
 
 

 

 

 

 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

IACS - INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

GCI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALIA DA PAZ LACERDA DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS DE USUÁRIOS: BIBLIOTECA DE LA SALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



 
 

 

 

 

 

NATALIA DA PAZ LACERDA DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS DE USUÁRIOS: BIBLIOTECA DE LA SALLE 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de Ciência 

da Informação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito para obtenção 

do Grau de Bacharel em Biblioteconomia 

e Documentação. 

Orientadora: Prof.ª Mr.ª Sandra Borges 

Badini. 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J58  JESUS, Natalia da Paz Lacerda de 

     Estudos de usuários: biblioteca de La Salle. /Natalia da Paz Lacerda 

de Jesus. – Niterói, RJ : [s.n.], 2016. 

   f.53. 

 Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Universidade Federal Fluminense. Departamento de 

Ciência da Informação. Instituto de Arte e Comunicação Social, 2016. 

  Orientador: Sandra Borges Badini. 

 

1. Bibliotecas. 2. Estudos de Usuários.  I. Sandra Bordes Badini. II. 

Universidade Federal Fluminense. Departamento de Ciência da 

Informação Instituto de Arte e Comunicação Social. III. Título.     

 

CDD.027 

                                                                  



 
 

 

 

 

 

ESTUDO DE USUÁRIOS: BIBLIOTECA DE LA SALLE 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de Ciência 

da Informação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito para obtenção 

do Grau de Bacharel em Biblioteconomia 

e Documentação. 

 

 

Niterói, _________ de _______________________ de _____________. 

 

 

Banca Examinadora 

 

__________________________________________ 

Prof.ª M.ª Sandra Borges Badini 

Universidade Federal Fluminense 

Orientadora 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr.ª Esther Hermes Luck 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosimere Mendes Cabral 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu 

esposo Eduardo, aos meus pais 

Jefferson e Rosemary, e irmãos 

Samuel e Rebeca. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Este trabalho não teria sido possível sem o estímulo e apoio da minha família e do meu 

esposo que sempre acreditaram em mim. 

Aos meus amigos, companheiros de batalha, fiéis escudeiros, Marina, Iris e Wilson. 

Aos meus colegas de trabalho pelo apoio, incentivo, paciência e compreensão: 

Claudinha, Gustavo, Sabrina, Sebastião, Ângelo, Edimilson e Thereza. 

À Universidade Federal Fluminense, e nela a coordenadora Prof. Dra. Elisabete de 

quem recebi o apoio integral em todos os momentos do curso, assim como a secretária 

Silvia Regina de quem recebi ajuda nas muitas vezes que precisei, a minha orientadora  

Prof.ª Mª. Sandra Borges Badini que me deu o norte que precisava para colocar em 

palavras o que se passava pela minha mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade identificar as necessidades informacionais e 

demandas dos usuários da Biblioteca de La Salle do Centro Universitário La Salle Rio 

de Janeiro (UNILASSALE). A coleta de dados foi realizada através da elaboração de 

um questionário com nove questões fechadas e uma questão aberta. A partir da análise 

de dados observaram-se pontos positivos e algumas oportunidades de melhorias, 

ressaltando que o foco da pesquisa é traçar o perfil dos usuários e apontar subsídios para 

que os produtos oferecidos e serviços prestados sejam cada vez mais focados no 

atendimento das expectativas dos usuários. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas. Estudos de usuários. Qualidade. Serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study pretend to identify information needs and demands of users of Library La 

Salle University of the University Center La Salle Rio de Janeiro ( UNILASSALE ). 

Data collection was carried out by preparing a questionnaire with nine closed questions 

and one open question. From the positive data analysis were observed points and some 

opportunities for improvement, noting that the focus of the research is to trace the 

profile of users and aim subsidies for the offered products and services are increasingly 

focused on meeting the expectations of users. 

 

Keywords: Libraries. Studies users. Quality. Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o educador Pedro Demo (2003), o espaço da biblioteca é um 

espaço democrático por natureza, no qual as ideias circulam livremente, favorecendo o 

espírito investigativo e a perspectiva científica. Com viés nesta lição de Pedro Demo 

extrai-se a importância do objeto abordado no presente trabalho, a saber, o estudo de 

usuários envolve as necessidades destes diante do sistema das bibliotecas e seu melhor 

funcionamento em favor destes. 

A biblioteca no passado era presa à ideia de armazenagem de 

documentos, atuava como preservadora e guardiã da memória da sociedade. No entanto, 

diante da evolução dos meios de difusão e guarda da informação, a atual exigência que 

recai sobre a biblioteca é totalmente diferente, sendo voltada para atender as 

necessidades informacionais de seus usuários. 

Por conseguinte, o usuário é um elemento essencial e fundamental na 

concepção, avaliação, enriquecimento, adaptação, estímulo e funcionamento da 

biblioteca. Para estudá-lo e conhecê-lo, é preciso que haja interação entre ambas as 

partes, estabelecendo, assim, um canal de comunicação. 

Segundo Cunha (2008) estudo de usuários são: 

“Coleção organizada de registros da informação, assim como os serviços e 

respectivo pessoal, que têm a atribuição de fornecer e interpretar esses 

registros, a fim de atender às necessidades de informação, pesquisa, educação 

e recreação de seus usuários." (CUNHA, 2008, p. 48). 

De acordo com Figueiredo (1994) o termo “Estudos de usuário” começou 

a ser utilizado em meados do século XX, como um desmembramento natural do 

levantamento do bibliotecário. A autora ainda explica que: 
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 “Estudos de usuário se baseiam em técnicas usadas nas ciências sociais para 

observar ou questionar os usuários dos sistemas de informação, com o 

objetivo de entender as suas necessidades, preferências, opiniões e avaliações 

a respeito de serviços que a eles são oferecidos ou podem vir a ser oferecidos. 

O termo e as técnicas são também utilizados para a compreensão dos 

não-usuários, ou usuários potenciais dos sistemas de informação.” 

(FIGUEIREDO, 1991, p.24) 

Atender as demandas e necessidades de informação dos usuários é 

essência funcional de toda e qualquer biblioteca. Por isso, é extremamente importante e 

necessário conhecer e também compreender quais as reais necessidades de informação 

de seus usuários. Suprindo essa necessidade, surgem os estudos de usuários. 

Os estudos de usuários buscam especialmente conhecer as necessidades 

informacionais, assim como respalda a tomada de decisões que visem melhorias nos 

serviços oferecidos pelas bibliotecas, otimizando seus préstimos àqueles que recorrem a 

elas para obtenção da informação/conhecimento desejados. 

Com a finalidade de se aplicar uma gestão de qualidade no âmbito da 

biblioteca e de que seus objetivos sejam alcançados é de vital importância que os 

destinatários de seus serviços sejam ouvidos através das técnicas acima mencionadas 

para inferir nível de satisfação, áreas de interesse, sugestões, reclamações e tantas outras 

informações que se mostrarem pertinentes para o propósito de ampliar os meios de 

alcance da informação. 

Ademais, essa avaliação tornará possível a adoção de ações que 

contribuam para resolução de problemas previamente detectados, tornando possível que 

se atinja aos padrões de qualidade requeridos por seus usuários e almejado por seus 

destores.  
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2. BIBLIOTECA 

 

Durante séculos o ser humano desenvolveu inúmeras formas para se 

comunicar, a evolução das formas deu-se juntamente com o aprimoramento das 

habilidades humanas, até chegar à técnica de transmissão que se perpetua para sua 

expansão: a linguagem escrita. Através dela, proporcionou-se a difusão da informação. 

Neste contexto, surge o livro. 

“As lajotas de barro das bibliotecas mesopotâmicas, com sua escrita 

cuneiforme, são consideradas os mais remotos ancestrais do livro” 

(CAMPOS, 1994). 

Segundo Campos (1994) O livro é considerado o primeiro produto feito 

em série.  Propiciou a popularização da cultura, que deixou de ser patrimônio 

exclusivo dos nobres e religiosos para estender-se às demais pessoas. Gerando 

mudanças estruturais na sociedade ao permitir o conhecimento maciço das leis, da 

filosofia, das artes e da ciência. 

           Por volta do século VII a.C. foi encontrado em Nínive um acervo de 22 

mil placas de argila com inscrições cuneiformes registrando o conhecimento, o que 

pode-se entender por uma biblioteca primitiva. Semelhantemente, outros povos da 

região da Mesopotâmia também possuíam este tipo de acervo. 

No Egito, por sua vez, o suporte da escrita era mais prático com a 

utilização de papiro, material anterior ao terceiro milênio A.C. feito com base numa 

planta das margens do rio Nilo, tendo sido o produto compartilhado com outras culturas 

como as dos gregos e romanos. 

Tempos depois o papiro deu lugar ao pergaminho, feito de pele de 

carneiro ou de outros mamíferos que serviam de suporte para inscrições com tintas. Os 

pergaminhos foram utilizados recortados e unidos junto a uma margem numa forma 

similar a dos livros atuais. 

As evoluções das escritas proporcionaram a ampliação da produção 
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literária com a formação de novos acervos, ou melhor, dito, de bibliotecas. O Museion 

de Alexandria, centro cultural e casa dos sábios da época, destruído no ano 47 a.C., teria 

reunido mais de 500.000 volumes. Em Roma, no ano de 370, chegou a existir cerca de 

30 bibliotecas públicas, número expressivo se comparado aos atuais em algumas 

localidades. 

Com o surgimento das universidades, o aumento na produção de 

manuscritos, a difusão do papel no Ocidente, e a impressão possibilitou-se a extensão 

do alcance dos registros de pensamento humano a um número maior de pessoas. 

Os avanços dos registros e consequentemente das bibliotecas 

acompanham as transformações da sociedade, sendo significativos para estas áreas os 

eventos históricos e repercussões provocadas como as Revoluções Francesa, Russa e 

Industrial. Assim, progressivamente, as bibliotecas deixaram de ser como museus para 

tornarem-se locais de consulta e compartilhamento do conhecimento. 

Com a chegada do século XX, ganhou nova função de sistematizar o 

acesso às informações, uma vez que ter dados à disposição de maneira ágil e funcional 

tornou-se uma necessidade, especialmente em países com desenvolvimento 

científico-tecnológico. 

Especificamente no Brasil a história da biblioteca e, por via de freqüentes 

lógica, da informação e conhecimento, sofreu censuras dos colonos através de seu 

próprio poder e da igreja católica.  

Sousa (2009) diz que as bibliotecas universitárias surgiram a partir dos 

acervos das bibliotecas de ordem religiosas, como foi o caso das bibliotecas da ordem 

dos jesuítas que usaram o seu acervo como apoio as atividades de ensino. 

Contudo, a ignorância generalizada, possibilitou que obras altamente 

censurável para os padrões da época da colonização, como a Encyclopédie de Diderot e 

d’Alambert, fossem encontradas na biblioteca da Bahia. Os Colonizadores, inclusive, 
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proibiram qualquer forma de impressão no Brasil. 

Progressivamente, com a independência do Brasil e a instalação de 

unidades de ensinos de relevante formação educacional, as bibliotecas foram 

reconhecidas por sua relevância no que diz respeito ao acesso ao conhecimento e 

formação acadêmica. 

A biblioteca serve de importante instrumento para o desenvolvimento do 

pensamento, devendo ser respaldada por sistemas educacionais sólidos do primeiro grau 

à universidade, sem o que se torne inviável por sua utilização exclusiva a propagação da 

informação e do conhecimento. O surgimento das bibliotecas universitárias deu-se na 

Idade Moderna, juntamente com a formação das universidades; com o intuito de 

satisfazer as necessidades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas da 

comunidade acadêmica. 

Rabello (1980, p. 30) enfatiza que a biblioteca deve “ser considerada em 

função do usuário”, lembrando que o papel social da biblioteca fundamenta-se em 

“atender às necessidades dos usuários por conhecimentos, facilitando-lhes o seu acesso 

a esses”. Não mais somente guardar e armazenar informações. 

Para a autora (1980, p. 31), a interação entre o usuário e a biblioteca se 

realiza quando existe uma reciprocidade de ações entre ambos, ou seja, quando o 

usuário busca a biblioteca para atender a uma necessidade e essa se prepara para 

atendê-lo. 

A biblioteca também pode ser compreendida como uma provedora de 

serviços de informação, ofertando a seus usuários uma estrutura adequada para que 

obtenham sucesso em suas demandas informacionais. Entretanto, esta oferta nem 

sempre está alinhada às necessidades dos usuários, causando, entre outras coisas, a 

evasão e a falta de interesse dos usuários em seus serviços. Para que a biblioteca possa 

atender essa demanda é necessária à utilização de métodos e instrumentos que busquem 
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compreender a necessidade dos usuários e ofertem soluções que visem prioritariamente 

à qualidade nos serviços. 
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2. A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: CONCEITO E FUNÇÃO 

 

           O objetivo central da biblioteca universitária é servir aos estudantes, 

professores, pesquisadores e todas as pessoas que compõem a comunidade universitária. 

Uma biblioteca universitária transcende em muito o seu papel de local de pesquisa. 

Trata-se de um centro de convivência acadêmica, viabilizando o intercâmbio de 

informações e impressões entre os usuários.  

A biblioteca universitária é a extensão da instituição a que pertence, 

podendo ser considerada como espelho da instituição a que serve, sendo sua função a de 

organizar e disponibilizar para a comunidade acadêmica os recursos de informação, 

sendo esta necessária à produção de conhecimento, seja no âmbito do ensino, seja no da 

pesquisa. Os objetivos primordiais da instituição são o ensino, a formação e a 

investigação, cabendo à biblioteca dar suporte a tais atividades.  

Em meados do século XX, as mudanças sociais aliadas à progressiva 

expansão e fragmentação do conhecimento, bem como o avanço tecnológico levam a 

outra fase de evolução em que a preocupação com o modelo de Biblioteca até então 

posto em uso, como um sistema independente de origem institucional, um padrão de 

serviços acessível, todo o potencial dos serviços dispostos aos utilizadores potenciais, 

tende a desaparecer.  

Ao utilizar e incorporar em suas práticas cotidianas as tecnologias de 

informação e comunicação, as bibliotecas acadêmicas alteram as formas de 

sociabilidade, implicando no redimensionamento do papel social dos atores que nela 

atuam (SANTOS, 2012, p.9).  

A respeito da função da biblioteca universitária, Santos (2012), afirma:  

As verdadeiras bibliotecas universitárias destacam-se pela 

excelência de seus serviços prestados à comunidade acadêmica, reafirmando 

a sua função social. Na sociedade contemporânea o conhecimento passa a ser 

um recurso estratégico nas instituições e a biblioteca acadêmica se organiza 



17 
 

 

 

 

 

visando a geração, disseminação e uso da informação. (SANTOS p.9). 

             Segundo o autor, as novas tecnologias são responsáveis pela integração 

entre usuários e fontes de informação, reforçando o desenvolvimento dos cidadãos. As 

tecnologias permitem o acesso ao conhecimento e as bibliotecas devem buscar 

ferramentas que permitam localizar, filtrar, organizar e resumir informações que sejam 

úteis ao usuário independente do lugar em que eles se encontrem. 

Na atual conjuntura, as novas formas de comunicação, a construção, a 

classificação e o compartilhamento do conhecimento e da informação respaldam novas 

maneiras de categorizar o mundo. Modificam-se as etapas cognitivas do conhecimento 

humano. Aprende-se mais depressa. As fontes de informação disponíveis nos 

repositórios bibliográficos, nas bases de dados acessíveis via web, não só facilitam 

como promovem o compartilhamento de conhecimentos.  
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3. ESTUDOS DE USUÁRIOS 

 

Estudos de Usuários tem sido um tema muito discutido nos diversos 

campos disciplinares dedicados aos estudos de Ciência da Informação, sendo muitas 

vezes a temática mais estudada e utilizada em alguns programas de Pós-Graduação no 

Brasil. Também sendo aplicados em todos os tipos de bibliotecas, principalmente nas 

universitárias, devido ao papel desempenhado pela mesma na infraestrutura técnica e 

administrativa da universidade.  

Para Figueiredo (1994), estudos de usuário são: 

“Investigações que se fazem para saber o que os indivíduos 

precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades 

de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de 

informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada.” FIGUEIREDO 

(1994, p. 7). 

As primeiras reflexões sobre estudos de usuários surgiram a partir do 

trabalho de Bernal e Urquhart, apresentado em 1948 na Conferência de Informação 

Científica da Royal Society (Ferreira 2002). De acordo com Ferreira(2002), a partir 

desse momento, tais estudos sofreram influência das teorias que predominaram em 

determinadas épocas do século passado:  

a) Inicialmente, final da década de 40, os estudos de usuários tinham 

como objetivo agilizar e aperfeiçoar serviços e produtos prestados pelas bibliotecas. 

Estes estudos restringiram-se a área de Ciências Exatas. 

b) Na década de 50 intensificam-se os estudos sobre o uso da informação 

entre grupos específicos  de usuários, abrangendo já as Ciências Aplicadas. 

c) Só nos anos de 60 é que se enfatiza o comportamento dos usuários; 

surgindo estudos de fluxo da informação, canais formais e informais. Os tecnólogos e 

educadores começam a ser pesquisados. 

d) Já na década de 70, a preocupação maior passa a ser usuário e a 
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satisfação de suas necessidades de informação, atendendo outras áreas do conhecimento 

como: humanidades, ciências sociais e administrativas. Datam dessa década os 

primeiros trabalhos na literatura especializada sobre o tema. 

e) A partir de 80, os estudos estão voltados à avaliação e desempenho. 

Segundo Costa (2009), os estudos de usuários, através dessa construção 

histórica até os dias atuais, acabaram por visar saber se as necessidades informacionais 

dos usuários de um sistemas de informação estão sendo atendidas de maneira eficiente. 

Os estudos de usuários são divididos em dois tipos: abordagem 

tradicional e abordagem alternativa. 

Os estudos baseados na abordagem tradicional empregam maior 

orientação quantitativa. O foco desses estudos não está no usuário, ele é visto como 

informante e não como objeto de estudo. São estudos dirigidos ao sistema de 

informação e na tecnologia. 

Este estudo focaliza o uso de fontes, bases de dados, obras de referência 

etc. Servindo para definir os tipos de materiais a serem incorporados pelas unidades de 

informação.  

Os estudos de usuários da Abordagem Alternativa são os estudos 

voltados ao usuário da informação, e analisam os usuários com mais profundidade, 

averigua as linhas temáticas de interesse de grupos de usuários, servindo para 

determinar a estrutura organizacional da informação dentro do sistema. Suas principais 

características são: 

             Considerar o indivíduo como sendo orientado situacionalmente, 

servindo para buscar compreender o processo de busca e uso da informação, observar o 

ser humano como ser construtivo e ativo, focalizar os aspectos cognitivos envolvidos, 

empregar maior orientação qualitativa, analisar sistematicamente a individualidade das 
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pessoas. 

              A abordagem Sense Making, recorrentemente utilizada em estudos de 

usuários, é uma abordagem qualitativa, que aborda os usuários de uma maneira mais 

ampla, é utilizada para entender os usuários, considerando suas necessidades cognitivas, 

adjetivas, psicológicas e fisiológicas. 
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5. CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO  

5.1 Breve Histórico dos irmãos Lassalistas  

 

A associação Brasileira de Educadores Lassalistas (ABEL) é, no Brasil, a 

entidade civil do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, mais conhecido como Irmãos 

de La Salle ou Irmãos Lassalistas, entidade confessional de educação católica, de 

alcance mundial, fundada em 1960, por São João Batista de La Salle. Há mais de 300 

anos, São João Batista de La Salle reconheceu a necessidade de educar os jovens nos 

valores cristãos e para a vida. Em função desse ideal fundou a Congregação dos Irmãos 

das Escolas Cristãs. Hoje, os ideais de La Salle pautam os trabalhos desses homens que 

dedicam seus dias para a realização dessa missão.  

Entre as muitas contribuições de La Salle à História da Pedagogia, 

destaca-se a sua luta pela universalização do ensino básico, mediante a escolarização 

popular gratuita, a valorização da língua nacional como instrumento de aprendizagem e 

inserção social, a adoção do professor e sua centralidade no processo de 

ensino-aprendizagem e inserção social, adoção do método simultâneo de alfabetização e 

de ensino geral, a dignificação da profissão de professor e sua centralidade no processo 

de ensino-aprendizagem.  

La Salle foi canonizado pelo Papa Leão XII, em 24 de maio de 1900 e, 

com base em sua histórica contribuição à educação internacional, o Papa Pio XII o 

declarou Padroeiro Universal dos Professores, no dia 15 de maio de 1950. Os herdeiros 

intelectuais de La Salle espalharam pelos cinco continentes, e segundo o site oficial 

brasileiro da instituição, a rede La Salle conta com mais de 6.000 irmãos, está presente 

em 83 países, possui no mundo 60.000 educadores e estabeleceu 1.020 comunidades 

educativas que atingem, aproximadamente, 1 milhão de crianças, jovens e adultos. 

No Brasil, atualmente, atuam nas Comunidades Educativas e 

Assistenciais da Rede La Salle, mais de 200 Irmãos Lassalistas e 2.500 educadores, que 
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acolhem mais de 50.000 estudantes, em todos os níveis de ensino, em 11 estados 

brasileiros Até o momento são 46 comunidades educativas no país. 

 

5.2 Rede La Salle 

 

A rede La Salle está presente no Brasil desde 1907, trazida por um grupo 

de 12 sacerdotes que chegaram ao país a convite da Arquidiocese de Porto Alegre. 

Quando fundaram a sua primeira escola para os filhos dos operários que residiam no 

bairro Navegantes, em Porto Alegre. Esses irmãos estabeleceram as primeiras 

comunidades educativas Lassalistas e depois de 30 anos de muito trabalho na Região 

Sul, sua missão expandiu-se em direção ao centro do país. Atualmente a rede La Salle, 

integra a Província La Salle Brasil-Chile, unidade administrativa do instituto dos irmãos 

das Escolas Cristãs, cuja missão religiosa e educacional foi inaugurada por São João 

Batista de La Salle em 1680. 

 

Tabela 1 – Rede La Salle 

MUNDO BRASIL 

83 países 11 estados 

60 mil educadores 2.5 mil educadores 

1.020 comunidades educativas 46 comunidades educativas 

1 milhão de crianças, jovens e 

adultos 

50 mil crianças, jovens e adultos 

7.694 Irmãos 200 Irmãos 

Fonte: Adaptado do site: http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/. 

             No Rio de Janeiro, a rede La Salle possui: Colégio La Salle Abel, 

fundado em 10 de abril 1956 pelo direto Ir. Silvino José Fritzen (Amadeu), oferecendo a 

princípio o Curso Primário. Com o tempo, a Obra funcionou como internato e 

semi-internato, e assumiu diferentes nomes. No dia 5 de fevereiro de 2000, foi 

inaugurado o Centro Lassalista de Estudos para atender alunos do Ensino Médio. 

http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/
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Atualmente, o Colégio La Salle Abel funciona em duas sedes, uma para o Ensino 

Fundamental e outra para o Ensino Médio; 

Centro Universitário Unilasalle-RJ, criada pela Portaria ministerial nº 

1164/2001, em 2001, autorizando o Curso de Licenciatura em Computação, com o 

nome de Instituto Superior de Educação La Salle (ISE LA SALLE). Em julho de 2012, 

o ISE LA SALLE-RJ foi transformado em Centro Universitário sob a denominação de 

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro (UNILASALLE-RJ). Atualmente, a 

instituição está situada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e oferece cursos de 

graduação, especialização e MBA.  

5.3 Fundação da Unilasalle  

 

No período de transição para o século XXI, a Associação Brasileira de 

Educadores Lassalistas (ABEL), foi fiel ao seu compromisso histórico com a educação 

nacional, decidiu ampliar a sua ação para o ensino superior.  O novo Instituto iniciou 

suas atividades acadêmicas no dia 04 de março de 2002. 

O Unilasalle é uma parte, moderna e arrojada, da imensa obra educativa 

do grande pedagogo João Batista de La Salle, hoje o Centro Universitário oferece nove 

cursos de graduação e pós-graduação, além de diversos cursos de extensão. Com uma 

infraestrutura moderna, o prédio abriga também a biblioteca, que é considerada uma das 

maiores da América Latina. 

“A instituição tem por missão específica ser um espaço aberto de excelência 

educativa, comprometida com a formação integral de profissionais, para 

inserção no mercado de trabalho, priorizando os valores éticos e humanos, 

baseados num espírito analítico, crítico e inovador, gerando novos 

conhecimentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Com   espírito de 

fé, fraternidade e serviço, valores éticos e humanos, consciência ambiental e 

social.” . (UNILASALLE-RJ, PDI – 2006). 

Segundo informação disponibilizada pelo departamento de RH e da 
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secretaria da empresa, em contato realizado em março de 2016, até o primeiro trimestre 

a Unilasalle contava com o quadro de funcionários de 142 professores e 147 

administrativos, 2880 alunos matriculados, 210 usuários externos e 3 irmãos. 

Tabela 2- Rede La Salle Rio de Janeiro 

Professores 142 

Funcionários 

administrativos 

147 

Alunos matriculados 2880 

Usuários Externos 210 

Irmãos 3 
Fonte: Adaptado do site: http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/. 

Hoje, o Unilasalle-RJ oferece nove cursos de graduação e pós-graduação, além de 

diversos cursos de extensão.  

Tabela 3- Cursos de Graduação 

ESPECIALIZAÇÃO/

PÓS GRADUAÇÃO 
GRADUAÇÃO EXTENSÃO LA SALLE 

BUSINESS 

SCHOOL 

Automação predial e 

residencial 
Direito Chef de cozinha MBA em 

Consultoria e 

Gestão de Negócios 

Clínica psicanalítica na 

atualidade 
História Marketing avançado MBA em 

Engenharia de 

Petrólio e Gás 

Confeitaria, chocolateria e 

panificação 
Pedagogia Publicidade e práticas de 

consumo 
MBA em Gestão 

Estratégica de 

Marketing 

Direito e responsabilidade 

ambiental 
Relações internacionais Excel básico e intermediário MBA em 

Planejamento 

Estratégico 

Direito Fiscal Administração Gerenciamento de riscos 

baseados em fatores humanos 
Administração 

Educação Inclusiva Contabilidade Quinta delícia: Cozinhas 

italianas, Brasileira, Árabe e 

Mediterrânea 

 

http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/
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Educação Infantil Sistemas de Informação   

Engenharia de Materiais Engenhara Civil   

Engenharia de Software Engenharia de Produção   

Gastronomia    

Gestão de Qualidade na 

área da Saúde com ênfase 

na Segurança do Paciente 

   

Gestão empresarial com 

ênfase em logística 
   

Nutrição Clínica    

Psicopedagogia    

Prática Forense    

Segurança e Defesa    

Tecnologias Aplicadas à 

Educação 
   

Tecnologias 

Computacionais para o 

Ensino da Matemática 

   

Tecnologia de Produção 

Multimídia 
   

Tecnologias para 

Construção Naval e 

Offshore 

   

Vigilância Sanitária    

Fonte: Adaptado do site: http://www.unilasalle.edu.br/rj/cursosgraduação/. 

 

5.4 Biblioteca de La Salle 

 

Considerando a relevância das bibliotecas universitárias como polos de 

produção e circulação de conhecimentos específicos qualificados, base segura para 

elaboração de projetos e iniciativas públicas e privada, no sentido de promover o 

http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/
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desenvolvimento humano em sua plenitude, podemos enfatizar a vocação original da 

Biblioteca de La Salle: 

“A Biblioteca De La Salle do Instituto Superior de Ensino La Salle do Rio de 

Janeiro foi estabelecida como veículo por excelência, para apoiar o processo 

de construção e distribuição de conhecimento científico e tecnológico, de 

acesso à cultura e de democratização de informação.” (UNILASALLE-RJ, 

PDI – 2006). 

Inaugurada em março de 2002 e reinaugurada em 19 de setembro de 

2006, a Biblioteca De La Salle, do Centro Universitário de La Salle (Unilassale-Rj) tem 

como função prover a infraestrutura bibliográfica e documentária, apoiando as 

atividades da instituição, centrando seus objetivos nas necessidades informacionais dos 

seus usuários e colaboradores, proporcionando o acesso à informação, à leitura e a 

outros recursos disponíveis, de forma rápida e eficaz. 

Segundo o plano de desenvolvimento institucional 2012/2016: 

“A biblioteca De La Salle foi estabelecida como veículo, por excelência, para 

apoiar o processo de construção e distribuição do conhecimento científico e 

tecnológico, de acesso à cultura e de democratização da informação 

historicamente acumulada nos distintos campos do conhecimento e da 

atividade humana.” (UNILASALLE-RJ, PDI – 2012/2016). 

              A biblioteca é aberta ao público usuário nos seguintes horários: de 

segunda a sexta-feira, de 08h30min ás 21h45min, e aos sábados, de 09h00min às 

16h45min. A biblioteca permanece fechada aos domingos e feriados, bem como nos 

dias em que não houver expediente ou aulas por motivos de recesso determinado pelo 

Conselho Gestor. 

Estrategicamente localizada em dois andares do edifício da sede da 

UNILASALLE-RJ, respectivamente no quarto e quinto andares, a referida biblioteca 

possui uma área privativa de 2300 m²,  é totalmente adaptada assim como toda a 

instituição, possui um programa de inclusão de portadores de necessidades especiais 

(PNE), com estantes móveis e elevadores especiais para cadeirantes. Sua área é dividida 

da seguinte forma: 
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4º andar - Cinco salas de estudo em grupo, com capacidade de 6 alunos 

em cada; três salas de estudo individual, portando 327 baias individuais com tomada; 

terminais de computadores com acesso a internet, contendo 15 computadores para 

pesquisa; área de leitura e estudo, com 20 baias individuais; dez mesas de estudo em 

grupo, com 4 lugares cada uma; sala de monografias, teses e dissertações, contendo 1 

mesa de estudo em grupo e 3 baias de estudo individual; terminal de consulta ao acervo; 

espaço de convivência e bebedouro; sanitários; 

5º andar - recepção e balcão de atendimento e devolução de chaves; área 

de guarda-volumes; sistema e controle de catracas eletrônicas e antenas de controle de 

segurança do acervo; três terminais de consulta ao acervo; núcleo de pesquisa Unidade 

de Inteligência Comercial –Projeto SSRI –FAPERJ; administração e processo 

técnico-administrativo; 27 Baias de estudo individuais; 12 Mesas de estudo em grupo, 

capacidade para 4 usuários; acervo; obras de referências; hemeroteca; Espaço e Acervo 

La Salle
1
 ; Espaço e Acervo Benno Sander

2
. 

Segundo a direção e os funcionários da biblioteca, tais aspectos são 

frequentemente elogiados por integrantes das comissões verificadoras do Ministério da 

Educação – MEC, quando efetuadas as avaliações in loco dos processos de autorização 

e reconhecimentos dos cursos de graduação oferecidos pela instituição, os quais 

também saúdam à alta qualidade do acervo bibliográfico. Em todas as verificações a 

biblioteca recebeu nota máxima na avaliação. 

“Moderna, informatizada, confortável, a biblioteca foi programada com todas 

as condições ambientais e técnicas para atender a comunidade acadêmica de 

pesquisa, para a leitura e os estudos em grupo, facilitando a aparelhagem 

audiovisual e terminais de computação”. (UNILASALLE–PDI – 2012-2016). 

                                                           
1
   Fundador da rede, João Batista de La Salle (1651-1719) obra viva que hoje já chega a 

83 países. 

2   Legado na educação brasileira, o ex-diretor de pós-graduação do Unilasalle-RJ, 

Benno Sander (1936-2014). 
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Seu atual acervo é de aproximadamente 45.000 volumes de livros, 40 

subscrições de periódicos nacionais e 06 subscrições de periódicos estrangeiros. Além 

das obras de referências, teses, monografias e dissertações.  

É utilizado o sistema ARGONAUTA na biblioteca. A consulta do acervo 

pode ser feita através do catálogo online: http://webnauta.unilasalle.org. 

A biblioteca presta os seguintes serviços: consulta com livre acesso ao 

acervo, disponibilização de computadores para acesso à informação individual e 

realização de trabalho em grupo; e, empréstimo e reserva de publicações do seu acervo. 

Os serviços estão abertos aos seguintes usuários, segundo seu regulamento interno: 

alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduações oferecidos 

pelo UNILASALLE (até três exemplares por um prazo de 7 dias); professores e 

colaboradores (até cinco exemplares por um prazo de até dez dias); usuários externos, 

conforme critérios do Conselho Gestor; grupo de pesquisa de Unidade de inteligência 

FAPERJ. 

Trabalham na biblioteca o total 8 funcionários, distribuídos nas funções 

de: bibliotecária chefe; bibliotecária; auxiliar administrativo; assistente técnico de 

biblioteca; e, auxiliar do ensino médio. 

O acesso às dependências da Biblioteca é feito através de catraca 

eletrônica, mediante inserção de carteiras de estudante, crachá de funcionário ou carteira 

de usuário externo, que são obrigatórios e intransferíveis para todos os usuários. 

 

 

 

http://webnauta.unilasalle.org/


29 
 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente relatório apresenta os resultados da pesquisa de Estudos de 

Usuários, aplicada junto aos usuários na biblioteca do Ensino Superior do Unilasalle-RJ, 

Biblioteca de La Salle. 

Foram avaliados 13 itens, e o número de respondentes foi de 185. 

A primeira parte para a realização desse trabalho foi à escolha do local 

que seria aplicada a pesquisa. O sujeito da pesquisa é o usuário e o objeto da pesquisa é 

o atendimento ao usuário. 

Feita a escolha, o procedimento metodológico consistiu em um 

levantamento bibliográfico com os textos e autores das áreas estudadas que embasou e 

ofereceu consistência ao estudo. A seguir, foi realizada a pesquisa de campo onde o 

questionário foi aplicado. 

O questionário (Apêndice A) conteve dez questões, sendo elas nove 

perguntas fechadas e um tópico para comentários.  

A amostra caracterizou-se como aleatória e foi formada pelo número de 

questionários devolvidos/respondidos de cada categoria pesquisada. Na categoria da 

pesquisa, não houve amostra, uma vez que todos os informantes responderam ao 

questionário. 

Foram impressas 185 cópias do questionário e distribuídas para os 

usuários aleatoriamente assim que os mesmos chegavam ao balcão de atendimento para 

guardarem seus pertences no escaninho. A pesquisa aconteceu nos períodos de 06 de 

julho de 2015 a 10 de julho de 2015 (7 dias), 17 de agosto a 22 de agosto de 2015( 7 

dias)  e 14 de setembro a 19 de setembro de 2015 (7 dias). 

Após o recebimento dos questionários respondidos, foi feita uma análise 

detalhada dos dados recolhidos na pesquisa de campo, onde através das respostas dos 

usuários, pode-se constatar se os serviços da biblioteca estão ou não sendo adequadas às 

necessidades dos usuários, elaboraram-se gráficos com as amostragens e suas análises, 

possibilitando maiores esclarecimentos quanto aos resultados obtidos na pesquisa de 

estudo de usuário da Biblioteca De La Salle, com a apuração dos resultados espera-se 
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contribuir para a melhoria do serviço de atendimento aos usuários. 

Segundo as estatísticas internas da biblioteca, foi realizado no mês de 

julho de 2015 o total de 1.461 empréstimos, em agosto foram 1.974 e setembro 2.459 

empréstimos.  

 

Tabela 4- Empréstimos nos meses da pesquisa 

MÊS TOTAL DE EMPRÉSTIMOS 

Julho - 2015 1461 

Agosto - 2015 1974 

Setembro - 2015 2459 

Fonte: Adaptado do site: http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unilasalle.edu.br/rj/a-rede-la-salle/


31 
 

 

 

 

 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os principais resultados da avaliação através de 

gráficos. O gráfico abaixo mostra o percentual de respondentes efetivos em relação aos 

diferentes perfis dos usuários. Os alunos tiveram maior percentual, com 53,51%, 

seguidos pelos usuários externos 36,22%, professores 5,95% e por último os 

funcionários com 4,32%. (Gráfico 1) 

Gráfico 1- Perfil dos usuários 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Quanto às características dos usuários pesquisados, percebeu-se que um 

pouco mais metade dos respondentes (51,89%) é do gênero feminino. (Gráfico 2) 
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Gráfico 2 – Gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

           Observa-se que a maior concentração de respondentes estão concentrados na 

faixa etária entre 21 a 25 anos, com 40%. Sendo indicador de contextualização dos 

mesmos na faixa da população economicamente ativa, havendo claras referências à 

formação universitária anterior. (Gráfico 3) 

Gráfico 3 – Perfil Etário 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

          Acerca da frequência à Biblioteca, um dado que entendemos como 
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satisfatório, foi o fato dos 185 questionários respondidos, a maior parte dos usuários 95 

costuma visitar a biblioteca semanalmente. (Gráfico 4)  

Gráfico 4 – Frequência de visitação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Observa-se que 56% dos usuários que frequentam a biblioteca, tem o 

objetivo de estudar. (Gráfico 5) 

Gráfico 5 – Motivo da visita 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

No tocante ao quesito localização das obras na estante, os dados apontam que a maioria 
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dos usuários não encontra dificuldades em localizar a obra na estante. Cerca de 128 

pessoas das 185 entrevistadas. Embora um dado surpreendente seja o de que 6 pessoas 

disseram não consultar o acervo da biblioteca. Tal circunstância nos remete para a 

constatação de que os mesmos usuários utilizam o espaço físico da biblioteca como 

gabinete de estudos, para leitura e redação de textos, utilizando material próprio, muitos 

vezes envolvido em processos seletivos e concursos públicos. (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6 – Localizar obras na estante 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

        Através da análise do gráfico a seguir, podemos perceber que mais da metade 

dos respondentes, 56% encontra a informação que procura na biblioteca. (Gráfico7) 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Necessidade Informacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

            Notoriamente, 73% dos usuários estão satisfeitos com o atendimento 

prestado pela Biblioteca de La Salle 

Segundo Prado (2000), O bom atendimento é o elemento mais 

importante para promover o alto conceito da biblioteca. (Gráfico 8) 

Gráfico 8 – Grau de satisfação ao atendimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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           Observa-se que 65% dos respondentes consideram como ótimo o acervo, 

29% considera Bom, seguido por 5% regular e por último 1% insuficiente. (Gráfico 9) 

Gráfico 9 – Avaliação do acervo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Observa-se que as instalações e equipamentos da biblioteca de La Salle, foram bem 

avaliados. Mais da metade 67,57% os consideram ótimos contra 2,70% insuficientes. 

(Gráfico 10) 

Gráfico 10 – Instalações e equipamentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos de finalização da análise, argumenta-se sobre a função social 

das bibliotecas universitárias. Centros de preservação e difusão de informações, tais 

bibliotecas vão gradualmente se convertendo em núcleos de convivência acadêmica de 

alta qualidade. Os alunos, professores e funcionários da Biblioteca La Salle, em termos 

gerais, afirmaram que o local não é apenas um centro de referência informacional, mas 

também um polo gerador de atividades educativo-culturais em potencial. 

A Biblioteca de La Salle, como centro de referência do Instituto Superior 

de Ensino La Salle – UNILASALLE possui ainda um diferencial em relação às demais 

bibliotecas universitárias. O acolhimento dos usuários dentro de uma atmosfera cristã, 

de base ecumênica, no contexto da vivência filosófica lassalista, consiste em um espaço 

de exercício da solidariedade e do respeito comunitário. 

Verificou-se que em sua maioria, mesmo pontuando alguma insatisfação, 

a Biblioteca de La Salle tem servido ao usuário de forma satisfatória, porém é preciso 

atentar para os usuários que consideram o serviço da biblioteca Regular e Insuficiente e 

procurar atender essa demanda. 

Dentre as sugestões dos usuários que mais se repetiram estão: 

- “Não reduzir o horário de funcionamento nas férias escolares”; 

- “Fechar apenas em feriados nacionais”; 

- “Abrir aos domingos”; 

- “Os funcionários deveriam conter o barulho na biblioteca”. 
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O horário de funcionamento da biblioteca está vinculado ao calendário 

institucional, não funcionando em feriados e recessos escolares. Assim como redução do 

horário de funcionamento no período das férias dos alunos. O funcionamento da 

biblioteca implica na abertura de outros setores como estacionamento, vigia e 

segurança. Tornando-se, por ora, inviável a implantação dessas sugestões. 

Quanto ao barulho, sugere-se que os funcionários façam rondas em 

diversas horas por dia, além de promover a educação dos usuários acerca do 

comportamento dentro do espaço biblioteca. 

Dias e Pires(2007) consideram a educação de usuários como sendo: 

“Processo pelo qual o usuário interioriza 

comportamentos adequados com relação ao suso da biblioteca e 

desenvolve habilidades de interação permanente com os 

sistemas de informação.” 

            Orienta-se também que biblioteca promova uma política que desenvolva 

as diretrizes da mesma, realizando palestras e orientação sobre os serviços oferecidos, 

distribuindo o regulamento, cartazes e sinalizando-os.   

Sendo assim, a biblioteca De La Salle deve adotar uma postura pró-ativa 

em relação à comunidade acadêmica e não ficar à espera da mesma; devem buscar e 

atrair aqueles usuários que, por algum motivo, ainda desconhecem e não utilizam os 

serviços e/ou produtos oferecidos, estabelecendo, desta maneira, um canal de interação 

permanente e, sobretudo, eficaz entre o usuário e a biblioteca. 
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APÊNDICE A – Modelo do questionário   

 

Aluna: Natalia da Paz Lacerda de Jesus 

Pesquisa apresentada para o trabalho de conclusão do curso de Biblioteconomia e Documentação 

 

 Estudo de usuários: Biblioteca De La Salle 

 

Usuário: 

(   ) Aluno de graduação e/ou pós-graduação 

(   ) Professor de graduação e/ou pós-graduação 

(   ) Funcionário 

(   ) Usuário Externo  

(   ) Outros 

 

Perfil Etário: 

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

(   ) Menos de 21 anos 

(   ) De 21 a 25 anos 

(   ) De 26 a 30 anos 

(   ) De 31 a 35 anos 

(   ) Mais de 35 anos 

 

Frequência de utilização da biblioteca: 

(   ) Diária 

(   ) Semanal 

(   ) Quinzenal 

(   ) Somente em época de prova 

(   ) Não consulta ao acervo 

(   ) Outros 

 

Motivo da visita: 

(   ) Pesquisa 

(   ) Leitura/ Entretenimento 

(   ) Acesso a internet 

(   ) Estudar 

(   ) Outros 

 

Costuma localizar as obras procuradas na consulta: 

(   ) Sempre 

(   ) Ás vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Não consulta o acervo 

 

Sua necessidade de informação costuma ser atendida: 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) As vezes 

 

 

Grau de satisfação ao atendimento na biblioteca: 
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(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Insuficiente 

 

Como você avalia o acervo: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Insuficiente 

 

Como você ás instalações e equipamentos disponíveis: 

(   ) Ótimos 

(   ) Bons 

(   ) Regulares 

(   ) Insuficientes 

 

 

 

Deixe aqui sua sugestão: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Modelo do questionário: Usuário externo   

 

Usuário Externo: 67 questionários respondidos (36,22%) 

 

Perfil Etário: 

(32) Masculino (35) Feminino 

 

Menos de 21 anos - 0 usuário (0,00%) 

De 21 a 25 anos- 11 usuários 

De 26 a 30 anos -29 usuários 

De 31 a 35 anos - 22 usuários 

Mais de 35 anos- 5 usuários 

 

Frequência de utilização da biblioteca: 

Diária- 31 usuários 

Semanal- 22 usuários 

Quinzenal- 9 usuários 

Somente em época de prova- 0 usuário 

Outros- 5 usuários 

 

Motivo da visita: 

Pesquisa- 10 usuários 

Leitura/ Entretenimento- 0 usuário 

Acesso á internet- 2 usuários 

Estudar- 55 usuários 

Outros- 0 usuário 

 

Costuma localizar as obras procuradas na consulta: 

Sempre- 49 usuários 

De vez em quando- 12 usuários 

Raramente- 0 usuário 

Não consulta o acervo- 0 usuário 

 

Sua necessidade de informação costuma ser atendida: 

Sim- 51 usuários 

Não- 6 usuários 

Às vezes- 10 usuários 

 

Grau de satisfação ao atendimento na biblioteca: 

Ótimo- 42 usuários 

Bom-15 usuários 

Regular- 8 usuários 

Insuficiente- 20 usuários 

 

Como você avalia o acervo: 

                Ótimo- 36 usuários 

Bom- 25 usuários 

Regular- 40 usuários 

Insuficiente- 20 usuários 

 

Como você avalia ás instalações e equipamentos disponíveis: 

            Ótimos- 30 usuários 

            Bons- 30 usuários 

            Regulares- 6 usuários 

            Insuficientes- 1 usuário 
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APÊNDICE C – Modelo do questionário: Aluno   

 

Aluno: 99 questionários respondidos (53,51%) 

 

Perfil Etário: 

 

(47) Masculino (52) Feminino 

 

Menos de 21 anos - 26 alunos 

De 21 a 25 anos- 58 alunos 

De 26 a 30 anos- 11 alunos 

De 31 a 35 anos- 3 alunos 

Mais de 35 anos- 1 aluno 

 

Frequência de utilização da biblioteca: 

Diária- 23 alunos 

Semanal- 36 alunos 

Quinzenal- 3 alunos 

Somente em época de prova- 18 alunos 

Outros- 19 alunos 

 

Motivo da visita: 

Pesquisa- 19 alunos 

Leitura/ Entretenimento- 3 alunos 

Acesso à internet- 4 alunos 

Estudar- 42 alunos 

Outros- 31 alunos 

 

Costuma localizar as obras procuradas na consulta: 

Sempre- 67 alunos 

De vez em quando- 25 alunos 

Raramente- 7 alunos 

Não consulta o acervo- 0 aluno 

 

Sua necessidade de informação costuma ser atendida: 

Sim- 43 alunos 

Não- 12 alunos 

Às vezes- 27 alunos 

 

Grau de satisfação ao atendimento na biblioteca: 

Ótimo- 77 alunos 

Bom- 10 alunos 

Regular- 12 alunos 

Insuficiente- 0 aluno 

 

Como você avalia o acervo: 

Ótimo- 70 alunos 

Bom- 25 alunos 

Regular- 3 alunos 

Insuficiente- 1 aluno 

 

Como você avalia ás instalações e equipamentos disponíveis: 

Ótimo- 85 alunos 

Bom- 33 alunos 

Regular- 5 alunos 

Insuficiente- 3 alunos 
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APÊNDICE D – Modelo do questionário: Professor   

 

Professor: 11 questionários respondidos (5,95%) 

 

Perfil Etário: 

 

(7) Masculino (4) Feminino 

 

Menos de 21 anos - 0 professor 

De 21 a 25 anos- 0 professor 

De 26 a 30 anos- 4 professores 

De 31 a 35 anos- 5 professores 

Mais de 35 anos- 2 professores 

 

Frequência de utilização da biblioteca: 

Diária- 0 professor 

Semanal- 4 professores 

Quinzenal- 3 professores 

Somente em época de prova- 0 professor 

Outros- 4 professores 

 

  Motivo da visita: 

Pesquisa- 2 professores 

Leitura/ Entretenimento- 0 professor 

Acesso à internet- 1 professor 

Estudar- 3 professores 

Outros- 5 professores 

 

Costuma localizar as obras procuradas na consulta: 

Sempre- 9 professores 

De vez em quando- 2 professores 

Raramente- 0 professor 

Não consulta o acervo- 0 professor 

 

Sua necessidade de informação costuma ser atendida: 

Sim- 4 professores 

Não- 2 professores 

Às vezes- 5 professores 

 

Grau de satisfação ao atendimento na biblioteca: 

Ótimo- 9 professores 

Bom- 2 professores 

Regular- 0 professor 

Insuficiente- 0 professor 

 

Como você avalia o acervo: 

Ótimo- 6 professores 

Bom- 3 professores 

Regular- 2 professores 

Insuficiente- 0 professor 

 

Como você avalia ás instalações e equipamentos disponíveis: 

Ótimo- 4 professores 

Bom- 3 professores 

Regular- 3 professores 

Insuficiente- 1 professor 
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APÊNDICE E – Modelo do questionário: Funcionário   

 
 

Funcionário: 8 questionários respondidos (4,32%) 

 

Perfil Etário: 

 

(3) Masculino (5) Feminino 

 

Menos de 21 anos - 0 funcionário 

De 21 a 25 anos- 5 funcionários 

De 26 a 30 anos- 1 funcionário 

De 31 a 35 anos- 0 funcionário 

Mais de 35 anos- 2 funcionários 

 

Frequência de utilização da biblioteca: 

Diária- 1 funcionário 

Semanal- 2 funcionários 

Quinzenal- 0 funcionário 

Somente em época de prova- 2 funcionários 

Outros- 3 funcionários 

 

Motivo da visita: 

Pesquisa- 0 funcionário 

Leitura/ Entretenimento- 2 funcionários 

Acesso à internet- 1 funcionário 

Estudar- 3 funcionários 

Outros- 2 funcionários 

 

Costuma localizar as obras procuradas na consulta: 

Sempre- 3 funcionários 

De vez em quando- 1 funcionário 

Raramente- 4 funcionários 

Não consulta o acervo- 0 funcionário 

 

Sua necessidade de informação costuma ser atendida: 

Sim- 6 funcionários 

Não- 0 funcionário 

Às vezes- 2 funcionários 

 

Grau de satisfação ao atendimento na biblioteca: 

Ótimo- 7 funcionários 

Bom- 1 funcionário 

Regular- 0 funcionário 

Insuficiente- 0 funcionário 

 

Como você avalia o acervo: 

Ótimo- 8 funcionários 

Bom- 0 funcionário 

Regular- 0 funcionário 

Insuficiente- 0 funcionário 

 

    Como você avalia ás instalações e equipamentos disponíveis 

Ótimo- 6 funcionários 

Bom- 2 funcionário 

Regular- 0 funcionário 

Insuficiente- 0 funcionário 
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