpicos. O Biblioquizz foi a atividade escolhida para a recepção 
aos calouros. 

3.4.2 SERVIÇOS 

Quadro 39 - Serviços ao usuário 

Serviço Quantidade 

Canal Fale Conosco - E-mails recebidos 215 



Canal Fale Conosco - Emails respondidos 146
11

 

Canal Fale Conosco - Suporte Pergamum 37 

Criação de novos administradores nas páginas das Bibliotecas 87 

Bloqueio de conta de acesso de usuários Portal de Bibliotecas 181 

Criação de novas contas de e-mail webmail NDC 07 

Exclusão de contas de e-mail webmail NDC 14 

 

Quadro 40 - Disseminação da Informação 

Endereço eletrônico 
Estatísticas de 

uso/acesso 
Crescimento % 

www.facebook.com/Seção-de-Informação-
Referencial-Superintendência-de-Documentação-
UFF 

22 feeds com 1.130 
alcances orgânicos 

- 86.9 

Folder da SDC - Sistema de Bibliotecas e Arquivos -- -- 

www.ndc.uff.br 125.452 acessos 9,24 

www.uff.br 15.319 acessos 289,89 

www.bibliotecas.uff.br ***  

 

A reestruturação do site da UFF, baseada nos serviços prestados aos usuários e não nos setores e 
departamentos da Universidade, gerou um aumento significativo no número de acessos às 
informações da SDC e das suas unidades. Consideramos que este aumento reflete a aceitação pelo 
usuário. 

3.4.3 BIBLIOTECAS DIGITAIS 

A SDC, através da Seção de Informação Referencial (SIRE) é responsável pela gestão da Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e do Repositório Institucional da UFF (RiUFF), que reúne e 
dissemina conteúdos digitais diversos, produzidos no âmbito da Universidade. 

 

 

3.4.3.1 BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES 

Prevista para o ano de 2016 a migração da BDTD para o RIUFF não foi realizada. Isto se deveu às 
dificuldades encontradas: 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 
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 O número de mensagens respondidas é maior que o recebidas porque algumas mensagens precisam de réplica do 

usuário para a resposta adequada. 
 



responsável pelo suporte na atualização da ferramenta. Para dar continuidade à migração, estamos 
estudando a possibilidade de inserção manual dos trabalhos existentes na BDTD. 

3.4.3.2 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RIUFF) 

Criado em 2011 e lançado oficialmente em 2017 com a criação da política para depósito da produção 
técnico-científica, o RIUFF - reúne, hospeda, disponibiliza e, sobretudo, dá visibilidade à produção 
intelectual e científica da UFF.  

No RIUFF estão disponíveis para consulta atualmente: artigos de periódicos, capítulos de livros, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado dos alunos dos Programas de Pós-Graduação 
oferecidos na Universidade, os trabalhos de conclusão de curso dos alunos dos cursos de graduação, 
manuais e procedimentos técnicos.  

A plataforma está em expansão das tipologias de documentos inseridos e modificando o perfil para 
técnico-científico e administrativo. 

Em 2016 observou-se um crescimento de 274% dos documentos publicizados. Este crescimento foi 
observado após a publicação da Instrução de Serviço SDC 01/2015, que versa dentre outras 
questões, sobre a obrigatoriedade de inclusão dos Trabalhos de Final de Curso de Graduação e Pós-
Graduação Lato Sensu no RiUFF. A alimentação do repositório é realizada pelas Coordenações de 
Curso, a partir de contato com a SIRE. 

Quadro 41 - Repositório Institucional 

Itens 2015 2016 

Publicizados 500 1.871 

Pendentes de validação 222 251 

Coordenações de curso  

Contatadas 24 25 

Treinadas 15 20 

Aguardando treinamento 0 05 

Bibliotecas
12

  0 3 

 

 

 

3.4.4 RECURSOS HUMANOS 

No ano de 2016, a equipe da SIRE atuou com redução de pessoal, devido à movimentação de 
servidores e aguarda substituição dessas vagas. 

Transferência da Bibliotecária Joanilda Maria dos Santos para a Biblioteca do Instituto de Educação 
de Angra dos Reis em 05/08/2016; 

                                                                 
12 Bibliotecas que iniciaram o depósito e/ou validação dos trabalhos depositados no RIUFF em 2016: TCCs: BAC, BFF; Teses e Dissertações: 
BGQ, BAC, BFF. 



Licença sem vencimento da Bibliotecária Camilla Duarte da Silva por um período de 3 anos a partir 
de 01/09/2016; 
Aposentadoria voluntária do servidor do servidor Fernando José Gualda Senna em 20/10/2016. 
 

Quadro 42 - Quadro atual de servidores da SIRE 

Categoria Quantidade 

Bibliotecário 01 

Assistente em Tecnologia da Informação 01 

 

Quadro 43 - Aperfeiçoamento de pessoal da sire 

Tipo do 

Evento 
Título Instituição Participantes 

Curso Emag Desenvolvedor (EAD) ENAP 01 

Curso Emag Conteudista  (EAD) ENAP 01 

Curso Segurança Da Informação (EAD) UFRJ 01 

Curso Web Design Básico UFRJ 01 

 

3.5  SEÇÃO DE PROCESSAMENTO TÉCNICO (SPTE) 

A Seção de Processamento Técnico atuou nas seguintes atividades: 

Coordenação do Grupo de Trabalho de Catalogação13, que foi criado com o objetivo de assessorar a 
Coordenação de Bibliotecas na implantação do Pergamum UFF.  Atividades desenvolvidas pelo 
Grupo de Trabalho: Criação do Padrão para Inserção de Dados na Base Bibliográfica...: Cartazes e 
do Manual para processamento de periódicos; 
Visitas técnicas às unidades, com a Coordenadora de Bibliotecas; 
Apoio à gestão do Pergamum. 

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 (Quadro 44), tanto no Cadastro de Acervo quanto no Controle de Autoridade – 
nomes e assuntos no Vocabulário Controlado. 

Quadro 44 - Atividades da SPTE no Pergamum 

Atividades Quantidade 

Correção e atualização de Áreas do Conhecimento 5.536 

Inclusão de Editora 441 

Inclusão de Autoridade  363 

Inclusão de Área do Conhecimento: CDD 151 

                                                                 
13 Participantes do GT: Ana Nogueira Braga (BIME), Ana Paula Lima dos Santos (BCG), Cristiane Alves Amaral Castro (BFD), Dayana da Silva 

Lemos (BFD), Daniel Ribeiro dos Santos (BIB), Danieli Brabo de Moraes (BIF), Debora do Nascimento (SPTE), Gilda Sousa de Alvarenga 

(BCG), Ilva Pereira Lima Becker (SPTE) e Thiago Santos de Assis (BCG), o grupo de concluiu o Guia Cartazes.  Ficou faltando concluir: Obras 

Raras e Música/partitura. 



Inclusão de Área do Conhecimento: Doris

Outras Dúvidas
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Quadro 45 - Produção da equipe SPTE no Pergamum 

 
Bibliográfico Autoridade Exemplares 
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Alessandra Martins de Oliveira dos 

Santos 
0 0 0 1.757 0 0 0 0 0 0 

Ana Maria de Hollanda C. de Sá 

Couto 
1 5 1 3 2 0 0 0 0 0 

Debora do Nascimento 24 482 739 7.721 444 5.525 3.466 3.582 376 3 

Ilva Pereira Lima Becker 0 0 0 0 0 3 32 2 0 0 

Laura Rocha Silveira Tavares Da 

Silva 
99 156 109 771 0 0 0 0 0 0 

Sergio Pereira Guida 0 0 165 4.182 40 3871 5.063 668 5 0 

TOTAL 124 643 1.014 14.434 486 9.399 8.561 4.252 381 3 

3.5.1.2  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO SUPORTE 

Apoio à Coordenação de Bibliotecas na identificação e encaminhamento de soluções para problemas 
técnicos do Pergamum;  
Autorizações de perfis de operadores e configuração de permissões especiais; 
Atendimento às demandas dos usuários do serviço de empréstimo online;  
Atendimento às demandas dos colaboradores das bibliotecas na operação do Pergamum: 
esclarecimento de dúvidas, orientações de uso, identificação de problemas;  
Parametrização do sistema;  
Elaboração de manuais e passo a passo para orientação e auxílio dos operadores;  
Identificação de problemas e proposição de soluções de circulação; transferência de exemplares;  
Correção de problemas de padronização e/ou visualização de informações no sistema. 

3.5.1.3 ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

Revisão e formatação de Manual de Periódicos Online e do Manual de Processamento Técnico;  
Revisão de Manuais de Inclusão de Autoridades;  
Padronização dos manuais para inclusão no repositório;  
Suporte e auxílio na revisão de conteúdo e diagramação dos 3 sites;  
Inclusão dos manuais no repositório institucional;  
Atendimento aos usuários do SuportePergamum;  
Revisão da grade de parâmetros de empréstimo do Pergamum;  
Auxílio, junto à SIRE, na resolução de problemas de acesso aos sites, base de dados, Portal Capes;  
Orientação de usuários e funcionários no acesso aos sites, base de dados, Portal Capes, junto à 
SIRE;  
Administração das listas (Colaboradores e GTCapacitação) 
Auxílio na correção e controle de qualidade da base de autoridades, assunto, editores. 
3.5.1.4 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS  



Treinamento Marc 21, ministrado pela professora e Coordenadora do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação (GCI), Elisabete Gonçalves de Souza, que seria oferecido aos bibliotecários das 
seguintes áreas: Área Médica, 
Área Tecnológica e Área Humana, com uma previsão inicial de oito horas/aula sendo 2 dias para 
cada área; 
Treinamento de Catalogação/Periódicos. Este foi previsto para ser oferecido a partir do inventário de 
títulos de periódicos de cada biblioteca, divididos pelas áreas: Área Médica, Área Tecnológica e Área 
Humana, programado para ser oferecido em 3 dias sendo uma tarde para cada área; 
Treinamento dos Manuais de Catalogação que já estão prontos – Pergamum/UFF; 
Encontro dos representantes responsáveis em cada biblioteca pela inclusão de autoridades na base 
de dados; 
Visitas itinerantes as bibliotecas. São denominadas “Trocando uma ideia” e objetivam solucionar 
questões da catalogação; 
Plantão para tirar dúvidas de catalogação, o qual chamaríamos de “Encontro Marcado”; 
Manuais que precisam ser concluídos: Obras Raras, Música/partitura e o de Autoridade; 
Atualizações em processo de conclusão: Manual de Processamento Técnico, Manual de Periódicos, 
impresso e o Manual de Periódicos on-line. 
Manual de Editoras. 

3.5.2 ATIVIDADES CONCLUÍDAS EM PARCERIA COM A SIRE 

Revisão e formatação do Manual de Periódicos impresso;  
Elaboração, formatação e padronização dos serviços de bibliotecas para o site da UFF;  
Elaboração e distribuição de certificados (Oficinas de Catalogação e Autoridade, Treinamento 
Consulta e Meu Pergamum, Palestra, Oficina de Instrutores); 
Tabulação de dados de avaliações destes treinamentos/palestras/oficinas;  
Elaboração de ementas e planos de curso para participação em edital de instrutores do DCQ/CPTA;  
Elaboração da proposta de regulamento para o GT Catalogação;  
Participação nas reuniões dos GTs Capacitação e Formação (primeiro semestre). 

3.5.3 RECURSOS HUMANOS 

A Seção atuou de forma reduzida no ano de 2016, pelos seguintes motivos:  

Afastamento de um bibliotecário para o doutorado; 
Afastamento de dois bibliotecários por licença médica. 

Desta forma, a Seção recebeu uma bibliotecária para cooperar desempenhando a inclusão das 
classificações que não haviam migrado para o Pergamum UFF, inicialmente. 

A SPTE recebeu pela primeira vez, através de uma parceria com o Departamento de Ciência da 
Informação, do Instituto de Artes e Comunicação Social, duas estagiárias Curso de Biblioteconomia e 
Documentação, para fazerem o Estágio Supervisionado, contribuindo com a inclusão de novas 
editoras no Pergamum. 

As Bibliotecárias Débora Nascimento e Ilva P. L. Becker (Chefe da Seção) cumpriram o calendário de 
visitas técnicas da Coordenação de Bibliotecas (CBI) às unidades em Niterói e no interior do Estado 
do Rio. 

Como incentivo a capacitação e valorização profissional a bibliotecária Ilva Pereira Lima Becker 
participou do curso: “Ética e Serviço Público” no período de 01/11 a 21/11/2016, somando  uma carga 
horária de 20 horas. O mesmo não possuía tutoria e foi oferecido pela Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP. 



3.6 AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS DA CBI PARA 2017 

O ano de 2016 foi marcado, por alguns fatores que impactaram o planejamento da (CBI). Deixaram 
de ser realizados em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos, dois encontros que 
teriam como objetivo ampliar a divulgação das orientações técnicas e a troca de experiências entre os 
colaboradores do Pergamum UFF: O II Encontro do Módulo Circulação e o III Encontro de Usuários – 
sendo este um evento comemorativo do terceiro ano da implantação do Pergamum UFF, que contaria 
com a presença do Sr. Wellington Marçal – Coordenador do Sistema de Bibliotecas da UFMG. 

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 demanda reprimida no valor de R$ 822.682,06 
para aquisição, correspondendo a 5.565 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. 

A redução da equipe da SIRE no biênio 2015-2016,  também interferiu na execução das atividades 
previstas neste planejamento. A gestão operacional do RiUFF centraliza grande parte dos esforços 
da equipe.  

A SPTE recebeu um novo bibliotecário, entretanto, como o SPTE tem como perspectiva a 
continuidade dos treinamentos mais frequentes para a utilização do Pergamum, tanto para 
catalogação, quanto para as autoridades, e ainda, elaborar e oferecer o treinamento para inserir os 
periódicos na base, há uma necessidade urgente de mais bibliotecários. 

É necessário continuar, também, com os trabalhos junto ao grupo de Catalogação, bem como 
agendar novas visitas em todas as bibliotecas para dimensionar as reais dificuldades encontradas 
assim como os problemas surgidos com a implantação do Pergamum. A SPTE objetiva oferecer mais 
reforço e aprimoramento aos bibliotecários, bem como melhorar e fixar as funções do sistema. 

Para concluir, a SDC pretende encaminhar um servidor/Bibliotecário com perfil de treinamento,  
classificação e indexação, para que possa viabilizar e dar continuidade ao trabalho do Vocabulário 
Controlado. 

As dificuldades existentes foram superadas, em parte, pelas parcerias internas com outros setores da 
Universidade, também, pela colaboração voluntária dos Grupos de Trabalho e pelo empenho da 
equipe da CB. Dentro desse contexto podemos destacar: 

� Manutenção do Pergamum em parceria com a Área de Operações da Superintendência de 
Tecnologia da Informação (STI); 

� Experiência realizada com sucesso, através de parceria como Departamento de Ciência da 
Informação, do Instituto de Artes e Comunicação Social, transformou as Seções da CBI 
em possíveis campos de estágio para alunos do de Curso de Biblioteconomia e 
Documentação. 

� Participação da Coordenadora de Bibliotecas e da Chefia da SPDC em 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 pudessem diagnosticar 
os pontos relevantes levantados nos relatórios de Avaliação, e pendentes, que poderiam a 
medida do possível ser melhorados ou sanados em curto prazo ou médio prazo.  

 
O planejamento da CBI para o ano de 2017 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 29 bibliotecas da UFF. A 



avaliação do Pergamum será de fundamental importância para o planejamento destas 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 de aquisição. 

3.7 BIBLIOTECAS DO SISTEMA: INDICADORES EM 2016 

3.7.1 ACERVO 

O acervo atual das bibliotecas conta com 395.401 títulos e 1.174.635 volumes (Quadro 47).  Em 

2016 foram agregados ao acervo das bibliotecas do Sistema em 2016: 28.773 novos títulos (Quadro 

46), o que possibilitou um crescimento de 7,03% do acervo em relação ao ano de 2015.   

Quadro 46 - Acervo adquirido no ano de 2016 

TIPO DE MATERIAL 

COMPRA DOAÇÃO 

TOTAL 

Quantidade Valores (R$) Quantidade 

Títulos Volumes Convênios Títulos Volumes Títulos Volumes 

Anais de Congresso 2 5 368,80 13 24 15 29 

Apostila 0  0  0  4 4 4 4 

Catálogo 0  0  0  36 43 36 43 

CD ROM 0  0  0  108 111 108 111 

Dissertação 0  0  0  81 84 81 84 

Dissertação da UFF 0  0  0  902 1.127 902 1.127 

DVD 0  0  0  18 19 18 19 

Ebooks
14

 0  0  0  3.089 3.089 3.089 3.089 

Folheto 0  0  0  21 32 21 32 

Fotografia 0  0  0  143 165 143 165 

Livro 2.920 8.014 843.323,21 20.334 7.048 23.254 15.062 

Manual 0  0  0  1 1 1 1 

Monografia 0  0  0  1 1 1 1 

Norma técnica 0  0  0  2 4 2 4 

Obra de referência 40 107 25.525,35 73 101 113 208 

Obra rara 0  0  0  1 2 1 2 
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 O acervo digital disponível hoje para a UFF foi adquirido com verbas de projetos apresentados a instituições de fomento, 
como FINEP e FAPERJ.  



Periódico 2 4 0  225 1.037 227 1.041 

Projeto final 0  0  0  320 321 320 321 

Publicações 0  2 0  0 13 0 15 

TCC 0  0  0  118 182 118 182 

Tese 0  0  0  17 21 17 21 

Tese da UFF 0  0  0  302 376 302 376 

TOTAL 2.964 8.132 869.217,36 25.809 13.805 28.773 21.937 

 

Quadro 47 - Acervo total das Bibliotecas em 2016 

Tipo de acervo 
Títulos Volumes 

Dissertação 5.269 6.132 

Dissertação da UFF 14.776 18.838 

E-book 3.881 3.881 

Livro 264.098 466.136 

Periódico 21.682 574.627 

Tese 5.908 7.246 

Tese da UFF 3.095 4.635 

Outros tipos 76.692 93.140 

Total 395.401 1.174.635 

 

Quadro 48 - Crescimento do Acervo em 2016 

2015 2016 
% de 

crescimento 

Títulos 369.549 395.549 7,03 

Exemplares 1.152.698 1.174.635 1,97 

 

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. 

3.7.3 FUNCIONAMENTO E FREQUÊNCIA 

O Quadro 49 demonstra o total de dias de funcionamento de cada biblioteca Em 2016 as bibliotecas 
do Sistema funcionaram, em média, por 213 dias para atendimento aos usuários.   

Quadro 49 – Indicadores de funcionamento e frequência 

Unidades 

Sigla 
Dias de 

funcionamento 

Frequência 

  Diária Anual 

Campus Nova Friburgo BNF 236 21 4.921 



Campus Petrópolis BCPE 237 4 853 

Central do Gragoatá  BCG 234 452 105.762 

Central do Valonguinho BCV 229 77 17.569 

Centro de Memória Fluminense CEMEF 230 3 675 

Colégio Universitário Geraldo Reis BML 199 52 10.442 

Creche Flor de Papel BFP 174 29 5.074 

Escola de Arquitetura e Urbanismo BAU 209 17 3.537 

Escola de Enfermagem BENF 233 67 15.525 

Escola de Engenharia e Instituto de Ciência da BEE 229 77 17.569 

Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica BEM 243 148 36.077 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis BAC 272 18 5.003 

Faculdade de Direito BFD 230 28 6.328 

Faculdade de Economia BEC 221 11 2.416 

Faculdade de Farmácia BFF 231 37 8.526 

Faculdade de Medicina BFM 225 120 27.001 

Faculdade de Nutrição e Odontologia BNO 228 92 20.986 

Faculdade de Veterinária BFV 221 127 28.134 

Instituto Biomédico BIB 236 253 59.782 

Instituto de Ciência e Tecnologia e Instituto de BRO 251 33 8.204 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé BMAC 188 21 3.860 

Instituto de Ciências Exatas e Instituto de Ciências BAVR 233 226 52.594 

Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR 238 7 1.602 

Instituto de Física BIF 226 440 99.440 

Instituto de Geociências BIG 233 40 9.320 

Instituto de Matemática e Estatística BIME 239 22 5.209 

Instituto do Noroeste Fluminense BINF 223 15 3.272 

Pós-Graduação em Geoquímica BGQ 222 25 5.487 

Universitária de Campos dos Goytacazes  BUCG 158 110 17.430 

TOTAL   213 2.572 582.598 

 

  



3.7.4  EMPRÉSTIMOS E CONSULTAS 

Em 2016 foram realizados 227.872 empréstimos e 152.964consultas ao acervo das bibliotecas do 

Sistema (Quadro 50).    

Quadro 50 – Empréstimos15 e consultas, por biblioteca. 

UNIDADES  
SIGLA DA 

BIBLIOTECA 
EMPRÉSTIMOS CONSULTAS 

Campus Nova Friburgo BNF 4.386 4.186 

Campus Petrópolis BCPE 455 78 

Central do Gragoatá  BCG 23.683 60.670 

Central do Valonguinho BCV 13.596 3.973 

Centro de Memória Fluminense CEMEF 0 1.242 

Colégio Universitário Geraldo Reis BML 1.231 326 

Creche Flor de Papel BFP 1.036 5.577 

Escola de Arquitetura e Urbanismo BAU 1.697 1.112 

Escola de Enfermagem BENF 2.379 1.052 

Escola de Engenharia e Ciência da Computação BEE 12.567 14.778 

Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (Volta 
Redonda) 

BEM 26.556 1.949 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis BAC 3.909 1.094 

Faculdade de Direito BFD 11.886 2.100  

Faculdade de Economia BEC 7.407 497 

Faculdade de Farmácia BFF 3.714 6.627 

Faculdade de Medicina BFM 5.894 4.047 

Faculdade de Nutrição e Odontologia BNO 4.524 2.696 

Faculdade de Veterinária BFV 2.643 1.702 

Instituto Biomédico BIB 25.245 3.675 

Instituto de Ciência e Tecnologia e Instituto de 
Humanidades e Saúde (Rio das Ostras) 

BRO 8.204 1.950  

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé BMAC 697 586 

Instituto de Ciências Exatas e Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais (Volta Redonda) 

BAVR 29.294 23.300 

Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR 668 399  

Instituto de Física BIF 20.818 4.532 

Instituto de Geociências BIG 4.353 1.126 

Instituto de Matemática e Estatística BIME 4.124 1.085 

Instituto do Noroeste Fluminense (Santo Antônio de 
Pádua) 

BINF 3.499 546 

Pós-Graduação em Geoquímica BGQ 1.911 996 

Universitária de Campos dos Goytacazes  BUCG 1.496 1.063 

TOTAL 227.872 152.964 
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 Fonte: Relatório 12 do Pergamum: Circulação de Materiais >> Geral.   



3.7.5 SERVIÇOS 

Quadro 51 - Serviços prestados pelas Bibliotecas 

Serviço 2014 2015 2016 

Utilização do armário 6.228 5.001 6.996 

Fichas catalográficas 2.361 2.005 3.269 

Usuários treinados 3.151 933 2.667 

Comutação bibliográfica 262 137 211 

Levantamentos Bibliográficos 146 94 153 

Empréstimo entre Bibliotecas 58 76 89 

Normalização de trabalhos 31 122 79 

Atendimento presencial *** 307 40 

Treinamentos Portal CAPES *** 26 37 

Laboratório de pesquisa ***
16

 3.756 ****
17

 

Visita Guiada *** 213 ****
18

 

Orientação no uso do catálogo online/Meu Pergamum *** 167 ****
19

 

3.7.6 USUÁRIOS CADASTRADOS 

No período de abrangência deste relatório foram cadastrados 9.384 novos usuários (Quadro 52) 
para utilização do serviço de empréstimo online nas 29 unidades do Sistema de Bibliotecas.   

Quadro 52 - Usuários cadastrados 

Tipo de usuário Quantidade 

Aluno (Graduação) 8.702 

Aluno (Pós-Graduação) 471 

Professor 109 

Funcionário da UFF 65 

Prestador de serviço 21 

Residentes 8 

Professor Substituto 3 

Biblioteca externa 3 

Pesquisador 1 

Aluno Cederj 1 

Total 9.384 
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 *** Dados não informados em 2014. 
17

 **** Dado não informado em 2016. 
18

 **** Dado não informado em 2016. 
19

 **** Dado não informado em 2016. 



4. LABORATÓRIO DE REPROGRAFIA (LARE) 

Criado em 1974, como um setor do Núcleo de Documentação para atendimento às necessidades da 
transformação do suporte de documentos oriundo das inscrições dos alunos nos cursos de 
graduação da UFF do Departamento de Assuntos Escolares – DAE e com equipamentos doados 
através de convênios coma a Alemanha e FINEP, foram iniciados os serviços de microfilmagem. 

O serviço consistia em microfilmar os documentos dos cursos de graduação, que estavam arquivados 
em envelopes, e que eram os dossiês probatórios das inscrições dos alunos nos cursos de 
graduação a partir do ano de 1957 (época em que existiam as instituições de ensino superior que 
deram origem à UFF). 

A partir do ano de 1982, com a criação de novos cursos de Pós-graduação, e a demanda de consulta 
no arquivo de registro de diploma e histórico escolar dos alunos, houve a necessidade de organizar e 
transformar esses acervos, introduzindo novos tipos de microformas (rolo de microfilme cópia), 
visando preservar, organizar e acelerar as pesquisas.  

Com avanço tecnológico, o LARE passou a implantar o sistema híbrido (microfilmagem e digitalização 
de documentos). Em 2010, com a suspensão  do serviço de microfilmagem, o LARE deu continuidade 
ao serviço de digitalização dos documentos.   

Em 2016 o LARE reavaliou todos os procedimentos de trabalho executados, com objetivo  de 
implementar novas ações visando  adequar e atualizar suas  atividades. 

4.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2016 

• Aplicação da Tabela de Temporalidade de Documentos das IFES aprovada pelo Arquivo 
Nacional em 2011, nos documentos da PROGRAD; 

• Organização e identificação do acervo, assim como o acondicionamento da documentação 
acumulada; 

• Atendimento às pesquisas; 

• Preparação e higienização da documentação para a digitalização; 

• Digitalização de documentos; 

• Indexação de documentos; 

• Pesquisa nos microfilmes do acervo de segurança da Documentação Acadêmica. 

4.2 PARCERIAS  

A parceria do LARE com a PROGRAD e a Coordenação de Arquivos da Superintendência de 
Documentação, foi muito proveitosa em  2016. Por meio do Projeto de Digitalização e Organização de 
Documentos, foi possível contratar 02 bolsistas do curso de ciência da computação, possibilitando o 
aperfeiçoamento das atividades de digitalização.  

 As chefias Coordenação de Arquivos e pelo Laboratório de Reprografia da Superintendência de 
Documentação apresentaram em reunião com a PROGRAD as demandas para este setor. Foi 
exposta necessidade de aquisição de um software de gestão eletrônica de documentos e 
equipamentos de informática para um atendimento satisfatório e adequado às atividades de 
digitalização. De acordo com o Pró-Reitor, os pedidos realizados em reunião serão em parte 
atendidos, dando prioridade à compra de equipamentos de Informática para o próximo ano. 

  



4.3 RECURSOS HUMANOS DO LARE EM 2016 

O LARE em 2016 contou com o seguinte quadro de recursos humanos: 

Quadro 53 - Recursos Humanos em 2016 (LARE) 

CARGO   QUANTIDADE 

Auxiliar em Administração             1 

Arquivista             1 

Técnico em Microfilmagem             1 

Servidor Anistiado              1 

Bolsista de Ciência da Computação             1  

Bolsista de Arquivologia             3 

Total:                                                                             8 

4.4 DADOS ESTATÍSTICOS DA PRODUÇÃO DO LARE EM 2016 

Quadro 54 - Dados Estatísticos em 2016 (LARE) 

ATIVIDADE DOCUMENTOS QUANTIDADE 

 

DIGITALIZAÇÃO DE  

DOCUMENTOS 

 

REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO 

VESTIBULAR DE 2012 E 2013,  FICHAS DE REGISTRO DE 

FACULDADES PARTICULARES DE 2008 A 2015, ALÉM DO CEDERJ 

DE 2012 E 2013 

 

175 MIL 

DOCUMENTOS 

 

 

PESQUISA NO ARQUIVO 

DE SEGURANÇA 

 

HISTÓRICOS DE ALUNOS 

 

30 

CONSULTAS  

 

 

IDENTIFICAÇÃO,  

ORGANIZAÇÃO E 

 PREPARAÇÃO PARA 

DIGITALIZAÇÃO. 

 

DOSSIÊ DE ALUNOS DAS FACULDADES PARTICULARES 

 

98 CAIXAS  

4.5 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Tendo em vista a necessidade de rever procedimentos e metodologias até então adotadas no LARE, 
algumas mudanças estão sendo realizadas com objetivo de dinamizar e racionalizar as atividades 
realizadas pelo setor.  

Os dossiês de alunos, que são inicialmente constituídos de documentos entregues no ato da 
inscrição, passaram a ser devolvidos para as respectivas coordenações. Desta forma, os dossiês 
serão compostos pelos documentos de registro inicial e pelos produzidos ao longo da execução do 



curso. A série documental formada por documentos recebidos a partir da inscrição de alunos no curso 
de pós-graduação estão sendo identificados e submetidos à avaliação de documentos.    

Outra decisão tomada em conjunto com os arquivistas da Coordenação de Arquivos foi referente aos 
processos criados a partir da solicitação do certificado de curso de pós-graduação. Foi decidido que 
não existe a necessidade do processo ser encaminhado ao LARE para digitalização, conforme até 
então era feito. A digitalização dos documentos integrantes do processo das faculdades particulares 
foi suspensa, mantendo-se apenas a digitalização das fichas de registro, tendo em vista que apenas 
esta  é gerada pela UFF, e tem temporalidade permanente. 

No decorrer deste ano algumas medidas foram adotadas objetivando a racionalização e a melhoria 
dos serviços executados pelo setor. Foi criado o controle de entrada e saída de documentos, feito por 
meio de planilhas, a realização de reunião mensais com a equipe do setor e iniciada a elaboração do 
manual de procedimentos do LARE. Além das medidas citadas, ficou estabelecida a proibição do 
consumo de alimentos na área do laboratório. 

4.6 ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2017 

Devido ao número reduzido de servidores no setor, alem de uma greve iniciada este ano e             
ainda em andamento, nem todas as atividades previstas para o atual  ano de 2016 foram finalizadas, 
portanto apontamos algumas atividades a serem finalizadas e outras iniciadas em 2017.    

• Seguir as orientações da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho 
Nacional de Arquivos - CONARQ;  

• Fazer uso da digitalização que contemple uma GED com a chegada do material oriundo 
da PROGRAD; 

• Continuar aplicando a Tabela de Temporalidade das IFES na documentação dos alunos 
de graduação e pós-graduação;  

• Continuar avaliando, organizando e acondicionando a documentação, não só de 
vestibular, mas também a documentação administrativa da PROPPI a qual foi transferida 
para o LARE nos últimos anos para ser digitalizada. 

• Organizar o arquivo corrente do LARE; 

• Viabilizar parceria com a Seção de Arquivo Permanente da Coordenação de Arquivos, 
para digitalizar os Boletins de Serviço, de acordo com as normas de indexação vigentes; 

• Encaminhar ao Arquivo Nacional solicitação de avaliação técnica em relação ao acervo 
do microfilme; 

• Finalizar a digitalização das fichas de registro das faculdades particulares; 

• Identificar e Reconstituir os processos referentes aos certificados de pós-graduação, os 
quais foram desmembrados;  

• Finalizar a devolução dos processos de pós-graduação, os quais eram encaminhados pra 
serem digitalizados;  

• Atualizar a norma de serviço nº 152 de 1º de dezembro de 1977, que dispõe sobre a 
microfilmagem na UFF, aperfeiçoando de acordo com as novas práticas de reprodução 
de documentos; 

• Realizar treinamento nas coordenações dos cursos com objetivo de orientar em relação à 
organização e envio da documentação pro LARE, assim como sanar dúvidas em relação 
à gestão de documentos.  

 

 
 

  



5 LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS 

(LACORD) 
 
O LACORD tem como objetivo, apoiar as ações de preservação e conservação de documentos nas 
Unidades de Informação da Universidade Federal Fluminense e apoiar as ações de preservação do 
acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas e Arquivos - SDC. 

 

Quadro 55 – Horário, período de funcionamento e equipe DO LACORD 

UNIDADE 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

DIAS DE 

FUNCIONAMENTO 
Equipe 

LACORD 7 ÀS 17 H. 2ª a 6ª feira 

1 Bibliotecária Chefe 

1 Estagiário 

1 Prestador de Serviço 

1 Auxiliar em Administração 

 

5.1 VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 2016 

Foram feitas visitas as Oficinas de Pequenos Reparos nas unidades indicadas no Quadro 56.  No 
mês de abril, a Biblioteca de Pádua, enviou para o LACORD cerca de 10 livros da coleção César 
Dacorso Netto para que eles fizessem parte do nosso acervo de Obras Raras e Especiais 

Quadro 56 - Visitas técnica às Oficinas de Pequenos Reparos pelo LACORD 

Unidade Unidade 

• Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo • Biblioteca da Faculdade de Medicina 

• Biblioteca da Escola de Engenharia • Biblioteca de Petrópolis 

• Biblioteca da Faculdade de Economia • Biblioteca de Macaé 

• Biblioteca do Biomédico • Biblioteca de Rio das Ostras 

• Biblioteca de Pós Graduação de Matemática • Biblioteca de Nova Friburgo 

• Biblioteca de Direito • Biblioteca de Pádua 

• Biblioteca de Veterinária • Biblioteca de Campos 

 

. 

 



5.2 EQUIPAMENTOS 

Quadro 57 - Equipamentos Lacord 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS QUANTIDADE 

Computadores 3 

Higienizadora 2 

Maquina de Obturação de Papel – MOP 1 

Freezer – 34º.C 1 

Conjunto multifuncional para água e hidróxido de cálcio 1 

Embalador a  vácuo 1 

  

5.3  ACERVO LACORD 

O acervo existente no LACORD pertence às Bibliotecas da UFF.  

                                            
Quadro 58 - Acervo LACORD 

Acervo Títulos Exemplares 

Livros  450 450 

Livros área médica 306 306 

Periódicos 

Área médica 
12.382 12.382 

TOTAL 13.138 

5.4  SERVIÇOS 

Quadro 59 - Serviços oferecidos aos usuários INTERNO e externo 

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

CONSULTAS REALIZADAS POR USUÁRIOS 

EXTERNO 
LACORD 10 

Visita técnica a Câmara Municipal de Petrópolis 

Sinistro de água  - Orientação de socorro e  

secagem dos documentos. 

LACORD  

01 

Treinamento realizado na Oficina de Pequenos 

Reparos oferecido pela BCG/LACORD 

LACORD/BCG 
20 

TOTAL 31 

 



5.5  ATIVIDADES, CURSOS E EVENTOS   

Quadro 60 - Eventos e atividades especiais 

TIPO DE ATIVIDADE N
O
 DE PARTICIPANTES 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 1 

3º INTEGRAR – Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de 

Documentação e Museus. -  “PRESERVAR PARA AS FUTURAS GERAÇÕES”. 

1 

Associação Restaurart – Oficinas de Restauro.  1 

Curso de Extensão em Conservação e Restauração em papel na Universidade 

Santa Úrsula. (em andamento – junho 2016 a maio de 2017) 

1 

Participação da Oficina “O livro impresso de Gutenberg à Revolução Industrial: 

características e análise” na Biblioteca Nacional 

1 

Participação  DO XII Encontro Nacional de Acervos Raros na Biblioteca 

Nacional – “Acervos Raros no Brasil: coleções formadoras e políticas de 

desenvolvimento de coleções” 

1 

Participação da 1ª. Semana de Conservação do Museu Nacional 1 

VI Jornada de Conservação e Restauração /IV Semana Carioca de Preservação 

– Conservação no Brasil: Passado, Presente e Futuro 

2 

Oficina de Pequenos Reparos oferecido pela BCG/LACOR 20 

Total 29 

5.6  RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

Em 2016 a SDC promoveu várias ações objetivando a responsabilidade ambiental e sustentabilidade 
no Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF.  Dentre estas ações destacamos as ações promovidas 
pelo Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos LACORD/SDC. Estas visam 
proporcionar sobrevida ao acervo bibliográfico de todas as unidades, através da aplicação de 
técnicas e procedimentos de Conservação e Restauração.  

• Uso de papel alcalino ou neutro  para elaborar folhas de guarda e papel japonês neutrocom  
grandes fibras, para pequenos reparos e encolagens de páginas inteiras; 

• Iluminação baixa para evitar danos ao papel; 

• Cola neutra CMC (carboxy-metyl-celulose), que permite a reversibilidade do processo; 

• Controle da umidade relativa e a temperatura do espaço reservado ao acervo, utilizando um 
desumidificador e sem utilização do ar condicionado evitando com isso uma oscilação de 
temperatura; 

• Higienização constante no acervo, evitando a contaminação por pragas como as baratas, 
ratos, cupins, brocas, fungos, entre outros; 

• Treinamento de funcionários e usuários quanto ao manuseio /guarda do acervo nas estantes, 
evitando com isso intervenções de restauro nos acervos. 

 



Quadro 61 - Higienização e conservação de acervos 

AÇÕES DO LACORD QUANTIDADE 

Coleção de Obras Raras 76 livros 

Higienização e desinfestação da Col. de Estudos Americano 1226 livros 

Coleção Eulália Lobo  3 mil itens 

Higienização , Diagnóstico e Acondicionamento de livros raros 

e/ou especiais 

144 livros 

 

Higienização e transferência de periódicos da Biblioteca da 

Biblioteca de Arquitetura 

418 fascículos 

Livros higienizados e acondiciona- dos no Acervo de Obras Raras 

e Especiais da UFF  

108 livros 

 

Restauração de cartazes cinematográficos 02 cartazes 

Congelamento para desinfestação da Coleção Estudos 

Americanos 

120 livros 

Restauração de livros raros e/ou especiais 30 

Transferência de livros para as Bibliotecas da Área Médica (BFM 

e BFV) 

2.731 livros transferidos  

 40.374 periódicos 

Acondicionamento de 9 desenhos de Oscar Niemeyer 9 desenhos 

Restauração  quadro comemorativo da Faculdade de Medicina 1 quadro 

Conservação curativa dos 

 quadros elaborados pelo professor René 

5 quadros 

Congelamento e quarentena de livros da BCG por estarem com 

suspeita de infestação por cupim 

5 livros da BCG 

TOTAL: 48.229 

 

Quadro 62 - Plano de trabalho LACORD para 2017 

ATIVIDADE/PROGRAMA OBJETIVO 

Higienizar cerca de 20 mil livros da área de Direito Limpeza e avaliação do acervo e 

transferência para BFD 

Higienizar documentos armazenados no LACORD Retirar resíduos dos documentos 



Diagnosticar documentos armazenados no LACORD Avaliar o estado físico dos documentos 

Acondicionar documentos armazenados no LACORD Conservação dos documentos 

Treinamentos de pequenos reparos  Ensinar os primeiros passos de 

conservação curativa  

Conservação curativa nos documentos armazenados no LACORD Fazer conservação curativa em 

documentos existentes no LACORD 

Restauração de documentos Dar sobrevida aos documentos 

Atender as demandas das bibliotecas referentes a conservação, 

emergências e orientações de pequenos reparos 

Suprir as necessidades das Unidades da 

SDC 

 

  



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em 2016 a SDC contou com o apoio da Administração Central e demais áreas da universidade para 
desenvolvimento de suas atividades. Todavia, o ano foi marcado, por alguns fatores que impactaram  
o cronograma e o planejamento da  Coordenação de Bibliotecas da SDC.  

Em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos, a CBI/SDC cancelou dois encontros 
previamente planejados, que tinham como objetivo ampliar a divulgação das orientações técnicas e a 
troca de experiências entre os colaboradores do Pergamum UFF: O II Encontro do Módulo Circulação 
e o III Encontro de Usuários – sendo este um evento comemorativo do terceiro ano da implantação do 
Pergamum UFF. 

O contingenciamento dos recursos orçamentários destinados à aquisição de bibliografia básica 
também impactou o processo de compra de livros para as bibliotecas do Sistema, considerando que 
muitas solicitações não puderam ser atendidas por ultrapassarem o financeiro disponibilizado.  

Contudo, através das parcerias internas com outros setores da Universidade, os colaboradores do 
Sistema de Bibliotecas e Arquivos e a participação voluntária dos Grupos de Trabalho, a SDC 
alcançou resultados positivos e bastante relevantes para a comunidade acadêmica: 

• Manutenção do Pergamum em parceria com a Área de Operações da Superintendência de 
Tecnologia da Informação (STI); 
 

• Experiência realizada com sucesso, através de parceria com o Departamento de Ciência da 
Informação, do Instituto de Artes e Comunicação Social, transformou as Seções da CBI e 
Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos em possíveis campos de 
estágio para  os alunos do de Curso de Biblioteconomia e Documentação; 

 
 

• Participação da Coordenadora de Bibliotecas e da Chefia da Seção de Planejamento de 
Coleções - SPPDC em reuniões de trabalho convocadas pela Divisão de Avaliação da 
PROGRAD, juntamente com as Coordenações dos Cursos em processo de avaliação. 
Foram diagnosticados os pontos relevantes dos nos relatórios de Avaliação, e pendentes, 
para que na medida do possível, pudessem ser melhorados ou sanados em curto ou médio 
prazo.  

 

Constata-se ainda, que a Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação, bem 

como suas seções e setores alcançaram resultados satisfatórios, apesar da necessidade urgente de 

aumento no efetivo de profissionais arquivistas e técnicos em arquivo.  

A Seção de Arquivo Permanente realizou durante 2016, visitas técnicas em instituições  externas que 

mantêm sob sua guarda, acervos arquivísticos. Tais visitas contribuíram para o aprofundamento das 

reflexões acerca das atividades desenvolvidas na SAPE e a necessidade de as realizarmos em 

consonância com os padrões arquivísticos previstos na literatura específica. 

Na Seção de Arquivo Intermediário, notadamente em seus depósitos, existe um acúmulo de 

documentos aguardando tratamento, oriundos de transferências realizadas anteriormente. Como 

forma de sistematizar as transferências, foi elaborada a Norma de Serviço que versa sobre a 

necessidade de assessoria técnica ao setor que necessita transferir sua documentação. Dessa forma, 



ocorre uma triagem prévia à entrada de documentos, oferecendo maior celeridade no tratamento e 

destinação dos mesmos, além do retorno com mais celeridade ao solicitante no que se refere ao 

início, andamento e conclusão das assessorias. Trata-se não somente de uma mudança de 

procedimento, mas também de cultura, que foi iniciada em abril desse ano, com a anuência de todos 

os arquivistas da CAR que realizam a atividade de assessoria. 

Com vistas a dinamizar os trabalhos, o GT Avaliação de Documentos Arquivísticos foi reformulado. 

Das atividades externas destaca-se a importância de oferecer à comunidade acadêmica, um curso de 

capacitação voltado para a classificação de documentos. Nesse sentido, a CAR passou a atuar como 

um membro do GT Formação Continuada da SDC. 

Como todos os anos, a SDC prioriza ações com vistas a ampliação da qualidade dos serviços 

prestados pelo Sistema de Bibliotecas e Arquivos, tendo como principal objetivo, facilitar o acesso à 

informação à comunidade acadêmica e o alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

da UFF .   

Dentre estas ações, destacamos a publicação da política do Repositório Institucional, elaborada pela 

Comissão de Criação de Políticas de Preservação, Divulgação e Disponibilização de Produção 

Científica do RIUFF (Norma de Serviço nº 655 de 3 de janeiro de 2017), contando com o 

acompanhamento dos comitês de Governança e de Gestão da Informação da UFF, as quais a SDC 

participa efetivamente. 

O RIUFF garante à sociedade, o acesso livre e gratuito à informação, a difusão do conhecimento, a 

retroalimentação da investigação, o estímulo econômico, a responsabilidade ambiental, a ação de 

sustentabilidade e desenvolvimento social. O uso do repositório como local virtual da produção 

científica e institucional traz grandes benefícios para a UFF, tais como: a maximização do impacto 

dos resultados da produção acadêmica, ampliando sua visibilidade e disseminação, através do livre 

acesso à informação; a facilitação da gestão da informação disponível em meio digital, reunindo num 

único local a produção intelectual da universidade; a preservação da memória institucional e a 

produção técnico-científica da UFF, por meio do armazenamento de longo prazo de documentos 

digitais; a ampliação da visibilidade e o uso da produção intelectual desenvolvida na universidade. 

 

Cabe ainda destacar, a participação efetiva da SDC na promoção da responsabilidade ambiental e 
sustentabilidade no Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, através  das ações realizadas pelos  
Laboratórios de Conservação e Restauração de Documentos LACORD/SDC e de Reprografia 
LARE/SDC. As mesmas visam proporcionar sobrevida ao acervo bibliográfico de todas as unidades, 
através da aplicação de técnicas e procedimentos de Conservação e Restauração e digitalização de 
documentos.  
 

Por fim, a SDC agradece o apoio de todos os colaboradores em exercício nas 34 (trinta e quatro) 

unidades, bem como dos demais parceiros, firmando aqui o compromisso de no próximo ano se 

empenhar ainda mais, para que todos os objetivos sejam alcançados da maneira mais profícua 

possível. 


