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O trabalho comum, empreendido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), possibilitou a concretização do IX 
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (IX SNBU), concebido com a finalidade de se 
repensar a biblioteca universitária brasileira frente aos novos paradigmas tecnológicos, a 
informação na era da competitividade, a autonomia universitária e a questão do financiamento de 
suas bibliotecas, bem como a capacitação do profissional para qualificar-se diante das novas 
expectativas dos usuários. 

Sob o tema central A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E A SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO acolheram-se contribuições de profissionais do Brasil inteiro, interessados em 
compartilhar suas experiências, realizações e projetos, tendo-se o privilégio de contar com seleto 
contingente de especialistas para desenvolvimento dos sub-temas. 

A versão eletrônica dos Anais do IX SNBU reúne os trabalhos oficiais encomendados pela 
Comissão Organizadora e os de livre iniciativa dos participantes, recebidos em tempo hábil. Os 
textos estão dispostos de acordo com os sub-temas do Seminário e os índices arrolados permitem 
acesso pelos autores e assuntos dos trabalhos. 

Acreditando que a atualização constante induz ao desenvolvimento técnico e 
aprimoramento da prestação de serviços, espera-se que a divulgação dos resultados do evento 
possa desencadear melhorias para as bibliotecas universitárias e, conseqüentemente, para a 
coletividade acadêmica e científica do País. 

Elayne Margareth Schiõgel 
Presidente do IX SNBU 



NOTA DO EDITOR 

Os trabalhos apresentados ao IX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias foram 
submetidos à editoração a cargo do Comitê Editorial do evento; entretanto, a inclusão/ausência e 
exatidão das referências bibliográficas é de inteira responsabilidade dos autores. Prestou-se 
especial atenção aos resumos em língua inglesa, dada sua importância para a comunicação 
internacional na área. O acesso aos assuntos tratados nos trabalhos é facilitado por um índice 
rotativo (não-hierárquico), gerado automaticamente a partir de termos de indexação pré- 
coordenados. Este índice oferece pontos de acesso múltiplo aos assuntos tratados nos trabalhos 
apresentados. O Comitê Editorial se responsabiliza por quaisquer falhas devidas ou não à 
exigüidade do prazo disponível para a execução de suas tarefas. 



OBSERVAÇÃO: 
A Biblioteca da Escola de Ciência da Informação da UFMG efetuou 

modificações, no formato original da publicação do IX Seminário Nacional de 
Bibliotecas Universitárias que encontra-se disponível em disquete para eventuais 

consultas e impressões. 
A biblioteca inseriu uma paginação, distribuída em 7 volumes encadernados, 

visando o acesso mais rápido às informações contidas neste seminário. 
A LISTA DE SIGLAS, encontra-se no VOLUME 1. O ÍNDICE DE AUTOR E DE 

ASSUNTO, encontram-se no VOLUME 7. 
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IMPLANTAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS EM Microlsis PARA 

CONTROLE DE AQUISIÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

* 
Cristina Dal Lin 

Leila Maria Bento* 

RESUMO 

Apresenta a estrutura de uma base de dados em Micro-lsis, que tem por finalidade 

melhorar o controle da aquisição de material bibliográfico. Informações como 
número de fatura, número de patrimônio e termo de responsabilidade, por exemplo, 

não são atribuídos simultaneamente à aquisição, o que dificulta a liberação 
imediata do material. 

1 INTRODUÇÃO 

Os processos de seleção e aquisição de material bibliográfico constituem 
um problema duplo para qualquer bibliotecário, principalmente para os que 

trabalham em Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs). 

O que comprar, onde comprar, como comprar (nem sempre em tempo hábil), 

dificuldades financeiras e inevitáveis burocracias (processos volumosos 

percorrendo reitorias e setores de contabilidade) são os principais problemas para 
a maioria das bibliotecas universitárias brasileiras. 

As IFEs estão sujeitas às normas do governo federal, no que diz respeito á 

aquisição de qualquer tipo de material. Nosso objetivo é descrever a implantação 

de uma base para controlar, principalmente, informações como número de 

empenho, número de fatura e/ou nota fiscal e termo de responsabilidade - dados 

que normalmente não são atribuídos logo após a compra, impedindo, muitas vezes, 

a liberação do material para uso. 

2 DADOS INSTITUCIONAIS 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Centro de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), possuem 

características (e problemas) em comum. Analisando essas semelhanças, optou- 
se, a título de experiência, por desenvolver a base AQUiS na UFRRJ, pois seu 

Núcleo de Aquisição (NFA) se encontra em fase mais adiantada de automação. 

Bibliotecárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 
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O quadro 1 informa dados de ambas as instituições: 

QUADRO 1 - DADOS INSTITUCIONAIS 

UFRRJ CEFET/ RJ 

Staff 12 bibliotecários 
47 auxiliares 

05 bibliotecários 
09 auxiliares 

cursos técnicos 03 09 

cursos de graduação 17 02 

cursos de pós-graduação 11 mestrado 
07 doutorado 

01 mestrado 
01 doutorado 

total de títulos 25.256 9.368 

total de títulos de periódicos (correntes) 784 350 

folhetos 386 140 

teses 
2.224 

monografias de discentes 110 138 

bases de dados CD ROM 06 
disquete 07 
on line 01 

on line 03 

3 ESTRUTURA DA BASE AQUIS 

A base AQUIS foi criada em novembro de 1995, para ser implantada no ano 

seguinte.Foram enviados formulários aos departamentos, solicitando que fosse 

informada à Biblioteca Central da UFRRJ (BC) a bibliografia básica das suas 
disciplinas. 

Ao retornar, as informações são cadastradas na base, e podem ser 

recuperadas para posterior complementação dos dados referentes à aquisição. 

Ao dar entrada no NFA, o material permanece aguardando que a Divisão de 

Material informe os dados (número de empenho, número de patrimônio etc.), sendo 
que cada título recebe o MFN correspondente. 

Somente após essas informações chegarem ao NFA é que o material será 

encaminhado ao processamento técnico. 

As doações também são cadastradas, e cada ano de trabalho será 

registrado em disquetes, para eventuais consultas, em caso de Inventários. 

173 
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3.1. DEFINIÇÃO DE CAMPOS 

1) Tipo de Documento 
Informa o tipo de documento que está sendo cadastrado 

( L = livro, F = folheto, T = tese, MO = monografia, M = mapa). 

2) Origem 
Informa a procedência do documento ( C = compra, D = doação). 

- Não incluímos a Permuta porque: 

. A UFRRJ só executa permutas com periódicos da própria instituição; 

. O CEFET/RJ, no momento, não presta esse serviço. 

3) Autor 

Informa o(s) nome(s) do(s) autor(es), dentro das normas de catalogação. 

4) Título 

Informa o título e subtítulo da publicação, sem abreviações. 

5) Edição 

Informa a edição da publicação, a partir da segunda. 

6) Local 

Informa apenas um local de publicação. 

7) Editora 
Informa apenas uma editora. 

8) Ano de Publicação 
Informa o ano de publicação ou do copyright. 

9) Volume 

Informa o número de volumes da publicação. 

10) Número de Exemplares Pedidos 

Informa a quantidade de exemplares solicitada. No caso de não se adquirir a 

quantidade pedida, essa informação será dada no campo Observações, 

incluindo o motivo. 

11) Requisitante/Doador 

Informa o(s) nome(s) do(s) solicitante(s) ou doador da publicação. 

NOTA: Um mesmo título pode fazer parte de mais de uma bibliografia. 

12) Instituto 

Informa o instituto do requisitante/doador. 

13) Departamento 

Informa o departamento do requisitante/doador. 

14) Data de Requisição 

Informa a data de sugestão/doação. 

11^ 
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15) Data de Pedido 

Informa a data de solicitação da compra. 

16) Número de Exemplares Pedidos 

Informa o número de exemplares solicitados pelo requisitante. 

17) Número do Processo 

Informa o número do processo de compra, atribuído pelo setor de compras. 

18) Número de Empenho 

O setor de compras fornece à Contabilidade, para execução. 

19) Data de Entrega 

Informa a data de chegada do material no Núcleo de Aquisição. 

20) Número de Exemplares Recebidos 

Informa o número de exemplares recebidos. 

21) Preço 

Informa o valor da publicação. No caso de doação, estipula-se um valor 

aproximado, para fins de patrimônio. 

22) Número da Fatura/Nota Fiscal 

Informa o número da fatura/nota fiscal. 

23) Fornecedor 

Informa a firma fornecedora. 

24) Número de Patrimônio 

Informa o número de patrimônio da Universidade. 

25) Registro da Biblioteca 

Informa o número de registro atribuído na Biblioteca. 

26) Termo de Responsabilidade 

Informa o número do termo de recebimento (responsabilidade) do material. 

115 



8.8 

27) Observações 

Dá informações complementares, não previstas na base. 

28) Não Cotado 

Informa que o material não entrou na lista de compras, pois não foi cotado na 

Divisão de Material. 

Tabela de Definição de Campos (FDT) B. Dados; AQU 

Etql Nome 1Tam. I Tip|Rep1Delimitadores/Padrão 

_ 10 TIPO DE DOCUMENTO: 
_ 12 ORIGEM: 
_ 14 AUTOR: 

16 TITULO: 
18 EDIÇÃO: 

_ 2 0 LOCAL: 
_ 22 EDITORA: 

2 4 ANO DE PUBLICAÇÃO: 
_ 2 6 VOLUME: 
_ 28 N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: 
_ 30 REQUISITANTE: 

32 INSTITUTO: 
34 DEPARTAMENTO: 

_ 36 DATA DE REQUISIÇÃO: 
_ 38 DATA DE PEDIDO: 
_ 40 N. DO PROCESSO: 

A - Insere (após) IB - Insere (antes) 
P - Pág. anterior |N - Próx. página 

X 
X 

100 X 
100 X 

5 X 
25 X 
25 

4 
5 
5 

X 
N 
X 
X 

100 X 
100 X 
100 

10 
10 
25 

X 
P 
P 
X 

99/99/9999 
99/99/9999 

C - Troca linha 
T - Começo 
X - Saida 

D - Apaga linha 
E - Final 
J - Próx.linha 

Tabela de Definição de Campos (FDT) B. Dados: AQU 

Etql Nome 1Tam.1 Tip 1Rep|Delimitadores/Padrão 

42 N. DO EMPENHO: 25 X 
44 DATA DE ENTREGA: 10 P 
46 N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 25 X 
48 PREÇO: 25 X 
50 N. DA FATURA/NOTA FISCAL: 25 X 
52 FORNECEDOR/DOADOR: 40 X 
54 PATRIMÔNIO: 25 X 
56 REGISTRO NA BC: 25 X 
58 TERMO DE RESPONSABILIDADE: 25 X 
60 OBSERVAÇÃO: 24 0 X 
62 NÃO COTADO: 2 X 

99/99/9999 

A - Insere (após) IB - Insere (antes) 
P - Pág. anterior IN - Próx. página 

C - Troca linha 
T - Começo 
X - Saida 

D - Apaga linha 
E - Final 
J - Próx.linha 

UFRRJ - BIBLIOTECA CENTR7U. - SETOR DE AQUISIÇÃO 
CADASTRO DE AQUISIÇÕES - TELA 1/2 

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGEM: NÃO COTADO: 

m 
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AUTOR: 

TITULO:   

EDIÇÃO:   VOLUME:   LOCAL:   

EDITORA:     ANO DE PUBLICAÇÃO: 

REQUISITANTE/DOADOR: 

INSTITUTO:   DEPARTAMENTO:   

DATA DE REQUISIÇÃO:   N. DE EXEMPLARES PEDIDOS:   

IM - Modifica 1 R - Al.direita 1 
IA - Acresc.cpo1<TAB> - Anteriorl 

S - Espaço 1 D - Apaga IC - Centrar 
J Próximo 1 X - Saida 1 
AQU / 1 

UFRRJ - BIBLIOTECA CENTRAL - SETOR DE AQUISIÇÃO 
CADASTRO DE AQUISIÇÕES - TELA 2/2 

DATA DE PEDIDO:   

N. DO PROCESSO:     

DATA DE ENTREGA:   

PREÇO:   

FORNECEDOR: 

PATRIMÔNIO: 

N. DO EMPENHO: 

N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 

N. DA FATURA/NOTA FISCAL: 

REGISTRO NA BC: 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

OBSERVAÇÃO: 

IM - Modifica 1 R - Al.direita | S - Espaço 1 D - Apaga IC - Centrar 
IA - Acresc.cpo1<TAB> - Anteriorl -I - Próximo 1 X - Saida 1 

AQU / 2 
Nome da Base de Dados: AQU FST para inversão do arq. Nome da FST: AQU 

1 ID 1 IT 1 Formato extração de dados 

10 O vlO 
12 O vl2 
14 O (vl4+|;|) 
16 O vl6 
22 O v22 
30 O {v30+|;|) 
32 O v32 
34 O v34 
38 O v38*6 
40 O "processo: "v40 
42 O "empenho: "v42 
50 O "fatura: "v50 
52 O v52 
54 O "patrimônio: "v54 
56 O "registro bc: "v56 
62 O "NC: "v62 

D - Apaga linha 
E - Final 
J - Próx.linha 

A - Insere (após) |B - Insere (antes) 
P - Pág. anterior |N - Próx. página 

C 
T 
X 

Troca linha 
Começo 
Saida 



8.8 

Nome da Base de Dados: AQU Nome do formato: AQU 

='/'MFN: ',mfn(4)/,mhl,"TIPO DE DOCUMENTO: "vlO,x8,"ORIGEM: "V12,x8,"NAO COTADO: 
"v62/#,mdl,vl4(0,2),vl6(0,2),vl8(2,2)". ed.",v26(2,2)" volumesmhl,xl,v20(2,2 

),": "v22(2,2),", ",v24(2,2)". "/#,"REQUISITANTE/DOMOR: "v30/,"INSTITUTO: "v32/ 
,"DEPARTAMENTO: "v34/"DATA DE REQUISIÇÃO: "v36/,"N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: "v28/ 
#,"N. DO PROCESSO: "v40,c40,"DATA DO PEDIDO: "v38/%,"N. DO EMPENHO: "v42,c40,"DA 
TA DE ENTREGA: "v44/%,"N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: "v46,c40,"PREÇO: "v48/,"N. DA 

FATURA/NOTA FISCAL: "v50,c40,"FORNECEDOR: "v52/%,"PATRIMÔNIO: "v54%/#,"REGISTRO 
NA BC: "v56/%,"TERMO DE RESPONSABILIDADE: "v58/,%/#,"OBSERVAÇÃO: "v60 (0,12)/%## 

t                     
--•/## 

EDIÇÃO: Substituir 

MFN: 0001 
TIPO DE DOCUMENTO: L ORIGEM: C 

BOYD, J. S. Atlas colorido de anatomia clinica do cao e do gato. 2. ed. Sao 
Paulo: Manole, 1996. 

REQUISITANTE/DOADOR: Roberto Xerez 
INSTITUTO: IB 
DEPARTAMENTO: Zoologia 
DATA DE REQUISIÇÃO: 16/11/1995 
N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: 3 

N. DO PROCESSO: 4567/95 
N. DO EMPENHO: 1436/95 
N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 1 
N. DA FATURA/NOTA FISCAL: 40765/6548 
PATRIMÔNIO: 40886/96 

REGISTRO NA BC: 987/96 
TERMO DE RESPONSABILIDADE: 4445/96 

Mais... 

MFN: 0002 
TIPO DE DOCUMENTO: L ORIGEM: C 

SOLOMONS, T. W. Graham. Quimica organica. 3 volumes. Rio de Janeiro: LTC, 
1994. 

REQUISITANTE/DOADOR: João Silva 
INSTITUTO: IT 
DEPARTAMENTO: Quimica Organica 
DATA DE REQUISIÇÃO: 08/08/1995 
N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: 7 

N. DO PROCESSO: 4567/95 
N. DO EMPENHO: 3246/95 
N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 4 
N. DA FATURA/NOTA FISCAL: 43759/6580 
PATRIMÔNIO: 41447/96 

REGISTRO NA BC: 988/96 
TERMO DE RESPONSABILIDADE: 4445/96 

DATA DO PEDIDO: 28/11/1995 
DATA DE ENTREGA: 13/05/1996 
PREÇO: R$ 330,00 
FORNECEDOR: Kibooks 

DATA DO PEDIDO: 28/11/1995 
DATA DE ENTREGA: 13/05/1996 
PREÇO: R$ 27,00 
FORNECEDOR: Interciencia 
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Mais... 

MFN: 0003 
TIPO DE DOCUMENTO: F ORIGEM: D 

O controle correto do carrapato. Porto Alegre: FEPAGRO 

REQUISITANTE/DOADOR: FEPAGRO 
N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: 1 

DATA DE ENTREGA: 14/05/1996 
N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 1 

OBSERVAÇÃO: Integra base FOLHET 

Mais... 

MFN: 0004 
TIPO DE DOCUMENTO: MO ORIGEM: D 

CESAR, Regina Célia Farias. Uso da cama de frango e fezes de galinha na 
nutrição de ruminantes. Rio de Janeiro, 1993. 

INSTITUTO: IZ 
N. DE EXEMPLARES PEDIDOS: 1 

DATA DE ENTREGA: 19/02/1996 
N. DE EXEMPLARES RECEBIDOS: 1 

OBSERVAÇÃO: Integra base MONOG 

CONCLUSÃO 

A Base AQUIS vem atendendo satisfatoriamente às necessidades do NFA, 
pois a recuperação dos dados é mais rápida e precisa. 

Não temos a pretensão de resolver o problema da burocracia nas IFEs, mas 
apenas contribuir com uma sugestão, relatando nossa experiência com a 

implantação de uma base de dados em Micro-isis. 

ABSTRACT 

This paper describes the structure of a database in Micro-lsis designed to improve 

control of the acquisition of bibliographical material. Formerly, information such as 

invoice number, reference number, and term of responsibility, for example, was not 

given simultaneously with acquisition, delaying the release of material. 

Y79 
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ESTATÍSTICAS EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

Janeti Bombini de Moura 

Telma Vitols Ciarcia" 

RESUMO 

O Grupo de Estatística e Elaboração de Relatórios - GEER, do Sistema Integrado 
de Bibliotecas da USP - SIBi/USP, estudou e padronizou a coleta de dados 

estatísticos nas trinta e oito bibliotecas da USP. O trabalho mostra a metodologia 
utilizada pelo GEER, o conjunto mínimo de formulários e instruções para coleta de 

dados em bibliotecas universitárias, apresentadas no Manual de Procedimentos 
SÍBI n° 12. 

1 INTRODUÇÃO 

A mensuração dos serviços de informação tem sido discutida na literatura por 

muitos anos mas, apenas recentemente, tem-se tentado medir e avaliar os serviços 

de maneira objetiva. 

A maioria dos estudos feitos anteriormente eram puramente quantitativos e 

largamente subjetivos e empíricos, com pouca ou nenhuma eficácia. 
A preocupação com a coleta de dados em bibliotecas também é relativamente 

recente. Surgiu da necessidade de justificar os recursos orçamentários destinados 
ao desenvolvimento dos acervos, bem como servir de base na avaliação de 

desempenho das bibliotecas. 

Os principais objetivos da coleta de dados estatísticos são; 

a) fornecer subsídios para elaboração de relatórios; 

b) fornecer subsídios para avaliação dos sistemas de informação; 

c) servir de instrumento de apoio ao planejamento de atividades. 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo 

(SIBi/USP), atento à necessidade de padronização da coleta de dados referentes 
aos serviços prestados nas bibliotecas de seu Conjunto de Base, instituiu em 1990 

um Grupo de Estudos, composto de bibliotecários da USP. A sua atribuição foi 

definir critérios para obtenção desses dados, em cada biblioteca, de modo a 

garantir a uniformidade de coleta e de registros dos mesmos em todo o Sistema, 

para diversas finalidades de divulgação, por exemplo: Relatório Individual por 

Diretora Técnica da Divisão de Biblioteca e Documentação - ESALQ/USP 
* Diretora do Serviço de Biblioteca e Documentação - FM/USP 

7^1 
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Biblioteca (RIBI) e Anuário Estatístico da USP. Os critérios para definição da coleta 
de dados e a estrutura de relatório partiram de rotinas existentes, tendo sido 

analisados formulários e documentos de algumas bibliotecas, realizadas consultas 
em diversas etapas de trabalho, com testes dos modelos para a maioria das 

seções que compõem a proposta. Uma vez concretizada essa fase, o Grupo de 

Estudos estabeleceu; 

a) estrutura básica para apresentação de relatórios das bibliotecas da 

Universidade, incluindo tópicos Indispensáveis para a organização dos 

dados; 
b) formulários padronizados, alguns de uso obrigatório e outros de uso 

opcional. 

2 A COLETA DOS DADOS 

Os dados coletados só serão eficientes se através deles a Biblioteca puder 
chegar a estabelecer padrões. A padronização possibilita a consistência das 

informações e facilita a uniformidade na coleta e análise estatística dos dados 

coletados. 
Na coleta de dados devem ser considerados os seguintes itens: 

a) viabilidade da coleta; 

b) definição clara e precisa dos elementos a serem coletados; 

c) treinamento do pessoal; 

d) importância da coleta; 

Podem ser utilizados como instrumentos de coleta: 
a) questionário; 

b) ficha; 
c) gravador; 

d) formulário. 

Como processo de coleta: 

a) anotações; 

b) entrevistas; 

c) observação direta. 

O GEER utilizou como instrumento de coleta e anotações dos dados, 

formulários- padrão, diários/mensais/anuais, que foram elaborados, tendo em vista: 

a) obtenção de dados confiáveis, consistentes e pertinentes aos interesses 

da Biblioteca e/ou Unidade e/ou Sistema; 
b) fornecimento de dados para avaliação, de forma padronizada, eficiente e 

eficaz. 

Cada um dos vinte e sete (27) formulários deve ser preenchido, segundo as 

Instruções que foram elaboradas para esse fim; alguns são de preenchimento 
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obrigatório e outros, opcional, de acordo com as condições da biblioteca e a 

indicação contida nas instruções dos mesmos. 
Reafirma-se a necessidade da coleta mínima ou de um conjunto mínimo de 

formulários para que se produzam padrões/medidas padronizados e não simples 

somas. 

Para facilitar a coleta de dados os materiais foram categorizados em; Livros, 

Periódicos, Teses, Multimeios, Outros tipos. Os critérios adotados foram baseados 

nos procedimentos do Banco de Dados Bibliográficos da USP - DEDALUS. Assim, 

a análise para categorizacão do documento deverá ser feita a partir do conteúdo e 
não do suporte físico. 

A denominação Multimeios foi adotada para materiais registrados em 

diferentes suportes físicos e cujo conteúdo não os caracterize nas demais 

categorias, independentemente da forma em que se apresentam. 

2.1 OS FORMULÁRIOS DE COLETA 

Para a implantação da coleta de dados unificada e padronizada nas 

Bibliotecas da USP foram oferecidos treinamentos a todos os bibliotecários. 
Os formulários foram testados durante três meses, juntamente com a versão 

preliminar do Manual n° 12. 

Após este período, as sugestões e modificações foram revistas e introduzidas 
no Relatório Individual por Biblioteca - RIBI, em 1995, e durante este Seminário 

estamos lançando a versão definitiva do Manual n° 12. 

2.1.1 Lista do Conjunto Mínimo de Formulários de Coleta 

FOI Usuários - inscrição/cadastramento 

F02 Circulação de material informacional - empréstimo 

F03 Circulação de material informacional - consulta 
F12 Circulação de material informacional - empréstimo-entre-bibliotecas 

F13 Comutação bibliográfica solicitada pela biblioteca 

F14 Comutação bibliográfica recebida pela biblioteca 

F15 Serviço de referência/atendimento - usuário interno 

F16 Serviço de referência/atendimento - usuário externo 

F17 Processamento técnico de material informacional não-periódico 

F18 Processamento técnico de periódicos 

F20 Alimentação de bases/bancos de dados 

F21 Posição do material informacional do acervo - totalização 

F22 Conservação de material informacional 

F24 Reprodução de documentos 

F25 Aquisição de material informacional 

F26 Publicações da biblioteca 

F27 Publicações da Unidade 

2.1.2 Lista do Conjunto Opcional de Formulários de Coleta 
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F04 Circulação de material informacional com categoria de usuário - empréstimo 

F05 Circulação de material informacional com categoria de usuário - consulta 
F06 Circulação de material informacional codificado - empréstimo 

F07 Circulação de material informacional codificado - consulta 
F08 Circulação de material informacional em multimeios por tipo de material - 

empréstimo 

F09 Circulação de material informacional em multimeios por tipo de material - 

consulta 

F10 Circulação de material informacional em multimeios por categoria de usuário 

empréstimo 

F11 Circulação de material informacional em multimeios por categoria de usuário 
consulta 

F19 Processamento técnico de material informacional em multimeios 

F23 Conservação de material informacional em multimeios 

3 CONCLUSÃO 

O Grupo procurou elaborar um trabalho o mais abrangente possível, 
cobrindo todos os serviços e atividades oferecidos pelas Bibliotecas da USP, 
muitas vezes valorizando os detalhes, através dos formulários de coleta opcional; 

sem perder de vista o objetivo fundamental do trabalho que foi a coleta de dados 

única, de forma padronizada. 

Acreditamos, ainda, que a sua aplicação não só virá a favorecer as 

Bibliotecas do SIBi/USP, como também as outras bibliotecas no País. 

ABSTRACT 

The Statistics and Report-writing Group (GEER) of the University of São Paulo's 

Integrated Library System (SIBi/USP) studied and standardized the collecting of 

statistical data in USP's 38 libraries. This work shows the methodology used by the 

group, the minimum set of forms and instructions for data collection in university 

libraries, according to the SIBi Procedure Manual no. 12. 
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DESEMPENHO DOS USUÁRIOS INTERNOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AOS 

USUÁRIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPB: DIAGNÓSTICO PARA 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MARKETING* 

Bernardina Maria J. Freire" 

Emeide Nóbrega Duarte"* 
Norma Fernandes Nogueira 

Robéria César Souto Maior*** 

RESUMO 

Com o objetivo de melhoria da qualidade dos serviços prestados ao público, através da 
aplicação de técnicas de marketing na Divisão de Serviços aos Usuários da Biblioteca 
Central da UFPB, realizou-se a primeira etapa de um diagnóstico com os usuários internos 
(funcionários) desse sistema, para constatar o seu desempenho. Para viabilizar a coleta 
dos dados necessários, o instrumento de pesquisa adotado foi um questionário aplicado a 
96,9% do universo de funcionários em exercício. Os resultados obtidos permitem concluir 
que os métodos de trabalho, recursos materiais e humanos precisam ser redefinidos. 

1 INTRODUÇÃO 

Com base na literatura das áreas de Marketing, Biblioteconomia, Ciência da 

Informação e em observações, pode-se pressupor que a maioria das bibliotecas 

universitárias não adota procedimentos e estratégias de marketing deformategrada, 

exigindo um esforço individual e coletivo que deve gerar lucros mútuos para a 

organização e para o usuário, sendo insuficiente o nível de aplicação de técnicas 

neste contexto. 

No Estado da Paraíba, a situação não é diferente, embora a preocupação 

em sair dessa atitude ultrapassada seja notória, tendo em vista as manifestações 

constantes das instituições, especificamente da Universidade Federal da Paraíba- 

Trabalho extraído da pesquisa em andamento "Diagnóstico para aplicação de técnicas de 
Marketing na DSU/BC/UFPB, como atividade do DBD. 
" Professora Auxiliar do Departamento de Biblioteconomia e Documentação /UFPB. 
*" Professoras Assistentes do Departamento de Biblioteconokia e Documentação/UFPB 
"" Especialista em Sistema de Bibliotecas. 
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UFBP, através da Biblioteca Central, em oferecer um serviço de qualidade aos 

usuários-alunos, funcionários, professores - e à comunidade em geral. 

Algumas tentativas já foram feitas na intenção de melhoria da qualidade dos 

serviços prestados e algumas vezes não se conseguiu os efeitos desejados, 

atribuindo-se Isto a alguns fatores que têm surgido no contexto atual, como 

problemas infra-estruturais e ausência de planos de marketing em bibliotecas 

universitárias. 

Apesar das dificuldades apresentadas, neste estudo, em fase de 

desenvolvimento de Projeto de Pesquisa, pretende-se, num primeiro momento, 

diagnosticar o desempenho da Divisão de Serviços aos Usuários da Biblioteca 

Central e, num segundo momento, implantar técnicas de marketing nas seis (06) 

seções que a compõem. Através da prestação de serviços pelos funcionários 

(usuários internos) dessas seções é que a biblioteca desempenha sua atividade- 

fim, constituída de serviços ao público. Caberá a este manifestar-se sobre o grau 

de satisfação com esses serviços oferecidos. 

Nesta fase de realização do diagnóstico, apresentam-se os resultados 

referentes ao estudo realizado com os usuários internos, com a intenção de 

detectar os pontos fortes e os pontos fracos, na tentativa de realçá-los ou 

solucioná-los, respectivamente, em conformidade com os planos da administração. 

Outras fases previstas do projeto serão executadas e gradativamente divulgadas 

até a implantação das técnicas de marketing propriamente ditas, completando, 

dessa forma, o alcance dos objetivos propostos para melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. 

2 MARKETING BIBLIOTECÁRIO 

Para KOTLER (1978), a razão primordial das organizações que não visam 

lucro se interessarem pelo marketing é decorrente da possibilidade de a 

organização tornar-se mais eficaz, tanto no alcance dos seus objetivos como na 

obtenção de recursos, ainda que não dominem dessa maneira suas relações de 

troca com o meio ambiente. Isso se justifica, pois o marketing é projetado para 

proporcionar dois benefícios básicos; a satisfação da comunidade servida pela 
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organização, mediante a ênfase da mensuração de suas necessidades e desejos, 

e o trato das atividades que envolvem o desenvolvimento do produto-informação, a 

determinação do seu preço e o modo de sua comunicação. 

A aplicação de marketing em bibliotecas e serviços de informação torna-se 

cada vez mais uma realidade. Na revisão de literatura biblioteconòmica sobre 

marketing aplicado aos serviços de informação, realizada por SILVEIRA(1993), 

abrangendo o período de julho de 1977 a julho de 1992, evidencia-se o interesse 

pelo mesmo. De maneira geral, a maioria dos trabalhos revisados alerta sobre a 

potencialidade do tema. Os relatos de casos práticos de aplicação em bibliotecas e 

serviços de informação são raros. Há como que uma lacuna nesta parte. 

Em relação aos estudos abordando o marketing, especificamente em 

bibliotecas universitárias, no panorama internacional, SILVEIRA (1992) observou 

que, de um modo geral, os trabalhos abordam o assunto de forma bastante ampla, 

sem uma preocupação em completar lacunas existentes. 

A nível nacional, os trabalhos que enfocam o marketing em bibliotecas 

universitárias surgiram com a dissertação de Mestrado de MELO (1981), intitulada 

"O Desenvolvimento de nossas bibliotecas: problema para o marketing", defendida 

na UFPB. A autora evidencia a desinformação, por parte dos usuários e também 

dos bibliotecários, como a falta de conscientização do que a biblioteca representa 

e a falta de divulgação do que ela é capaz de realizar. 

Outros estudos sucederam-se. Em um deles, falou-se claramente em uma 

biblioteca universitária vendendo um produto (a informação), tendo um mercado 

(os usuários reais e potenciais) para colocar e discutir um produto e contando com 

um canal formal (o setor de referência). Foi o trabalho de SACCHI JR., em 1982, 

por ocasião da 7® Jornada Sul Rio-Grandense de Biblioteconomia e 

Documentação, realizada em Porto Alegre. 

Em síntese, os estudos brasileiros não diferem em qualidade e metodologia 

dos apresentados na literatura internacional. 

A adoção da atitude ou filosofia do marketing conduzirá a biblioteca 

universitária a um grau elevado de interação com o ambiente, propiciando trocas 

produtivas. Estas relações de troca, implícitas na função de marketing, devem 

730 
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proporcionar benefícios para todas as partes envolvidas no processo: usuário, 

biblioteca e mantenedor. Para este último, a universidade em si, seja ela pública ou 

privada, o benefício será ter um veículo de transferência e disseminação da 

informação, administrado por profissionais que fornecerão insumos para alimentar 

todo o processo de educação a nível superior. Este veículo é a biblioteca 

(FERNANDES, 1993). 

Tendo em vista as mutações constantes nos ambientes interno e externo, 

onde opera e se insere a biblioteca, é preciso começar por uma fase diagnostica, 

procurando realizar uma análise da missão, do mercado e dos recursos. Na 

análise referente à condição dos recursos, será necessário eleger a qualidade, os 

maiores problemas e quais as implicações em relação ao pessoal da biblioteca. 

Isto resultará em definição e redefinição da área de recursos humanos, no sentido 

de recrutamento interno, seleção, remanejamento, treinamento e educação 

cotinuada, distribuição das atribuições, tarefas e responsabilidades da equipe de 

trabalho da Divisão de Serviços dos Usuários da Biblioteca Central da UFPB. 

3 MÉTODO 

A pesquisa será desenvolvida em dois momentos. Num primeiro momento, 

pretende-se diagnosticar o desempenho da Divisão de Serviços aosUsuários 

(DSU) da Biblioteca Central da UFPB, composta por 06 (seis) seções; Informação e 

Documentação, Circulação, Muitimeios. Coleções Especiais, Periódicos e 

Referência, a partir das opiniões dos usuários internos e externos desse sistema. 

No segundo momento, pretende-se implantar técnicas de marketing em 

consonância com os resultados a serem obtidos com o diagnóstico. 

O primeiro momento da pesquisa, referente à realização do diagnóstico, se 

desenvolverá em duas etapas; 

a) questionar os usuários internos (funcionários) da D.S.U.; 

b) entrevistar uma amostra de usuários externos. 

Para possibilitar o levantamento dos dados que permitissem caracterizar e 

constatar o grau de satisfação dos usuários internos da D.S.U., referente á primeira 

19) 
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etapa do primeiro momento da pesquisa, que constitui o objeto deste trabalho, foi 

aplicado um questionário contendo 08 (oito) perguntas, sendo 04 (quatro) de 

múltipla escola e 04 (quatro) abertas. 

Com o questionário (cf. anexo 1), pretendeu-se atingir o universo de 

funcionários (usuários internos do sistema), totalizando o número de 64 (sessenta 

e quatro) que se encontravam em pleno exercício de atividades na Divisão, durante 

a semana destinada á coleta dos dados. 

Trabalhou-se com uma amostra de 96,9%, pois um dos informantes se 

negou a responder o questionário por motivos não esclarecidos. Outro funcionário 

foi excluído por devolução fora do prazo. O instrumento de pesquisa foi alvo de um 

pré-teste, aplicado a 11 (onze) funcionários de seções diversas, tendosido 

necessário fazer alguns esclarecimentos para torná-lo mais operativo, válido e 

fidedigno. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Divisão de Serviços aos Usuários da Biblioteca Central dispõe de 64 

funcionários em exercício para a realização de seus trabalhos. Os que 

responderam (sessenta e dois) ao questionário, encontram-se assim distribuídos: 

TABELA 1 - SEÇÃO EM QUE OS FUNCIONÁRIOS PRESTAM SERVIÇOS 

SEÇÃO F % 

Referência 

Periódicos 

Multimeios 

Circulação 

S I D 

08 13,0 

14.5 

09.6 

38.7 

11,3 

13,0 

100,0 

09 

06 

24 

07 

Coleções Especiais 08 

TOTAL 62 

19^ 
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Houve uma predominância de funcionários na Seção de Circulação, 

apresentando um percentual de 39,7%, seguido das Seções de Periódicos com 

14,5%, Coleções Especiais e Referência com 13%, e as demais com um percentual 

inferior. As Seções de Referência e Circulação atendem os usuários nos três 

expedientes, enquanto que as demais só funcionam no expediente diurno,embora 

os cursos da Universidade sejam oferecidos nos três turnos. Este resultado indica 

que a Divisão, que se propõe ao atendimento à comunidade, está oferecendo um 

apoio parcial para consecução dos objetivos da biblioteca, em consonância com os 

objetivos de ensino, pesquisa e extensão da UFPB. 

TABELA 2: GRAU DE ESCOLARIDADE 

GRAUS % 

1°Grau 

2° Grau 

3° Grau 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

TOTAL 

06 

21 

27 

07 

01 

62 

09,7 

33,9 

43.5 

11,3 

01.6 

100,0 

O nível de escolaridade dos funcionários da D.S.U. foi considerado elevado. 
Apenas 9,7% possuem o 1° grau. A maioria, representada por, 43,5%, possui nível 

superior, não só em biblioteconomia como em outras áreas. 

193 
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TABELA 3 - FUNÇÕES EXERCIDAS POR SEÇÃO 

SEÇÃO 
IIJNÇÃO REF PEIUOD. CKC. MULllM SIl) C. líSP N. RESP rOlAL 

F % F % F % F % F % F % F' % F % 
linistrador _ _ — — — - 01 16,7 - — — — — — 01 1,6 
Mcc. de apoio _ — — 01 4,3 - - - - — — — — 01 1,6 
stente Administrativo 01 12,5 03 33,3 11 47,8 04 66,6 01 14,3 01 12,5 01 100 22 35,5 
iliar Administrativo   _ _ — 02 8,8 01 16,7 03 4,9 
Enfermagem __ — — — — - - -- - - 01 12.5 - - 01 1,6 

lotecário 04 50,0 06 66,7 02 8,8 - - 05 71,4 03 37,5 - - 20 32,3 
e de Divisão 01 12,5 _ — - - -- - - - - - ~ - 01 1,6 
nro     01 14,3 - - - — 01 1,6 
lógrafo __ — — 02 8,8 - - - - 01 12,5 - ~ 03 4,9 
_de 1° e 2° graus     _ — 01 4,3 - - - - - - - - 01 1,6 
nro     _ — - - - - - -- 01 12,5 - — 01 1,6 
)logo 01 12,5 _ 01 1,6 
í^s I^úblicas   — — 01 4,3 - - - - - - - - 01 1,6 
ser de Textos Braille — — 01 12,5 — — 01 1,6 
ICO _ _   _ 01 4,3 01 1,6 
ím Ass. Educacionais 01 12,5   01 4,3 - - - - - - ~ - 02 3,2 
Kespondeu   _   — 01 4,3 01 1,6 
AL 08 100 09 100 23 100 06 100 07 100 08 100 01 100 62 100,0 

: Referência 
^: Periódicos 
• ^ Circulação 
lini.: Multimeios 
sp.: Coleções Especiais 

Os 62 (sessenta e dois) funcionários entrevistados da DSU estão distribuídos em 

15 (quinze) funções, quase todas afins, observando-se algumas disparidades como 

01 (um) auxiliar de enfermagem e 01 (um) porteiro, ambos prestando serviços na 

Seção de Coleções Especiais e um copeiro no SI D, o que evidencia a necessidade 

de remanejamento. Constata-se um número pequeno de bibliotecários na Divisão: 

20 (vinte), representando 32,3%. Analisando-se por setor, a maior deficiência está 

na Circulação (02 bibliotecários), seguida de Coleções Especiais (03) e a 

Referência (04). É curioso observar que na Seção de Multimeios não há 

bibliotecários atendendo ao usuário. As Seções de Referência e Circulação 

atendem ao público nos três expedientes, enquanto as Seções de Periódicos, 

Multimeios, SID e Coleções Especiais funcionam no expediente diurno. Apenas 

uma resposta evidenciou o exercício de um cargo de chefia, A Seção de 
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TABELA 5 - INFORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTO A SATISFAÇÃO 

COM OS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

ALTERNATIVAS F % 
Sim 53 85,5 
Não 07 11,3 
Mais ou Menos 01 01,6 
Nâo Respondeu 01 01,6 
TOTAL 62 100,0 

Dos que responderam não estarem satisfeitos com os serviços que 

desempenham atualmente, 02 (dois) apontaram o interesse em trabalhar na 

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, 01 (um) em desenvolver atividades de 

computação, 02 (dois) preferem trabalhar na área de formação profissional de 

origem, e 01 (um) expressou o desejo de trabalhar na indexação. Um percentual 

significativo (85,5%) demonstra a satisfação dos funcionários da Divisão no 

desenvolvimento dos trabalhos. Apenas 11,3% responderam negativamente, o que 

vem confirmar o alto índice de satisfação dos que fazem parte da D.S.U. 

TABELA 6 - RECLAMAÇÕES CONSTANTES DOS FUNCIONÁRIOS 

CATEGORIAS F % 

Reciclaqem 01 0,9 
Atualização do acervo 02 1,8 
Falta de informação 04 3,7 
Baixo n° de funcionários 13 12,0 
Terminais fora do ar 01 0,9 
C6 h. de trabalho diário 12 11,2 
Falta de materiais 13 12,0 
Falta de assiduidade 01 0,9 
Relações humanas 06 5,6 
Falta de energia elétrica 05 4,6 
Ambiente 01 9,3 
Baixos salários 15 13,9 
Falta de hiaienização 07 6,5 
Falta de incentivo 01 0,9 
Excesso de trabalho 03 2,8 
Trabalho repetitivo 01 0,9 
Nâo cumprimento do horário de trabalho 01 0,9 
Em branco 12 11,2 
TOTAL 108 100,0 

Os resultados apresentados na Tabela 6, quanto às reclamações constantes 

dos colegas de trabalho, indicam vários pontos aqui considerados categorias, que 

possibilitaram esta análise. A reclamação mais constante, com percentual de 

13,9%, foi quanto aos baixos salários, o que não surpreende em um serviço 

195 
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público. A falta de recursos humanos e materiais incide em 12,0%, seguindo-se de 

reclamações quanto à ambientação da biblioteca (9,3%), apontando como pontos 

negativos a poeira, mofo, carpete descolando, livros espalhados no chão, alta 
temperatura e, destacando-se, a falta de higienização com um percentual de 6,5%. 

Percebe-se, também, uma considerável insatisfação quanto à volta das 8 horas de 

trabalho diário, registrada através do percentual de 11,2%, abrangendo todas as 

seções. O percentual baixíssimo de 0,9% quanto à categoria "necessidades de 

reciclagem" denota o pouco interesse dos funcionários em atualização profissional 
para o melhor desempenho dos serviços, talvez pela falta de motivação salarial. 

Apresentaram reclamações quanto à falta de relações interpessoais, com 

percentual de 5,6%, o que poderá ser contornado com uma programação de 

valorização do ser humano. As demais reclamações apresentadas pelos 

funcionários não obtiveram percentuais significativos. 

TABELA 7- PONTOS POSITIVOS APRESENTADOS PELOS USUÁRIOS 

EXTERNOS E APONTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS 

CATEGORIAS F % 
Bom atendimento 29 40,9 
Desempenho 02 2,8 
Aumento do número de 
assinaturas de periódicos 01 1.4 
Espaço para manifestações 
culturais 01 1,4 
Suporte tecnológico 01 1,4 
Bom trabalho 09 12,8 
Boa administração 01 1,4 
Está tudo em ordem 01 1,4 
Não existem elogios 15 21,1 
Em branco 11 15,5 
TOTAL 71 100,0 

Os elogios apresentados comumente pelos usuários externos, refletidos na 

opinião dos funcionários, constaram de vários pontos que foram categorizados, 

conforme a tabela 7. Preponderou, com 40,8%, o bom atendimento. Entre os 

funcionários, 21,1% não perceberam os elogios como reconhecimento dos serviços 

por eles prestados e 12,8% apontam como ponto positivo o bom trabalho realizado. 

Em geral, a opinião do funcionário repassa uma relativa satisfação do público com 

as atividades desenvolvidas pela D.S.U. 
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TABELA 8 - PONTOS NEGATIVOS APRESENTADOS PELOS USUÁRIOS 

EXTERNOS E APONTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS (USUÁRIOS 

INTERNOS) 

CATEGORIAS F % 

Cobrança de serviços 03 3.1 
Falta de modernização 03 3,1 
Falta de informação 03 3,1 
Falta de livros e materiais 
didáticos 27 27,3 
Espaço físico inadequado 01 1.0 
Terminais fora do ar 02 2,1 
Fichário complicado 02 2,1 
Greve 01 1.0 
Mau atendimento 04 4,0 
Barulho excessivo 01 1.0 
Horário seção periódicos 06 6.1 
Ambiente inadequado 07 7,1 
Sanitários sujos 03 3,1 
Falta d'áqua nos bebedouros 03 3,1 
Falta de bibliotecários 01 1,0 
Cabines insuficientes 03 3.1 
Falta de funcionários 07 7,1 
Demora nos atendimentos com 

Jjias longas 06 6,1 
Iluminação adequada 03 3,1 
Falta de material 06 6,1 
Acervos defasados 05 5.1 
Falta de transformador 01 1,0 
Em branco 06 6,1 
TOTAL 99 100,0 

Quanto aos pontos negativos, levantados pelos funcionários através das 

reclamações do público, destaca-se na tabela 8 o acervo defasado, com percentual 
de 27,3%, seguindo as reclamações quanto à inadequação do ambiente e carência 

de recursos humanos, ambos com 7,1%. Surgiram também reclamações quanto ao 

horário de funcionamento da Seção de Periódicos (6,1%), falta de recursos 

materiais e demora no atendimento com filas longas. O mau atendimento foi 

apresentado pelos funcionários sob forma das reclamações feitas, incidindo em 
4%. 

191 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados, relativos ao diagnóstico do desempenho dos 
usuários internos da D.S.U., uma das etapas cumpridas no Projeto de Pesquisa 
que visa a melhoria dos serviços prestados ao público através da aplicação de 

técnicas de marketing, permite concluir que; 

a) os métodos de trabalho precisam ser modernizados; 

b) os salários precisam constituir motivação para melhor desempenho das 
atividades; 

c) há necessidade de ampliação do quadro funcional e aperfeiçoamento do 
pessoal; 

d) os recursos materiais precisam ser melhor distribuídos, contemplando a 

Divisão de Serviços aos Usuários; 

e) o acervo necessita de atualização permanente; 

f) reconhecimento através da valorização do funcionário como profissional, 

e ser humano, oferecendo-lhe oportunidades de crescimento. 

As observações ora apresentadas não se constituem num trabalho 

definitivo; seu prosseguimento dar-se-á de acordo com as etapas constantes do 

Projeto em andamento. 

ABSTRACT 

In an attempt to improve services provided to the public, marketing techniques were 

applied by the User Services Division of the Federal University of Paraíba (UFPB) 
Central Library in the first step of a diagnostic study of the system, involving internal 
users. Data was collected by means of a questionnaire completed by 96,9% of 

current staff, and the results showed that work methods, material and human 

resources need to be redefined. 
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ANEXO 1 

Prezado Colega. 

Solicitamos a sua inestimável colaboração no sentido de preencher este 

questionário, com a seriedade que lhe é peculiar, para que possamos somar 

esforços na melhoria dos serviços ao público, incluindo a aplicação de técnicas de 

marketing na BC/UFPB. 

1°) Seção que presta serviços 

( ) Referência ( ) Circulação 
( ) Periódicos ( ) SID 
( ) Multimeios ( ) Col. Especiais 

2°) Grau de Escolaridade 

( ) 1° grau ( ) Especialização 
( ) 2° grau ( ) Mestrado 
( ) 3° grau ( ) Doutorado 

Se graduado, informe o curso  

3°) Qual a sua função na UFPB?  

4°) Como o seu trabalho é realizado atualmente? 

( ) Repetitivo ( ) Com métodos antigos 
( ) Dinâmico ( ) Com sugestões e modificações 

5°) Você está satisfeito(a) com o serviço que você faz? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Mais ou menos 

6°) Quais as reclamações mais constantes dos colegas de trabalho? 

7°) Quais os elogios que você costuma ouvir sobre os serviços e funcionários da 
Biblioteca? 

8°) Quais as reclamações ou críticas mais constantes do usuário? 

Gratas, pela colaboração. 

WD 
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ESTUDO DE USUÁRIOS: SOB O PRISMA DO COMPORTAMENTO 

Ana Maria C. Ponce 

Rosanara Urbaneto Peres 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo despertar uma reflexão sobre os inúmeros estudos 

de comportamento de usuários que vêm sendo realizados, cujos resultados, em 
função dos métodos utilizados e dada as especificidades locais com que são 

realizados, não são passíveis de generalização, dificultando uma teorização sobre 

o assunto no âmbito nacional. 

As informações existem sob a forma de fluxos permanentes entre instituições 

que compõem os sistemas de informação, entre os indivíduos que constituem a 
clientela consumidora de serviços e entre profissionais produtores dos serviços; "o 

sistema deve ser desenhado visando o alcance do seu objetivo, qual seja, a 

recuperação da informação e o atendimento do usuário" (LIMA, 1989, p. 168). 

Afirma ainda o autor que a essência da administração dos sistemas de 

informação é adequar/adaptar os recursos disponíveis às necessidades do 

ambiente, detectadas pelo uso do serviço, e tendo a satisfação do usuário como 

alvo principal. Percebe-se, então, que a partir da definição da política do sistema, o 
próximo passo é o conhecimento desse público-alvo. Esse conhecimento depende 

de múltiplas causas que estão relacionadas com características pessoais e do 
meio ambiente, onde o comportamento deste pode resultar num encadeamento 

contínuo de causas e efeitos. 

Para que haja o cumprimento da missão do sistema de informação, e para 

que os processos que intermediam a informação e o usuário ocorram da melhor 
maneira, torna-se elemento preponderante o estudo constante do ambiente interno 

e externo e o estudo das partes dependentes das informações, quer por lazer ou 

para subsidiar pesquisas técnico-científicas, oferecendo informações 
determinadas. 

Para reforçar nosso ponto de vista com relação a estes estudos, OHIRA, 

OHIRA e COLOSIMO (1986) salientam que não se deve considerar uma 
biblioteca/serviço de informação como uma unidade isolada de seu organismo 

maior, mas que esses estudos reflitam a realidade do sistema e sua vinculação 

com o ambiente. 
Nossa preocupação, nesse trabalho, irá se centrar no estudo dos usuários, 

sem nos determos em usuários de uma única área do conhecimento, mas quanto a 
especificidade dos estudos, naqueles que envolvem aspectos comportamentais . 

Procuraremos analisar vários aspectos que envolvem estes estudos, com o 

intuito de integralizar os vários trabalhos que adotaram como tema central o estudo 

de usuários em suas reflexões. 

Não é nossa pretensão esgotar o assunto, já que este é muito extenso e 

complexo, mas apenas salientar pontos que consideramos relevantes para 

reflexão. 

?oi 
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No âmbito da Biblioteconomia/Ciência da Informação, estudos de usuários 

vèm sendo desenvolvidos com o objetivo de caracterizar o usuário com relação às 

suas necessidades, uso, atitude, hábito e comportamento frente à informação. 

Embora desenvolvido sob uma especificidade, todo estudo que envolva o 

usuário abrangerá simultaneamente aspectos relativos ao comportamento, hábitos, 

necessidades, atitudes, etc., não se restringindo apenas àqueles usuários 

freqüentadores, mas também àqueles usuários potenciais não-frequentadores. 

Esses estudos são extremamente importantes, na medida em que permitem 

uma avaliação dos serviços e, consequentemente, o planejamento de atividades da 

unidade de informação em prol daqueles à que se destina. 
Conceitualmente, FIGUEIREDO (1979) afirma que esses estudos permitem 

detectar as necessidades do usuário em matéria de informação, bem como saber 

se essas necessidades estão sendo adequadamente satisfeitas, constituindo-se 

ainda, conforme PINHEIRO (1982), num método de sondagem objetiva, centrado 

no usuário, que encerra várias técnicas de coleta de dados, caracterizando-se, 

dessa forma, como um método multidisciplinar. 

Os estudos realizados no passado com o objetivo de avaliar os serviços 

eram de natureza descritiva, havendo a preocupação de apenas apresentar os 

dados em forma tabular ou narrativa, conforme LANCASTER (apud ASAEDA e 

CASTRO, 1980). 

Já nos estudos que buscam proceder avaliações analíticas, os 
pesquisadores tentam analisar os dados mais profundamente, para identificar 

padrões de comportamento ou, possivelmente, para determinar as relações de 

causa e efeito. Constatando-se que a distinção entre estes dois tipos de 

estudos está nos objetivos que buscam alcançar e não nos métodos utilizados. 
Esses estudos, de caracterização do usuário, refletem em seus resultados 

aspectos do sistema de informação e vice-versa. E, logicamente, estão envolvidos 

nessa relação usuário/sistema todos os aspectos de cunho individual e 
organizacional, exigindo, para reflexão do tema, uma análise de todos os aspectos 

envolvidos. 

Considerando os fatores que interagem nessa relação usuário/sistema, os 

estudos desenvolvidos se constituem em canais de comunicação entre a 
biblioteca/sistema de informação e a comunidade à qual presta serviços, uma vez 

que servem para detectar porque, como e para que fins se usa a informação, e que 

fatores interagem nesse processo (OHIRA, OHIRA e COLOSIMO, 1986). Embora 

centrados no usuário, seus resultados vão refletir o próprio sistema de informação, 

cujos serviços podem determinar a utilização que se faz do sistema, o hábito que 

se estabelece, a atitude e comportamento do usuário. 
Esse comportamento, segundo a teoria do behaviorismo, situa-se, não no 

interior do indivíduo, mas no ambiente. Se a afirmação de que a ação é 

influenciada por acontecimentos no ambiente é obviamente verdade, é difícil 

imaginar algum acontecimento da ação humana que não seja seriamente 

considerado para o futuro (SERPELL, 1977). 

Quando se trata então do Estudo do Comportamento do Usuário, objeto de 

estudo desse trabalho, todas as questões relativas ao indivíduo e ao contexto em 

que está inserido vèm à tona, pois o comportamento encerra tudo aquilo que o 

indivíduo é ou parece ser através de suas ações. 

gító' 
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Do ponto de vista organizacional, o complexo dos padrões de 

comportamento das crenças, das instituições e de outros valores, transmitidos 

coletivamente e típicos de uma sociedade, formam a cultura de uma organização, 

segundo BACCARO (1986). Essa cultura não pode ser considerada estatíca e 

imutável, uma vez que sofre interferência de variáveis tecnológicas, políticas, 

econômicas, legais, sociais, demográficas e ecológicas. 

Ainda para o autor, as organizações criam sua própria cultura ou clima, com 

seus próprios tabus, costumes e usos, mapeando, selecionando e percebendo seu 

espaço ambiental. O clima ou cultura do sistema reflete tanto as normas e valores 

do sistema formal, como sua reintegração no sistema informal, bem como reflete as 
competições internas e externas dos tipos de pessoas que a organização atrai. 

A organização nem sempre tem condições de compreender todas as 

variáveis do ambiente interno e externo de uma só vez, principalmente pelo fato de 

algumas delas estarem sujeitas a influências que não podem ser previstas ou 

controladas. Para lidar com esta complexidade, as organizações selecionam seus 

ambientes e passam a visualizar o seu mundo exterior, apenas naquelas partes 

escolhidas e selecionadas dentro desse conjunto. 

Trazendo essa definição para o sistema de informação, tem-se um ambiente 

cuja cultura organizacional é influenciada tanto pelos fatores externos (políticos, 
ideológicos, econômicos, sociais), como pelos fatores internos (infra-estrutura, 

porte, posição hierárquica, política Institucional, formação acadêmica de seus 

membros, etc.), e por tantas outras características que fazem a distinção entre 

cada uma das organizações. São essas especificidades que comporão o complexo 

de comportamentos organizacionais e que farão com que o usuário reflita um 
comportamento próprio àquele sistema. 

Um importante fator a ser considerado no estudo do comportamento, 

segundo WITTER (1986), são os aspectos psicológicos envolvidos na relação 

bibliotecário/usuário, que são complexos, variados e se refletem no 

comportamento de ambos quando interagem. Afirma, ainda, que é imprescindível 

pesquisar a realidade psicossocial do usuário, do bibliotecário e das relações entre 

eles, localizadamente, pois as peculiaridades psico-educacionais e sociais 
determinam variações distintas em cada região. 

O relacionamento do usuário com a biblioteca e com os bibliotecários será 
evidenciado na forma de buscar o contato, de relacionar-se, de freqüentar ou não a 

instituição, de recorrer ou não aos serviços oferecidos para busca da informação. 

Muitas vezes o usuário elabora uma imagem negativa a partir de uma experiência 

ruim vivida com profissionais que ignoram os aspectos psicológicos da interação e 

a relevância do seu comportamento na formação de imagens, de atitudes, de 
conceitos no usuário, os quais vão influenciar relações futuras. Cabe lembrar que 

comportamentos que são psicologicamente importantes para o usuário também o 

serão para o profissional de informação. Consideremos que um usuário utilize 

palavras ríspidas no momento de solicitar sua pesquisa, e que estas influenciarão 
psicologicamente o profissional de informação, determinando como este reagirá no 

momento de responder ao usuário. 

O primeiro contato é elemento marcante no momento da formação do 

conceito do sistema de informação, pois dele vai depender a sua assiduidade futura 

como usuário ou o seu afastamento total da instituição. Caso este seja satisfatório. 

803 
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o usuário constituir-se-á num importante elemento a valorizar o sistema de 
informação e a sua equipe de profissionais. 

O exemplo acima demonstra o ponto de vista da Psicologia, onde o 
comportamento foi inicialmente considerado, segundo o behaviorismo, resposta a 

um acontecimento ocorrido no meio ambiente ou a um estímulo especifico No 
entanto, essa concepção exclui quase completamente a existência de 
acontecimentos ou de variáveis que sejam intermediárias entre o estímulo e a 

resposta e que não possam ser reduzidas às relações simples que se pode 

observar entre estes acontecimentos. Devemos lembrar que entre estímulos 

externos e a resposta há o estímulo interno, constituíndo-se numa nova concepção 

Nas duas últimas décadas esta nova concepção procurou representar, sob a 

forma de modelos, "o que se passa no interior dos indivíduos", submetendo estes 
modelos a uma validação, através do estudo de comportamentos observados em 

condições bem determinadas. Concepção essa bem adaptada aos estudos dos 

fenômenos superiores do homem (o pensamento, a cognição) e que são 

geralmente qualificados como cognitivos. 

Se o behaviorismo considera o comportamento como objeto de 
conhecimento, hoje o comportamento é considerado como uma manifestação 

objetiva de atividades internas que são em si mesmas inobserváveis publicamente, 

e cujos testemunhos subjetivos são pouco confiáveis. Reafirmando, assim, que o 
comportamento de uma espécie só pode ser apropriadamente entendido no 

contexto do meio ambiente para qual a evolução a adaptou, e que a adaptação do 

homem inclui a ênfase primordial na aprendizagem durante o tempo de vida do 
indivíduo. 

Então, a Psicologia do Comportamento trata de uma forma bem ampla do 

conhecimento psicológico construído a partir da observação do comportamento e 

de suas condições. 
O comportamento do usuário na busca da informação é definido por 

KRIKELAS "como uma atividade de um indivíduo, empenhado em identificar uma 

mensagem para satisfazer uma necessidade percebida" (apud PRAZERES, 1989). 

O estudo do comportamento do usuário encerra estas e outras questões que 
certamente aparecerão quando da investigação, porém é importante ressaltar que 

a obtenção de resultados que contribuam para o crescimento da área deverão 
levar em conta todas as variáveis já conhecidas, determinando a escolha do 

método mais adequado. 

O método é um dos pontos mais questionados nesses estudos. LINE, citado 

por ARAÚJO (1974), verificou que os dados obtidos na investigação são mal 
interpretados, coletados através de uma amostragem inadequada e pobremente 

escolhida, com uso de métodos não-válidos, de baixa confiabilidade e com base 

num planejamento mal concebido. 
A metodologia a ser adotada vai depender de quão claramente estiverem 

definidos os objetivos da pesquisa e, por conseqüência, os seus resultados. 

Segundo OHIRA, OHIRA e COLOSIMO (1986), é necessário conhecer os métodos 

existentes, adequando-os ao problema levantado. Dessa forma, será possível obter 

conclusões e dados que contribuirão para a construção de uma teoria sobre o uso 

da informação científica e tecnológica. 

toi 



8.11 

Os métodos utilizados, segundo CUNHA (1982), podem ser reunidos em três 

categorias: 

Primeira categoria - métodos que utilizam perguntas, envolvem entrevistas, 

questionários, são os mais utilizados, entretanto devem ser consideradas as 

dificuldades e problemas inerentes à elaboração de perguntas e análise das 

respostas. 

O problema que reside nesse método, segundo MOSTAFA, LIMA e 

MURGUIA (1992), é que no momento em que expressamos nossa opinião ou 

atitude, esta vem impregnada de senso comum, pois refletimos antes de dar 

nossas opiniões quer sejam expressas por escrito, ou oralmente, quando 
respondemos a questionários. 

Segunda categoria - a observação é o método pelo qual o pesquisador 

capta a realidade alvo de seus questionamentos. Exige todo um preparo do 
observador, pois este estará centrado em condutas humanas, captadas através 

dos sentidos auditivo e visual, podendo desta forma ocorrer distorções ou mesmo 
concentração em um aspecto pouco relevante. Esse método, concebido pela 

Psicologia, segundo MINICUCCI (1978), trata de descobrir ou desenvolver 

conceitos explicativos, que exigem identificação, descrição e observação dos fatos. 

Esses fatos são os eventos (acontecimentos) que diversos observadores, em 
diferentes tempos e lugares, podem ver e sentir de forma semelhante, quando são 

tratados da mesma forma. Segundo o autor, se há utilização dos recursos - 

identificação, descrição e obsen/ação - valeu-se o pesquisador de um método 

científico. 

O incidente crítico é um dos instrumentos utilizados nessa categoria e 

conforme FLANAGAN (apud PEREIRA et al., 1980), "consiste num conjunto de 
procedimentos para coleta de observações diretas do comportamento humano". 

O comportamento, para DEL NERO (1970), designa as maneiras de ser e 

agir dos seres humanos, as manifestações objetivas de suas atividades globais e a 
conduta como sendo certas formas particulares do comportamento humano 

(conduta de espera, triunfo, fracasso, etc). Salienta o autor a importância deste 

método ser aplicado por pesquisadores realmente preparados e que seus 

resultados sejam reforçados por intermédio da aplicação de um outro tipo de 

instrumento que oportunize o estabelecimento de uma correlação entre ambos. 

Terceira categoria - análise documentária dos dados coletados através de 

trabalhos já existentes, tais como a estatística de bibliotecas, referências de obras 

citadas; este instrumento é o menos usado no estudo de usuários. 
Apesar de todos os estudos de usuáhos realizados, afirma ARAÚJO (1974) 

que ainda não se conseguiu um equilíbrio apropriado entre os esforços devotados 

ao desenvolvimento de sistemas e de instrumentos de informação e documentação 
científica e aqueles devotados ao estudo de como o homen, em suas várias tarefas 

e ambientes, reage a sistemas de informação. 
Problema esse que pode não ser atribuído somente a questão dos métodos, 

mas também ao próprio nível de mensuração e controle das variáveis 
apresentadas nos temas sociais, que é considerado inferior em relação ao nível de 

controle apresentado pelas variáveis das ciências exatas (LIMA, 1994). 

Todas essas reflexões demonstram o quão complexo é o desenvolvimento 

de uma pesquisa de estudo de usuários, seja em que especificidade for, mas a 
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todas essas acrescentamos às do próprio pesquisador, enquanto observador do 

usuário, enquanto elaborador dos Instrumentos a serem utilizados (questionários, 

entrevistas, etc.), e que, se não estiver adequadamente treinado para tal, poderá 

comprometer seriamente a pesquisa como um todo. 

Além das questões já suscitadas, o caráter político e filosófico tem um papel 

fundamental no desenvolvimento, conclusões e recomendações desses estudos. 

Sob esses aspectos, MOSTAFA, LIMA e MURGUIA (1992) salientam que "o 

homem não é uma categoria isolada, capaz de agir solta, livremente nesse pano de 

fundo chamado sociedade" e, portanto, canais de comunicação formam-se entre o 

sujeito e o ambiente com que ele se relaciona, que segundo OHIRA, OHIRA e 

COLOSIMO (1986) servem para detectar por que, como e para que fins se usa a 

informação e que fatores interagem nesse processo. 

Esses canais permitem-nos perceber que novas pesquisas sobre 

comportamento de usuários devem ser abordadas como um eterno desafio, não 

havendo limites fixos; desta forma poderão os pesquisadores gerarem sempre 

coisas novas, colaborando com o crescimento da área. 

O crescimento da literatura sobre o assunto é um reflexo dessa preocupação 

que os especialistas da área vêm tendo em relação ao conhecimento dos hábitos, 
necessidades e atitudes de cientistas e técnicos na busca e uso da informação 

científica e tecnológica. O relato das pesquisas constitui-se na forma mais 
representativa de apresentar modelos positivos ou negativos de comportamentos 

dos usuários de sistemas de informação. Há, assim, a transmissão de uma série de 
regras que constituem o senso comum, o que possibilita a caracterização posterior 

de diferentes fases pelas quais o usuário passa no desenrolar de suas pesquisas. 

Com relação a competência destes relatos, devemos lembrar que depende do 
enunciado proposto ser ou não considerado discutível numa seqüência de 

argumentações e de reputações entre os pares. 

Ainda com relação aos relatos, estes podem ser caracterizados em duas 

versões: uma mais política e outra mais filosófica, uma tendo por sujeito a 
humanidade e a outra o caráter e a ação. A fusão de ambas pode contribuir para 

um novo delineamento do pesquisador engajado com o saber e com a sociedade, 
estreitando a relação entre meio e fim. 

MOSTAFA, LIMA e MURGUIA (1992) afirmam que os estudos de 

Bibliotecas e Centros de Informação são desenvolvidos sob grande influência de 

dois paradigmas: o funcionalismo e o behavorismo, envolvendo respectivamente as 

áreas de Sociologia e Psicologia, buscando os pesquisadores não só o referencial 

teórico, mas também o prático para o embasamento de suas constatações. 
Estudos deste tipo propõem uma socialização da realidade e/ou a 

psicologização do real; estudando o homem e a sociedade como organismos que 

buscam o eterno equilíbrio de adaptação ao meio por intermédio de interações, 
constituíndo-se num processo contínuo do biológico ao social. 

Instituições de pesquisa buscam incentivar propostas interdisciplinares para 

que a pesquisa em estudos de usuários alcancem resultados mais concretos e 
relevantes, incorporando em suas pesquisas o reconhecimento da necessidade de 

que conheçamos a variedade de métodos existentes e que no momento de utilizá- 

los saibamos determinar o que mais se adapta a responder da forma mais 
completa os nossos questionamentos. Segundo OHIRA, OHIRA e COLOSIMO 
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(1986) tais procedimentos é que possibilitarão obter conclusões e dados que 

venham a contribuir para a construção da tão almejada teoria sobre o uso da 

informação científica e tecnológica. 

No âmbito dos estudos do comportamento, torna-se difícil a determinação de 

padrões que venham a regular o conjunto de enunciados que circulam na 

coletividade; a heterogeneidade é um primeiro passo para reconhecer a dificuldade 

que constitui tal estudo. Conforme BARRETO 0989) e reafirmando citações 
anteriores, o determinismo local é um elemento a ser considerado, já que o homem 

se localiza como um ser social, político, econômico e cultural, sendo estes 
elementos geradores de um comportamento característico no homem, que busca 

interagir socialmente, influenciando sua atuação e consciência como indivíduo 

público em seus espaços. 
Outra influência é o grande fluxo de informações que requer, conforme 

BARRETO (1989), uma racionalidade tecnicista no processamento e comunicação 

deste fluxo, exigindo, para tanto, um comportamento em termos operacionais 

específico para o tratamento e uma linguagem própria para que sejam alcançados 

os objetivos. 
Afirma LYOTARD (1986) que para entendermos o estado atual da sociedade 

científica devemos conhecer as variantes que a compõem, os problemas do 
desenvolvimento do homem como pesquisador e como é feita a difusão da 

informação. Hoje a pesquisa sob os aspectos comportamentais está muito afetada 

nos seus elementos essenciais, onde o que está em questão é o poder. O homem 

não busca a verdade na sua essência, mas busca aumentar o seu poder. 
Reconhece que aumentando a capacidade de administrar a prova, aumenta as 

chances de estar com a razão. 

A produtividade, no âmbito interno do sistema de informação, está 
diretamente relacionada com a hierarquia de poder, apresentando dessa forma o 

sistema, um complexo de padrões de comportamento típicos de determinado grupo 

de pesquisa. 
Para LIMA (1994) todos esses fatores determinam o desenvolvimento de 

estudos de usuários, que procuram o desenvolvimento de teorias e métodos que 

dêem suporte ao planejamento e à avaliação de serviços. No entanto, devido as 
especificidades das situações-problemas, existe uma grande dificuldade em 

generalizar os resultados dessas pesquisas. 

No Brasil essas pesquisas começaram a se desenvolver na década de 70, 
intensificando-se a partir de 1976. Os estudos mais profundos constituem-se, na 

sua maioria, de dissertações de cursos de mestrado, refletindo a decisiva 
contribuição da pós-graduação para o desenvolvimento da área. Podemos dizer 

que a partir da década de 70 houve uma revolução em termos de consenso, 
denominada por MOSTAFA (1994) como "Revolução da Cabeça", que influencia o 

cenário dos tempos atuais, como as novas tecnologias, a inteligência artificial, 

surgindo uma nova sociedade onde o que conta é a informação. Salienta, ainda, 

que esta informação, quando muito bem valorizada, pode ser entendida como um 
processo que organiza a ação, que está impregnada de energias, as quais darão 

um novo propósito a concepção do saber científico. 
A partir de 1980 a preocupação com o usuário da informação tornou-se mais 

evidente, denotando um amadurecimento dos profissionais brasileiros com relação 
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ao componente vital de qualquer sistema de informação, que é o próprio usuário 
(PRAZERES. 1989). 

Desde então, inúmeros são os trabalhos desenvolvidos sobre o tema, porém, 

por serem desenvolvidos de forma não-cumulativa, apresentam uma visão 
fragmentada do problema. No entanto, algumas tendências e generalizações sobre 

o comportamento dos usuários de informação científica e tecnológica já podem ser 
observadas e relatadas através da literatura estrangeira, o mesmo não 

acontecendo com os estudos realizados em âmbito nacional, que ainda são 

inexpressivos em termos quantitativos. 

Na literatura consultada algumas conclusões consensuais podem ser 

observadas, como; a importância do ambiente na determinação do comportamento, 

a diferença no comportamento de busca da informação por área/grupo de 
conhecimento, a necessidade de desenvolvimento de instrumentos que permitam 

resultados mais precisos e que possam ser generalizados, a necessidade de 
desenvolvimento da pesquisa de forma interdisciplinar. Para RABELLO (1983) a 

interdisciplinaridade é considerada necessária, porém pouco desenvolvida em 

termos teóricos e práticos. 
Evidentemente, o estudo de usuários é uma atividade complexa que envolve 

pesquisa em vários ramos do conhecimento, sobretudo na área de Psicologia, 
Administração e Sociologia. 

Certamente outros aspectos desses estudos surgirão como pontos de 

reflexão, de enriquecimento, à medida em que forem sendo desenvolvidos, mas o 

mais importante é a preocupação com a sedimentação do conhecimento e 
teorização do tema, através dos esforços daqueles para quem o conhecer e o 

saber não se esgotam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comportamento do usuário é um dos temas mais pesquisados na área da 
informação, onde se evidencia, na maioria dos objetivos, buscar pistas de como 

atuar para atender ao usuário com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. 

De acordo com WITTER (1986), os pesquisadores iniciam seu trabalho 
conhecendo as características de nível sócio-econòmico, educacional, de qualidade 

de vida, de lazer, de experiências anteriores com bibliotecas públicas ou privadas. 
Informações estas que servirão de apoio para o profissional da informação 

programar melhor a informação e os programas de treino e formação de usuários. 

Outro aspecto a ser salientado é que conforme o enfoque que será dado ao 

estudo de usuário, um elemento relevante é a escolha do instrumento. Em 

pesquisas de levantamento os questionários atendem muito bem aos objetivos, já 

estudos que busquem avaliar eficiência requerem uma investigação com 
delineamento mais sofisticado. 

Os estudos de usuários têm como pano de fundo a relação usuário/ 

administrador da informação, envolvendo aspectos psicológicos de grande 

complexidade e relevância; desta forma o que julgamos importante neste momento 

é o incentivo a pesquisas científicas que busquem integralizar os estudos 
realizados, produzindo um caminho nacional a ser percorrido, pois caso não haja 



8.11 

esta preocupação serão centenas de trabalhos dando uma visão fragmentada do 

problema. 
Analisando as referências bibliográficas apresentadas nos artigos e 

dissertações, o número de trabalhos nesta área na literatura estrangeira é bem 

grande; desta forma estes estudos são importantes para o delineamento da 

realidade internacional. No entanto, quando buscamos produzir conhecimento 

nacional, um ponto primordial a ser considerado são as características étnicas, 

pois caso contrário estaremos marchando sempre no mesmo lugar, não dando 

nenhum passo em busca da nossa autonomia cultural nessa área. 

No entanto não devemos assumir uma posição idealista, pois segundo 

MOSTAFA, LIMA e MURGUIA (1992) "o idealismo põe o pensamento à frente da 

coisa como condição de sua existência, causando verdadeira inversão da relação 
sujeito-objeto", onde o comportamento que é considerado como relevante é 

expresso somente em movimentos, palavras e atos, enfim, exteriorizado. 

Enfim, o comportamento do usuário segue padrões de hábitos individuais, 

geralmente o usuário esta insatisfeito e uma citação de LIMA (1989) vem 

complementar estas conclusões, " a informação boa é aquela que está disponível, 

pois relevância inacessível não adianta para o usuário". 
Após pesquisarmos um bom número de obras relacionadas ao estudo do 

comportamento do usuário, percebemos que existem duas concepções muito bem 

definidas; uma que está a procura de alternativas metodológicas que atendam aos 

seus anseios e outra que faz seus estudos sob a ótica da racionalidade científica. 
Os autores que estão trabalhando nesta busca de novos rumos baseiam 

suas críticas no fato de que os pesquisadores que pretendem atingir seus objetivos 

são munidos de uma certa teorização; expressa nas revisões de literatura de 
centenas de autores. Esta teorização foi gerada a partir de um esforço de coletar o 

maior número de dados teóricos, desta forma não podendo ser contestada e sim 

reiterada, sendo as dissertações um bom exemplo deste tipo de trabalho. 

Consideram que elas re-descobrem as mesmas descobertas e são incapazes de 

descobrir algo diferente, mas esta incapacidade é atribuída ao tipo de investigação. 

Nesta investigação eles decompõem a realidade em unidades elementares, 

as quais são medidas de acordo com certos atributos, como por exemplo: opiniões, 
atitudes, renda, idade, sexo,... constituindo variáveis processáveis. 

O processamento ocorre nas dissertações por intermédio do cruzamento de 

dados objetivos (idade, sexo, profissão, renda, titulação) e de dados subjetivos 

(opinião, preferências, etc.) coletados por meio de questionários e/ou entrevistas, e 

destes cruzamentos surgem as teorias. 

As teorias são consideradas ilusórias por esses autores, pois segundo eles 

"se contentam em registrar certas correlações entre os fatores objetivos e subjetivos 

sem explicar como a idade, o sexo, ou a profissão determinam tal ou qual opinião" 
(THIOLLENT, apud LIMA, 1994). Sendo uma das grandes preocupações destes 

pesquisadores a de que quando um fala por muitos não cair na representação de 

todos como se fossem um. Consideram ser esta a questão séria dos questionários, 

"o questionário convencional pressupõe que a sociedade é uma adição de 
indivíduos" (LIMA, 1994). 

Criticam também a maneira pela qual os pesquisadores procuram 

compreender o cotidiano na biblioteca, adotando estudos de natureza positivista ou 
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funcionalista, onde CASTRO ( 1995) em seu artigo cita SANTOS que tece um 

comentário sobre as formas atuais de estudos dos " fenômenos sociais como se 

fossem fenômenos naturais, ou seja, para conceber os fatos sociais, como coisas... 

é necessário reduzir os fatos sociais às suas dimensões externas, observáveis e 
mensuráveis". 

Já os defensores da outra concepção defendem que é necessário adotarmos 

pesquisas específicas, não bastando as feitas sob aspectos gerais. Com relação a 

esses estudos, devem ser realizados envolvendo em profundidade os aspectos 

psicológicos do processo a ser observado, considerando que a mesma variável 

pode estar manifesta no comportamento de vários usuários, podendo assumir 
proporções e variações qualitativas e quantitativas diferentes, as quais exigem 

padrões de interação diferentes para se atingir o êxito esperado e ser satisfatória 

para ambos. 
Fica clara a necessidade de pesquisas onde bibliotecários, psicólogos e 

outros profissionais passem a executar no cotidiano trabalhos conjuntos, nas forma 

de programas permanentes de pesquisa, considerando que as características 
psicológicas alteram-se em função de exposições aos meios de comunicação de 

massa, tipo de escolarização, qualidade de vida, tipo e qualidade de trabalho, etc. 
"Para que haja um real progresso no nível de conhecimento dos aspectos 

psicológicos envolvidos na relação bibliotecário-usuário e assim torná-las mais 

produtivas, impõem-se algumas medidas (WITTER, 1986): 

a) desenvolver programas de pesquisas interdisciplinares; 

b) desde a graduação dar uma base sólida de pesquisa ao futuro 
bibliotecário para capacitá-lo a atuar como profissional-pesquisador; 

c) desenvolver em nível de graduação e pós-graduação programas 
específicos de psicologia em que tópicos realmente significativos para a 

atuação do bibliotecário sejam objeto de estudo; 

d) promover programas de estágio interdisciplinar de modo que profissionais 

de áreas conexas, desde a graduação, aprendam a trabalhar em um 

esquema de elaboração e desenvolvam imagens mais objetivas uns dos 

outros; e 

e) empenho das universidades, dos órgãos de classe e das associações 
científicas na promoção de cursos e atividades que viabilizem a educação 

permanente do profissional no exercício de suas funções." 

Desta forma, o estudo de usuário sob o aspecto comportamental constui-se 

num importante ramo de pesquisa a ser desenvolvido, principalmente na área da 
informação, a qual nos últimos tempos vem sofrendo tantas alterações, não só de 

ordem prática no que se refere ao seu manuseio, como de ordem teórica no que se 

refere a sua importância e no seu conteúdo pragmático. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to encourage further discussion of the countless studies of 

user behaviour which have been made recently, the results of which, because of the 

methods used and the local condictions in which they were carried out, do not make 

it possible to generalize, making theorization at national level difficult. 
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CONTRIBUIÇÃO PARA A REFERENCIAÇÃO DE TRABALHOS DISPONÍVEIS NA 

INTERNET 

José Antonio Rodrigues Viana 

RESUMO 

Apresenta uma sugestão para a referenciação de trabalhos disponíveis na 

INTERNET, bem como uma breve descrição de alguns recursos importantes. 

1 INTRODUÇÃO 

A INTERNET é uma teia de âmbito mundial formada por redes universitárias, 
comerciais, militares e cientificas conectadas. A INTERNET, na verdade, não é 

apenas mais uma rede: é uma rede de redes. Ela é formada por pequenas redes 

locais (LANs - Local Area Networks), redes de abrangência urbana (MANs - 
Metropolitans Area Networks) e grandes redes remotas (WANs - Wide Area 

Networks), que conectam computadores de instituições do mundo inteiro. 

A história da INTERNET começa em 1969, com apenas uma rede, 
denominada ARPANET, que surgiu como uma experiência dos Estados Unidos em 

redes com comutação de pacotes. A ARPA, agência de projetos de pesquisa 
avançada, do Departamento de Defesa, permitia, no início, que os pesquisadores 

acessassem centros de computação, permitindo que eles compartilhassem 

recursos de hardware e software. Outras redes experimentais foram sendo 

conectadas à ARPANET através de uma tecnologia de interconexão criada pela 

DARPA (antiga ARPA). No inicio da década de 80, a ARPANET original foi dividida 

em duas redes, a ARPANET e a MILNET (uma rede militar), mas a comunicação 
continuou sendo feita por essas conexões. Em principio, essa conexão de redes 

foi denominada DARPA INTERNET, mas ficou mais conhecida pelo nome 
abreviado INTERNET. 

Nos primeiros anos, o acesso à ARPANET era restrito à empresas ligadas à 

área militar e universidades que faziam pesquisas militares. As redes cooperativas 

e descentralizadas, como a UUCP, uma rede de comunicações UNIX, e a USENET 
{User's Network) surgiram no final dos anos 70, inicialmente servindo à 
comunidade universitária e depois a organizações comerciais. No final dos anos 

■ Bibliotecário. Especialista em Análise de Sistemas. Universidade Federal 
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80, mais redes coordenadas, como a CSNET {Computer Science Network) e a 

BITNET, começaram a oferecer conexões de âmbito mundial para as comunidades 
acadêmicas e de pesquisa. Estas redes não faziam parte da INTERNET, mas 

posteriormente foram criadas conexões especiais para permitir a troca de 

informações entre diversas comunidades. 

O próximo grande passo da história da INTERNET foi a criação da NSFNET 

{Nacional Science Foundation) em 1986, que ligava pesquisas feitas nos Estados 

Unidos a cinco centros de supercomputadores. Logo ela se expandiu e passou a 

conectar redes acadêmicas federais e redes de nível intermediário que ligavam 
universidades e centros de pesquisas. O passo seguinte foi começar a substituir a 

ARPANET como rede de pesquisa. Esta rede foi extinta em março de 1990. 

Depois disso, a CSNET percebeu que muitos de seus membros iniciais estavam 

sendo conectados através da NFSNET, e deixou de existir em 1991 (LA 
QUEY,1994). 

Em 1989, houve a grande revolução na INTERNET, no sentido de se 
democratizar o acesso ao usuário comum, o World Wide Web, ou simplesmente 

WWW. Foi criado no European Center for Particle Physics (CERN), em Genebra, 

como uma maneira de cientistas publicarem documentos hipertexto na grande 

rede. No WWW, além dos recursos de hipertexto, os hyperlinks possibilitam ao 

usúario seguir idéias e temas de uma página a outra, independentemente de 

estarem armazenadas em um mesmo computador ou espalhadas em diversos 

servidores da rede, não sendo necessário saber onde estas informações estão 

localizadas, pois uma viagem pelo sistema irá mostrar os dados contidos em 

diferentes servidores (ON line...1995). 

No Brasil, a exemplo de muitos países, a INTERNET surgiu e ganhou força 

no meio universitário. Em 1988 já existiam conexões internacionais de redes não- 
comerciais com o Exterior (FAPESP em São Paulo, e LNCC e UFRJ, no Rio de 

Janeiro), mas era utilizada a tecnologia BITNET {Because it's time Network), 
implementada basicamente em computadores IBM de grande porte e com 

funcionalidade bastante reduzida (apenas correio eletrônico e transferência de 

pequenos arquivos). A partir de 1990, decide-se pela implantação de uma Rede 

Nacional de Pesquisa, coordenada pelo CNPq. Mas apenas em 1992, às vésperas 

da ECO-92, é instalada a espinha dorsal {backbone) da RNP, contemplando as 
principais universidades do País, além de organizações não-governamentais e de 

pesquisa (LA QUEY, 1994). 
Segundo estimativa de TAKAHASHI (1996), na virada do século, 

poderemos ter cem milhões de pessoas ligada à INTERNET, tendo acesso a uma 

gama de informações a uma velocidade nunca vista antes, sem intermediários e de 

uma forma totalmente livre. 
Os profissionais de informação, principalmente os bibliotecários, não podem 

ignorar esta evolução, que está empurrando a biblioteca convencional para um 

segundo plano, pois já é de uso corrente a consulta de livros e periódicos 

diretamente na rede, sem a necessidade de um órgão que faça esta intermediação. 

Com este avanço, teremos cada vez mais citações em monografias, livros 

etc., de trabalhos encontrados na rede, e ainda não estamos preparados para 

lidar com isso. A referenciação desses trabalhos deve ser precisa pois, como eles 
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não estão impressos, o único modo de termos acesso a eles é conectar-se à rede 

e, a partir daí, ir diretamente à fonte da informação. 
Este trabalho pretende iniciar esta discussão, apresentando sugestões para 

a referenciação de trabalhos disponíveis na INTERNET, baseando-se na NBR- 
6023. 

2 PROPOSTAS PARA REFERÊNCIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos principais recursos 
oferecidos na rede e uma proposta para sua referenciação. 

TELNET - Esta ferramenta permite a conexão a um computador remoto, ou seja, 

no momento da conexão é como se estivéssemos usando outro computador, no 
lugar em que este está instalado. Assim, podemos nos conectar remotamente a 

uma biblioteca em qualquer parte do mundo e fazer a consulta nos catálogos ou 
diretamente nos documentos. 

Proposta:  

Título do local acessado (endereço telnet:,login.)  

Ex.: HISTORY database (endereço telnet: ukanaix.cc.ukans.edu, login: history) 
aids Information (endereço telnet: health.um.edu, login: health) 

GOPHER - Esta ferramenta foi desenvolvida pela Universidade de Minnesota 

(EUA), e permite uma busca de informações pelos computadores ligados à rede, 
através de um sistema de menus que permitem o detalhamento do nível de 
informação necessário ao usuário. 

Proposta:  

Autor.Título do documento (endereço gopher:,menu:,documento:)  

Ex.: SMITH, Richard. Navigating the INTERNET (endereço gopher: 
vvings.buffalo.edu, menu: access the INTERNET, menu: about the INTERNET, 

gopher, etc., documento: Navigate the INTERNET) 
SPECIAL INTERNET connections (endereço gopher:csd4.csd.uwm.edu, 

menu: remote information series, documento: Special INTERNET connections) 

FTP {File Transfer Protocol) - Ferramenta que nos permite acessar computadores 
remotos e baixar arquivos públicos desses computadores para o nosso. Este 

arquivos consistem em programas, jogos, documentos etc. Nos Estados Unidos, o 

Projeto Gutenberg está disponibilizando, na rede, obras clássicas, cujos direitos 

autorais já são de domínio público. Já estão incluídos a Bíblia Sagrada, o Alcorão e 

diversos autores clássicos (ROADMAP). 
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Proposta: 

Autor. Título do documento (endereço ftp;, login;, caminho;) 

Ex.; PROJECT Gutenberg (endereço ftp; oes.orst.edu, caminho; /pub/data/etext/*) 
KEHOE, B. Zen & art of INTERNET. (Endereço ftp; ftp. lnfolib.murdoch.edu.au, 

login:anonymous, caminho; pub/gde/netser/zeninternet.gde.ps) 

FILESERV - É um servidor de arquivos que, conforme nosso pedido, envia 

informações na forma de um ou mais arquivos. O acesso é feito exclusivamente 

através do correio eletrònco. 

Proposta:   

[Título do arquivo (endereço fileserv;, arquivo;)  

Ex.; GUIA BRASNET resumido (endereço fileserv; fileserv@if.usp.br, arquivo; 
BRASNET_GUIDE SUMMARY) 

WWW(World Wide Web) - Literalmente, Teia de Alcance Mundial. É a ferramenta 

que popularizou a INTERNET, ao permitir o acesso a textos, imagens, sons, vídeo 

etc. A primeira página de qualquer endereço WWW é chamado home-page, e a 
facilidade de sua confecção está revolucionando a mídia, pois permite que 

qualquer pessoa ou instituição publique na rede o que for de seu interesse. 

Proposta:   

Título da home-page (endereço wvwv:) 

Ex.: UNIVERSIDADE Federal Fluminense (endereço www http;//www.uff.br/) 
INTERNET Public Library (endereço www; http;//ipl.sils.umich.edu) 

3 CONCLUSÃO 

A INTERNET já é uma realidade; atualmente 80 mil brasileiros já estão 
conectados à rede (LEIRIA, 1996) e os bibliotecários não podem ignorar esta nova 

e riquíssima fonte de informação, para não serem deixados de lado. Por isso é 
necessário que estejamos preparados para atender os usuários que apareçam com 

estas questões, ou eles irão a outras fontes, como por exemplo, à INTERNET 

Public Library, uma biblioteca virtual, com estantes, sala de leitura, balcões, serviço 

de referência e até uma bibliotecária, que responde suas perguntas. 
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ABSTRACT 

This paper proposes a reference system for works available through the Internet, 

and briefly describes some important resources. 
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A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E O SISTEMA EDUCACIONAL 

Carlos Eduardo Pimentel 

RESUMO 

A educação é colocada diante de um novo desafio, face ao acelerado processo de 
informatização da sociedade. A Biblioteca Universitária, como um instrumento 

indispensável para melhoria da qualidade da educação superior, e a introdução 

das novas tecnologias nos seus serviços contribuirão para facilitar e dar uma maior 
amplitude ao processo de integração com a comunidade universitária. 

1 INTRODUÇÃO 

Existem prognósticos bem fundamentados afirmando que os computadores 

irão se impor, no próximo século, como instrumentos capazes de favorecer a 
capacidade do ser humano de ampliar seus conhecimentos e produzir informações, 

armazená-las, organizá-las e difundi-las, englobando assim todos os aspectos da 

sociedade humana. 
Destaca-se o papel fundamental do computador, como instrumento capaz de 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas do conhecimento 

humano, permitindo que as pessoas explorem diferentes formas de pensar, 
expandindo a sua criatividade. 

A informática tem penetrado em nossas vidas, muitas vezes sem mesmo 
percebermos. Ela está fazendo parte das rotinas diárias em muitas das atividades 

humanas. A educação aparece como um desses setores de difusão e utilização 

dos computadores, com a preocupação de preparar uma sociedade informatizada. 
Diferentemente do que ocorre com outras áreas, um dos grandes problemas 

da área educacional tem a ver com a melhoria do produto educacional, o qual não 

é facilmente mensurável. Se assim não o fosse, haveria ao menos uma maneira de 
controlar a qualidade do ensino, passando a ser uma tarefa corriqueira a 

introdução de novas técnicas educacionais, com o que se beneficiaria o trabalho 

dos professores e também a aprendizagem. Atrelado a este problema, o próprio 

meio educacional tem se mostrado resistente às inovações e mudanças, sendo na 

maioria das vezes mais conservador que os demais setores da sociedade. No 

Brasil, de acordo com pesquisa publicada no Caderno de Informática do Jornal 

* Professor do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. 
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Diário de Pernambuco, em setembro de 1995, o nível de informatização no Setor 
Educacional é de apenas 1 % contra 65% no Setor Bancário, por exemplo. 

Considerando-se então a resistência às mudanças, juntamente com a 

deficiente preparação de professores e a escassez de pesquisas, é de se esperar 

que o Sistema Educacional permaneça sempre defasado com relação às reais 
necessidades do País. A atividade de ensinar pouco mudou nos últimos anos e a 

maneira de transmitir conhecimentos permanece quase que inalterada. As salas de 

aula do século XX ainda são muito parecidas com aquelas do século passado, com 

o agravante de que a sociedade atual está vivendo transformações enormes, 
passando a exigir mais e mais de um Sistema Educacional que a cada dia se 

distancia da própria realidade atual. 
Sabendo-se da existência de limitações e com o objetivo de superá-las, o 

homem deve se valer de recursos tecnológicos que, se bem utilizados, podem 

contribuir para que se corrijam as distorções do Sistema Educacional. Já se 

conhecem os benefícios gerados para a educação através da utilização de 

tecnologias como o rádio e a televisão, por exemplo. A sociedade atual passa por 

um estágio de desenvolvimento no qual a cada dia se faz mais presente a idéia de 
informatização em larga escala, bem como é de se esperar que o advento do 

computador se faça ainda mais presente no meio educacional. Considerando-se 

que a Biblioteca Universitária é parte integrante desse meio educacional, espera- 

se que o computador seja, também, mais e mais utilizado, tanto nos serviços 
administrativos como nos serviços oferecidos à comunidade universitária. Esta 

tecnologia, quando é bem direcionada, pode provocar profundas mudanças no 

Sistema Educacional e, conseqüentemente, na Biblioteca Universitária. 
Com relação ao uso de computadores no processo educacional, existem 

alguns aspectos, tanto do potencial quanto das limitações, que são considerados, 

tais como: 

1) Aspectos Potenciais: 

a) aprendizagem mais ativa por parte do aluno; 

b) modos sensorials e conceituais mais variados; 

c) aprendizagem livre das tarefas repetitivas e cansativas; 

d) aprendizagem mais próxima da velocidade do pensamento; 

e) aprendizagem mais individualizada e independente; 

f) oferecimento de melhor suporte às abstrações. 

2) Aspectos quanto às Limitações: 

a) microcomputadores podem complementar o processo de 
educação, mas não podem substituí-lo; 

b) os produtos e sistemas estão sendo criados e comercializados 

em tal profusão e com tanta velocidade que se torna quase 

impossível planejar os projetos educacionais computadorizados; 

c) há pouco tempo que começou a se entender mais sobre 
como usar computadores na educação; 

d) é muito difícil usar microcomputadores para ensinar 
matérias que envolvam critérios de julgamento, intuição, 

improvisação e criatividade; 
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e) microcomputadores não resolverão muitos dos mais sérios 

problemas da educação, como o custo da mesma, as diferenças 

sociais, entre outros. 

A Biblioteca Universitária caminha na mesma trilha do Sistema Educacional 

Brasileiro, uma vez que a utilização do computador ainda é feita de forma muito 

incipiente ou não é feita adequadamente. Para minimizar este problema é 

necessáno que a Biblioteca Universitária exija da Administração Superior da 

Universidade a legitimidade da sua existência, como condição para o estímulo e 

melhoria da qualidade de ensino, tornando-a uma organização tecnicamente 

preparada para garantir aos alunos, professores e pesquisadores o acesso às 

informações de que necessitam para consecução dos seus trabalhos. Dessa forma, 

a Biblioteca Universitária passará a utilizar as novas tecnologias com vistas à 
satisfação de seus objetivos, tais como: 

a) incrementar os Programas Cooperativos e dinamizar o uso da informação; 

b) utilizar a Rede Nacional de Catalogação Bibliográfica Cooperativa; 

c) agilizar os serviços oferecidos ao usuário; 

d) agilizar o processo de Disseminação da Informação; 

e) melhorar a qualidade dos serviços prestados; 
f) centralizar e coordenar as informações; 

g) criar novos Serviços de Alerta; 

h) controlar a circulação do acervo; 
1) integrar a biblioteca a Redes como a INTERNET, por exemplo. 

O preocupante, contudo, é que muitas Bibliotecas Universitárias estão 
utilizando as novas tecnologias sem o devido planejamento, e outras desenvolvem 

seus sistemas através de um processo um tanto lento, causando sérios problemas 

de satisfação, tanto por parte dos usuários como dos próprios bibliotecários. 
Assim, a Biblioteca Universitária deve acompanhar as novas tendências da 
sociedade e implantar, com urgência, as novas tecnologias, visando a 

modernização dos seus serviços, a democratização da informação e a sua 

renovação institucional, como uma organização séria e flexível, capaz de permitir 

aos seus usuários o desenvolvimento de seus planos de trabalho, estudo e 
pesquisas. 

3 CONCLUSÃO 

Não há dúvida de que estamos no limiar de transformações profundas e 

extensas na estrutura e no conteúdo da educação, e depende da própria 

comunidade docente e bibliotecária o uso correto do computador como instrumento 

auxiliar indispensável, frente aos grandes desafios do ensino e da disseminação da 
informação nos próximos anos. 

Juntamente com numerosos outros recursos de ensino / aprendizagem, e 

sob o comando de professores e bibliotecários versáteis, bem informados e bem 
formados, o microcomputador poderá integrar-se no dia-a-dia da Universidade e da 

Biblioteca Universitária, como um dos melhores veículos de informação, como uma 

^^0 
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das formas de integração do conhecimento para o desenvolvimento da capacidade 

de pensar de modo coerente e lógico, e como um dos meios de adaptação a um 
mundo que se transforma rapidamente sob todos os aspectos. 

A integração da Biblioteca Universitária com a própria Universidade ocorrerá 

a partir da sua legitimação como um instrumento indispensável para o crescimento 

do corpo docente, discente e técnico-administrativo, levando-os a participar de um 
processo envolvente de estímulo à imaginação, à descoberta, à solução de 

problemas, à tomada inteligente de decisões, como condições sine qua non tanto 

para o progresso pessoal como para a superação de obstáculos. 

ABSTRACT 

Education is confronted with a new challenge, in the face of the rapid process of the 
computerization of society. The University Library, as an essential instrument for 

improving the quality of higher education, and the introduction of new technology in 

the services it offers, will serve to facilitate and broaden the process of integration 

with the university community. 
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O CENTRO REFERENCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

* 
Maria Luiza Andrade Di Giorgi 

Mariza Russo* 

RESUMO 

O trabalho apresenta a trajetória do Centro Referencial da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, focalizando sua situação atual e projetando sua situação futura 

com vistas ao uso das novas tecnologias computacionais e de comunicação. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente se vive em uma sociedade da informação. A grande 

preocupação das pessoas hoje em dia é: 

a) como conseguir a informação? 

b) como ser mais rápido do que os acontecimentos? 

c) como estar em todos os lugares ao mesmo tempo? 

A era da informação se define pela utilização dos meios de comunicação de 

massa especialmente o telefone, a televisão e os computadores. Estes meios, 

cujas características são a instantaneidade e a rapidez operacional, têm um 
enorme poder de penetração na sociedade e são incorporados pelos serviços de 
informação, que se tornam parte integrante dos sistemas de produção. 

O enfoque da produção econômica passa a ser a Informação; ocorrem então 
transformações nos modos e na forma da produção, os meios se modificam e um 

homem diferente do anterior é forjado dentro destas novas relações. Surgem uma 

nova sociedade e novos recursos, que requerem novas estratégias de ação, 
determinadas pelos novos meios e por um novo usuário, com necessidades de 

informação mais diversificadas e mais profundas. 

Para NAISBITT (1983), a informação será o grande negócio do próximo 

século. 

Já vislumbrando esta tendência, quando se delineou a proposta do modelo 

do Sistema de Bibliotecas e Informação - SI BI da UFRJ e, em função do grande 
número de bibliotecas e de sua localização em diferentes campi, sentiu-se a 
necessidade de implementar na Universidade um pólo concentrador das 

informações residentes em todas essas bibliotecas, que serviria de irradiador 

desses dados, não só para a comunidade interna como também para a 

* Bibliotecárias da COPPEAD/UFRJ 
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comunidade externa da Universidade. Este núcleo foi denominado de Centro 

Referencial - CR. 

Este CR foi definido como "um órgão de orientação ao usuário pois indica a 

fonte, isto é, instituição, especialista ou documento que possa atender à sua 
questão" ( PINHEIRO. 1988) 

Planejou-se que o CR da UFRJ arrolaria informações sobre as bibliotecas 

do SIBI, para servir de guia sobre seu funcionamento, acervos, produtos, serviços 

etc. Armazenaria, também, as informações sobre a produção técnico-cientifica, 
literária e artística da UFRJ, constituindo-se em um banco de dados que 
encaminharia os usuários aos locais onde poderiam encontrar as respostas para 

as suas questões. 
As próprias questões têm o poder de abrir novas perspectivas e provocar 

reflexões. Atualmente, sentiu-se a necessidade de reformular todo o Centro, 

tornando-o mais efetivo. 

2 CONCEITUAÇÃO 

Os sistemas dentro das bibliotecas e os modos de cooperação entre elas 

mudaram, mas não mudaram as suas funções. Houve um tempo em que o 
bibliotecário era a própria fonte de informação; mais recentemente, o serviço de 

referência dependia do conhecimento e experiência acumulados pelo bibliotecário 

quanto à disponibilidade e acesso a numerosas fontes locais e estrangeiras. A 
cooperação entre bibliotecas, que era feita através de links informais, agora tomou 

a forma de grupos e redes de recursos compartilhados e estruturados formalmente. 
De modo geral, existe na profissão uma concordância sobre o significado de 

referencial, mas não existe uma definição universalmente aceita de centros 
referenciais. As descrições e definições encontradas na literatura tendem a 

simplificar demais e ignorar algumas questões como; objetivos, processos de 

operação e usuários. 

A literatura sobre este tema não é muito grande, assim como não se 

conhecem muitos exemplos de CR, em âmbito nacional ou internacional, Este fato 

provoca alguns questionamentos, visto que este tipo de unidade informacional 

poderia, usando recursos escassos, satisfazer as necessidades de um grande 

número de usuários. 

De toda forma, da literatura foram selecionadas algumas definições de 

Centro Referencial. 
Segundo KOCHEN (1969), é dever do CR indicar a fonte para um 

usuário/cliente resolver um problema, mais do que tentar resolvê-lo. 

Esta seria a função básica de um Centro Referencial, que o distinguiria do 

Serviço de Referência de uma biblioteca tradicional. 
Abordando, também, um conceito restrito, PAQUIN e HALANG (1976) 

definem Centro Referencial como uma organização que não está engajada com o 
armazenamento de informações e sim com o registro de fontes sobre informação 

especializada para poder encaminhar os clientes a resolver seus problemas. 

m 
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Enfocando um conceito mais amplo, um relatório da National Science 

Foundation aponta o CR não só voltado para o encaminhamento dos clientes às 

respostas, mas também interessado em prover esses clientes de algumas dessas 

respostas (THE CONCEPTUAL..., 1977). 

Outro ângulo é sugerido pela definição de GRAY (1976) na qual serviços 

referenciais relacionam usuários a fontes de informação adequadas, de acordo 

com guias especialmente preparados. 
Ainda na literatura encontra-se que numa fase inicial o CR pode limitar-se 

àquela função restrita, compilando em seus arquivos dados de serviços de 
informação institucionalizados, como centros de documentação, bibliotecas, centro 

de dados, arquivos, livrarias etc. Numa segunda fase, os arquivos podem ser 
ampliados com dados de outras fontes mais especializadas, como associações 

culturais e profissionais, firmas de consultoria, museus etc. (GUIDELINES..., 1979). 

Com uma visão mais ampla o CR deve ser visto ainda como um agente 

promocional, em função da publicidade que faz sobre os diferentes tipos de 

serviços de informação. 

3 OBJETIVOS 

Como filosofia, um Centro Referencial não possui acervo de livros, 

periódicos, nem qualquer outro tipo de material bibliográfico que compõem os 

acervos de qualquer unidade de informação. Um CR desenvolve seu trabalho 

usando como base guias, catálogos, diretórios etc; ou seja, publicações quase 

sempre organizadas pelo próprio Centro. 
Por que a necessidade de um centro referencial e qual o seu objetivo? 

Um centro referencial existe porque as pessoas têm necessidade de 

informação e as perguntas que elas fazem são a força motora que as leva a usar 

um sistema de informações. O que uma pessoa necessita conhecer é muito 
extenso e inclui não somente informação estritamente técnica e profissional, nas 

quais os sistemas formais de informação se concentraram, mas também 
informação que diga respeito a interesses pessoais e sociais. As necessidades de 

informação são culturais e circunstanciais. 

Devido à grande evolução da informação e ao número cada vez maior de 

publicações técnicas e científicas, acrescidas agora pelas bases de dados via 

Internet, fica muito difícil encontrar a informação, sem a ajuda de especialistas e 

boas fontes de informação. 
Os centros referenciais podem ser considerados, portanto, como um 

primeiro passo essencial para a aquisição de informação, e um link necessário 

entre usuários e fontes de informação. 
Assim sendo, um centro referencial contribui para um custo efetivo de duas 

maneiras: através do uso mais efetivo dos recursos de informação e, também, 

acentuando a efetividade dos próprios usuários. 

?55 



8.14 

4 SITUAÇÃO ATUAL 

O Sistema de Bibliotecas e Informação - SIBI, da UFRJ, embora 
institucionalizado só em outubro de 1989, vem executando desde muito antes 

atividade visando o estabelecimento de normas e metodologias para seleção, 

aquisição, processamento, disseminação da informação e criação de serviços e 

produtos bibliográficos para as suas bibliotecas. 

Só depois de institucionalizado e reconhecido pela direção central da 
Universidade é que o SIBI foi estruturado, tendo seu organograma oficialmente 

modelado. 

O SIBI, sob a coordenação da Biblioteca Central da UFRJ, teve definida 

como uma de suas divisões o Centro Referencial, que nasceu da idéia plantada 

pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, que vem 
desde 1984 funcionando com essa função, sendo responsável pela elaboração e 
publicação de guias de fontes de informação em campos específicos do 

conhecimento. 

O CR atua como intermediário entre as fontes de informação e os usuários, 
orientando-os a especialistas, documentos ou instituições que possam atender às 

suas questões; identifica onde o usuário deve buscar a informação, principalmente 

no âmbito da própria Universidade. Para isso, vem desenvolvendo vários produtos 

e serviços. 
O primeiro produto desenvolvido pelo CR foi o "Guia de Bibliotecas e 

Unidades de Informação da UFRJ", que se encontra em sua terceira edição e 

arrola informações sobre as 43 bibliotecas da UFRJ, focalizando tópicos como 

sua subordinação, endereço, nome do responsável, produtos e serviços 
desenvolvidos. 

Em seguida, o CR, em parceria com a Comissão Nacional de Bibliotecas 
Universitárias - CNBU, preparou o "Guia de Bibliotecas de Instituições Brasileiras 

de Ensino Superior", em dois tipos de suporte - papel e disquete. Este guia, que se 
originou da Base BIBES, contém informações referenciais sobre 770 bibliotecas 
universitárias brasileiras, servindo como um veículo de divulgação dessas 

unidades de informação. 

Outro produto desenvolvido pelo CR, recentemente, é o Catálogo de Obras 

Raras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos resultados da 
comemoração dos cinqüenta anos da Biblioteca Central da UFRJ e dos setenta e 

cinco anos da UFRJ. 
Este catálogo, editado em CD-ROM, constitui uma base de dados contendo 

a descrição bibliográfica de cerca de 6.000 registros da coleção de obras raras da 
Universidade, e, em alguns casos, uma imagem das mesmas. 

O CR está compilando as informações sobre o restante do seu acervo de 

obras raras para editar outros catálogos. 
Em relação a serviços, o CR possui infra-estrutura computacional para 

acessar a base de dados de catalogação da UFRJ, podendo assim prestar 
informações a qualquer usuário sobre este acervo. Pode, também, permitir o 
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acesso - através da rede Internet - aos acervos das maiores bibliotecas do mundo 

e possibilitar visita aos sites que forem de interesse dos seus clientes. 

5 SITUAÇÃO FUTURA 

A literatura mostra que os princípios para estabelecimento de Centros 
Referenciais tiveram um incremento a partir do momento em que se começou a 

trabalhar com informações comunitárias. 

Os avanços tecnológicos nos computadores e nas telecomunicações 

trouxeram um efeito muito grande nas técnicas e nos serviços tradicionais das 

bibliotecas. 

A tecnologia computacional também provocou mudanças nas operações de 

tratamento das informações nas bibliotecas, surgindo dai as redes de informações. 

Uma rede de informações é um sistema de instituições integradas - 

bibliotecas, centros de documentação, centros de análises etc. - sob uma única 

coordenação, para disponibilizar para uma comunidade de usuários 

dados/informações relevantes, independentemente da sua origem, formato ou 

localização física. 

Em se tratando do futuro do CR da UFRJ, a curto prazo será ampliada a 

rede interna de computadores, para que as informações de interesse sejam 
divulgadas e circulem o mais rápido possível entre os usuários do Centro. Esta 

rede interna estará ligada à rede maior da Universidade e, conseqüentemente, à 
Internet. 

Como um dos objetivos deste Centro será construir relações com 

comunidades, profissionais e empresas, fornecendo serviços de alta qualidade, 

também será desenvolvida uma rede de fornecedores, através da inscrição de 
empresas e profissionais. 

A comunidade a ser trabalhada será constituída de empresas e indústrias, 
profissionais de várias áreas, público em geral e bibliotecas. 

Este objetivo só poderá ser alcançado se houver um bom relacionamento de 

trabalho entre a comunidade e o Centro Referencial. 

As informações estarão concentradas em uma grande base de dados 

composta por: 

a) informações fornecidas pelas empresas, constituídas em sua maior parte 
por solicitação de profissionais, de acordo com suas necessidades de 
trabalho; 

b) informações fornecidas pelos profissionais, como currículo, perfil 
profissional, disponibilidade para trabalho; 

c) informações fornecidas por estudantes para solicitação de estágio. 

As solicitações de informação por parte da comunidade serão atendidas não 

só através dos registros existentes na base de dados, mas também por consultas 

pela rede a bibliotecas, a outras bases via on-line, em CD-ROM, etc. 
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Além das informações que atendam necessidades técnicas e de pesquisa, o 

Centro evoluirá para um trabalho mais amplo, fornecendo informações em estreito 
relacionamento com empresas das quais receberá subvenções, talvez através de 

patrocínios, visando, assim, solucionar o problema de recursos limitados e falta de 

verbas. Deve-se considerar que as universidades atravessam um período difícil e 

que torna-se necessário e urgente a procura por meios de subsistência próprios. O 

Centro buscará seus recursos através do fornecimento de uma gama completa de 

serviços. 
Atividades em que o Centro Referencial deverá estar engajado: 

a) desenvolvimento e atualização de arquivos sobre recursos comunitários; 

b) disponibilização de informações sobre os recursos existentes nos 
arquivos, por via local ou por telefone; 

c) realização de foilow-up com os clientes para verificar se os serviços foram 
obtidos; 

d) participação na educação comunitária; 
e) preparação de materiais de publicidade; 

f) preparação de relatórios estatísticos sobre os serviços oferecidos. 

6 CONCLUSÕES 

Este é um momento da história em que o conceito de trabalho está sendo 

redefinido. A antiga era industrial está dando lugar à era do conhecimento, na qual 

valores agregados significativos são encontrados na criação e comunicação 

contínua de novas perspectivas. Esta transformação vai alterar a definição de 

trabalho, seu processo de execução e a necessária competência dos profissionais 

da informação. 
Diante deste cenário, várias serão as decorrências; 

o bibliotecário que atua junto à clientela do CR, atendendo a uma demanda de 
informações de um grande número de usuários, provendo serviços personalizados, 

passa a ser considerado um profissional indispensável, merecendo respeito e 
confiabilidade; 

^ o nível de expectativa dos usuários em relação aos serviços do CR aumenta, 
provocando a demanda por mais tipos de serviços, assim como por maior rapidez 

nas respostas; 

os recursos humanos envolvidos nos serviços precisam conhecer bem as 
necessidades e as expectativas dos usuários e devem também ser treinados 

regularmente para prestar bem estes serviços, para isso devendo ocorrer 

entrevistas prévias, avaliação dos serviços prestados e relações públicas. 

Estes impactos agirão em curto prazo, permitindo que os pesquisadores da 

universidade atuem mais profundamente em suas áreas, acarretando uma 

aceleração das pesquisas de boa qualidade, que, por sua vez, contribuirão para a 

maior propagação do conhecimento. 
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ABSTRACT 

This paper describes the development of the Reference section of the Federal 
University of Rio de Janeiro, focussing on its current situation, and planning its 

future situation with regard to the use of new computer and communication 

technology. 
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RESUMO 

Relato da experiência vivenciada pelo pessoal do Setor de Referência da 
Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, a partir da 

inauguração, e norteado por objetivos de ampla e irrestrita acessibilidade à 

informação, voltado, não apenas ao público universitário como também para a 

nova clientela de 1° e 2° graus. Refletindo sobre os padrões de valor na pesquisa 
acadêmica versus pesquisa científica, enfatiza o emprego das novas tecnologias e 

a utilização de fontes alternativas de informação, visando responder perguntas 
emergenciais. 

1 INTRODUÇÃO 

Quando a Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) começou seu atendimento ao público de 1° e 2° graus e á comunidade 

em geral, naturalmente a primeira preocupação foi com a adequação do acervo às 
perguntas ainda não feitas pelos usuários, pois tudo era novidade, inclusive para o 

pessoal da Referência, acostumado a atender pesquisadores, docentes e alunos, 

com perfil completamente definido e conhecido. 
É interessante notar que, além desses novos usuários necessitarem de 

informações menos complexas, a premência pelo urgente é muito maior do que 

entre os pesquisadores universitários que realizam pesquisas em Ciência e 
Tecnologia. Em termos comparativos, a urgência é semelhante à dos balcões de 

Tecnologia, onde o cliente necessita de conhecimento de ponta, e a informação 

tem valor de mercado. Só que a urgência pelo material menos técnico do usuário 
de 1° e 2° graus se justifica por outro valor; a necessidade de realizar a pesquisa 

escolar como requisito para cumprir as exigências curriculares. O usuário da 

' Supervisora da Seçào de Apoio ao Usuário - Biblioteca Comunitária - Universidade Federal de Sâo Carlos 
" Bibliotecárias de Referência da Biblioteca Comunitária - Universidade Federai de Sâo Carlos 

^30 
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Biblioteca Universitária, acostumado a persistir nas pesquisas, fazer buscas 

retrospectivas, acompanhar pontualmente os avanços em sua área, tem um padrão 

de tempo diferente dos usuários menos qualificados, mas não menos importantes. 
As necessidades de informação imediata do usuário de nível básico são 

abordadas por SILVA (1986), ao relatar que "o clima é do 'vire-se quem puder' e 

como a biblioteca é um receptáculo que tudo aceita, então que ela se vire e/ou se 
sacrifique no sentido de fornecer a informação certa, na hora certa, a um leitor com 

uma orientação geralmente incerta e não muito certo sobre o que procura e o que 
realmente quer". 

Nesta direção a Biblioteca Comunitária é uma proposta pioneira que reflete 

a vocação da Universidade Federal de São Carlos pelos serviços de extensão. 
Assim, a construção do novo prédio não representou apenas um arrojado projeto 
arquitetônico, com um de seus níveis totalmente dedicado ao ensino fundamental, 

mas também as implicações que essa abertura traria: por um lado, democratizando 

seu espaço, acervo e serviços numa clara proposta de socialização do saber e, por 
outro, exigindo uma nova postura dos profissionais da informação, indo ao 
encontro da necessidade de sanar "a desigualdade brutal entre os acervos e 

serviços bibliotecários nos três níveis de ensino", como menciona SILVA (1994). 
Vivemos a era da velocidade, da ação e da transmissão ultra-rápida das 

informações e de documentos, seja via fax ou pela Internet. As publicações 

convencionais e as eletrônicas vêm crescendo em progressão geométrica, gerando 

uma expectativa cada vez maio r pelo acesso à informação e recuperação dos 
documentos. 

CAMPELLO e ANDRADE (1988), em sua proposta de objetivos, conteúdo 

programático e metodologia de ensino para o estudo de fontes de informação para 

bibliotecas públicas e comunitárias, enfatizam a utilização mais consciente das 

fontes alternativas, ressaltando-as como necessárias devido à "precariedade das 

fontes de informações disponíveis para o usuário de Bibliotecas Públicas no 

Brasil". 
Devido à natureza técnico-científica do acervo bibliográfico, oriundo da 

Biblioteca Universitária, com textos complexos e nem sempre adequados à nova 

clientela, optou-se pelas fontes alternativas de informação, visando responder às 

questões de forma clara, rápida e objetiva e, ao mesmo tempo, preenchendo as 

lacunas de informação atualmente existentes nos dicionários e enciclopédias. O 

Serviço de Referência, avaliando periodicamente as deficiências do acervo é o real 
representante dos interesses dessa nova clientela junto ao Serviço de Seleção e 

Aquisição, objetivando desenvolver uma coleção mais adequada. 

A Biblioteca Comunitária, apesar de sua vocação abrangente e democrática, 

não tem por objetivo abarcar as funções de Biblioteca Pública ou de Biblioteca 
Escolar, mas sim de favorecer a comunidade externa, oferecendo um amplo 

espaço físico, disponibilizando a maior parte do seu acervo bibliográfico para 
empréstimo, livre acesso á consulta e à tecnologia, ficando aberta para qualquer 

categoria de usuário. 
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A tabela abaixo demonstra o afluxo de usuários cadastrados de 18.08 95 a 

25.06.96 e a receptividade do novo público. 

CATEGORIA | QUANTIDADE | PORCENTAGEM 
% 

Alunos de 
Graduação 

4030 58% 

Alunos de 
Pós-Graduação 

940 13,52% 

Docentes 365 5,25% 

Iniciação Científica 
da UFSCAR 

234 3,41% 

Servidores Técnico- 
Administrativos da UFSCAR 205 

2,95% 

Aluno externo de Ensino de 
r e 2° Graus 

486 6,99% 

Alunos de Ensino Superior 
Externo 

250 3,59% 

Docentes Externos 83 1,19% 

Cidadãos Comuns 355 5,10% 

TOTAL 1 6 948 100% 

2 atividades desenvolvidas com uso de novas tecnologias 

"Os sistemas de recuperação de informação podem ser definidos como um 

conjunto de operações consecutivas executadas para localizar, dentro da 

totalidade de informações disponíveis, aquelas realmente relevantes. Para isso, 

executam as funções de seleção, análise, indexação e busca das informações" 

(CESARINO, 1985). 

As principais bases locais da Biblioteca Comunitária, utilizando o software 

Microisis, são; Base BIBLIO, que retrata o acervo de livros. Base CATAL, que 

representa a coleção de periódicos, Base PRODUF, da produção intelectual da 

Universidade e Base COLESP, que arrola o acervo das coleções especiais, entre 

elas a do Prof. Florestan Fernandes, recentemente adquirida pela UFSCAR. 
O investimento em novas tecnologias da informação determinou o sucesso 

das bases de dados, tanto on-line como em CD-ROM, decretando a obsolescência 

e o abandono dos catálogos manuais. Tanto os pesquisadores em Ciência e 
Tecnologia como os novos usuários da comunidade vèm sendo atendidos em suas 
necessidades de informação, utilizando, até o momento, as seguintes bases de 

dados em CD-ROM: 

X3a 
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QUADRO 1 - BASES DE DADOS EM CD-ROM 

AREA 

rede ANTARES/ 

multimídia 

p.GRIS 

ANALYTICAL 
ABSTRACTS 

biotechnology 
ABSTRACTS 

ERIC 

INSPEC 

lilacs 

MEDLINE 

METADEX 

OSH-ROM 

PSYCLIT 

rapra 

SOCIOFILE 

BOOK'S IN PRINT 

CNN 

DICTIONARY OF 
natural products 

ULRICH'S 

UNIBIBLl 

DATOS 
SIGNIFICATIVOS 
SOBRE EDUCACION 
INDEX 
translationum 

UNESCO 
databases 

Agricultura 

Química analítica 

Biotecnologia, bioquímica e 
microbiologia 

Educação 

Computação, física, engenharia 
elétrica, informação, informática 

Literatura Latinoamericana e do 
Caribe em Ciências da Saúde 

Medicina, ciências da saúde 

Metais, polímeros e cerâmicas 

Saúde e segurança do trabalho 

Psicologia 

Polímeros, pla'sticos, borracha 

Ciências Sociais 

Informações gerais sobre livros, 
preço, ISBN, endereços 

Catálogo Coletivo de 
Publicações Periódicas 

Dicionário de produtos naturais ■ 
química orgânica 

Informações sobre periódicos, 
preço, ISSN, endereço 

Coleções das Trôs 
Universidades Paulistas: USP, 
UNESP, UNICAMP 

Dados sobre educação, 
compilados pela UNESCO 

Referências bibliográficas de 
mais de 600 000 obras 
traduzidas UNESCO 

Bases de dados sobre AIDS, 
documentos e publicações da 
UNESCO, ensino superior 

Compton's interativo Encyclopedia 

Cia World-Tour 

Turma da Cozinha (A) 

Passeio no zoológico/Orquídeas brasileiras 

Jorge Amado: vida e obra 

Jazz: a multimedia history 

I World Atlas: the world at your fingertips 

Aurélio: dicionário eletrônico 

Time table of history: business, politcs & 
I media 

Desert storm: the war in the persian gulf 

Great cities of the word, v, 1: interoptlca's 
multimedia travel guide 
Dr. Shueler's: home medical advisor 

Animal: a true multimedia experience (The) 

Pimpo na fazenda: data Book para toda a 
I família 

Ortografando 

Almanaque Abril 

Revista Neo 

Ciência Hoje 

Ciência Hoje Especial 

Ciência Hoje Hipertexto 

^3^ 
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3 UTILIZANDO O MICROISIS PARA RESPONDER QUESTÕES RÁPIDAS 

Neste primeiro ano de vida, a Biblioteca Comunitária foi acumulando 

experiência no contato com seu novo público e o resultado tem sido um número 

crescente de informações referenciais, que acabam justificando a utilização de um 

banco de dados para gerenciar, agilizar, combinar e recuperar os dados táo 
ansiosamente procurados e aguardados. A proposta da nova base - PRÁ-JÁ - é 

de manter os mesmos campos das bases BIBLIO, CATAL, PRODUF e COLESP, 
garantindo completa compatibilidade e integração futura na rede, respeitando-se 

as seguintes particularidades; 
a) a indexação, mesmo utilizando termos livres, ganha importância 

primordial, pois a recuperação pelo título do trabalho nem sempre retrata 

a realidade do assunto, como nos trabalhos científicos; 

b) o campo do título é utilizado para o material técnico e ignorado para o 
material publicado em revistas gerais; 

c) a base é permanentemente renovável, sendo que a avaliação da 
pertinência dos registros deve ser realizada periodicamente, em função 

da demanda; 

d) a base servirá para subsidiar futuras implementações, como o Projeto do 
Banco de Imagem e Texto. 

LANCASTER (1995), citando WEIBEL e FENLY, lembra que é mais 

importante que as abordagens automatizadas da catalogação sejam 
"inteligentemente implantadas" do que apenas "inteligentes". 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A grande simbiose na Biblioteca Comunitária consiste em utilizar uma infra- 

estrutura já existente em equipamentos, software, pessoal qualificado, espaço 

físico, em benefício do cidadão menos privilegiado. Além disso, deve prover acesso 

à informação e ampliar os serviços de extensão, procurando reverter os benefícios 
para a comunidade universitária no que se refere a proporcionar maiores 
oportunidades de atividades culturais e de lazer. 

Para que o "uso inadequado dos produtos/serviços da Biblioteca não 

repercuta de um modo muito acentuado no serviço de referência", AKABASSI 

(1992) enfatiza a necessidade de, posteriormente à implantação e avaliação da 

nova Base, priorizar o planejamento de um programa de educação de usuários na 
Biblioteca Comunitária. 

Reportanto-nos a WEIL (1993), sobre o profissional do Terceiro Milênio e 

uma nova consciência que nos orienta sobre "o papel educacional da informação, a 
adesão a uma nova ética e o conhecimento aprofundado do processo de 
desenvolvimento de uma nova consciência holística", considera-se que a Biblioteca 

Comunitária tem conseguido atingir seu objetivo de "garantir a acessibilidade e o 

uso da informação em todos os níveis e para todos os fins." (MORAES et al, 1994). 
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ABSTRACT 

This paper reports the experiences of the Reference Section of the Federal 
University of São Carlos (UFSCar) Community Library, starting from its 

inauguration, with the aim of providing full, unrestricted access to information, not 

only for university users but also for primary and secondary school students. It 
considers the relative value of academic versus scientific research, and 

emphasises the use of new technology and alternative sources of information in 

order to answer urgent questions. 
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A BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO: 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS 

Sueli de Fátima Faria' 

RESUMO 

Relata a experiência do Sistema de Bibliotecas da Unicamp na busca pela 
padronização e sistematização da coleta de dados quantitativos de seus serviços e 

produtos. Aponta as dificuldades em geral, analisando a postura dos diretores das 

bibliotecas seccionais em relação a esse serviço, e sua filosofia administrativa para 

uma biblioteca universitária integrada a um Sistema. 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e uso de indicadores de performance ó parte do 

empreendimento de um órgão para estabelecimento de um esquema que 

identifique a distinção entre a provisão do serviço e o monitoramento do mesmo. 

Os indicadores não são um fim em si mesmo, são mais propriamente instrumentos 
práticos para a administração de biblioteca e tomada de decisão. A coleta e análise 

dos dados sobre performance podem prover uma base para fixação de prioridades 

e alocação de recursos. O monitoramento da performance pode oferecer um guia 

de como a biblioteca se encontra em seus objetivos, o quadro do progresso em 
direção a metas específicas e identificar alguma área-problema. A habilidade para 
demonstrar que níveis de performance estão sendo alcançados pode ser útil para 

justificativa de alocação de recursos, ou argumento para se obter mais (CRAM, 

1995). 
A prática tem apontado que a coleta de dados quantitativos sobre os 

serviços e produtos de bibliotecas é algo que toma tempo e que nem sempre é 

possível fazer na hora certa. Isso sem contar os itens difíceis de serem 
mensurados e os diferentes procedimentos de rotina. Por conta desses fatores, 

nem sempre pode-se garantir confiabilidade e precisão nos dados sobre o 
desempenho, quando da necessidade de se elaborar relatórios para avaliação e 

planejamento administrativos de bibliotecas. 

A literatura sobre medidas de performance é bem crítica em relação aos 

dados de bibliotecas, apontando fatores que depõem contra o desenvolvimento de 

um bom programa de medidas assim descritas: rústicas, demasiadamente 
simplificadas, utilização de resultados de curto prazo para enfatizar o custo de 

metas de longo raio de ação, ênfase demais em algumas metas do desempenho 

' Bibliotecária da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
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organizacional às custas de outras, e até sistemas estatísticos similares aos de 

uma loteria (CRAM, 1995; DEMING, apud ALURI e REICHEL, 1994). 

A regularidade com que estão disponíveis e a qualidade das informações 

estatísticas das bibliotecas universitárias brasileiras, segundo CARVALHO (1995), 

também não têm merecido a devida atenção. A autora menciona alguns 
indicadores estatísticos que incluem dados de bibliotecas, observando a falta de 

uniformidade e o propósito para o macroplanejamento. Dedica, enfim, uma obra 

inteira sobre essa problemática, objetivando orientar as bibliotecas universitárias. 

Esse trabalho vem justamente ao encontro de uma de nossas preocupações na 

Unicamp, que é o estabelecimento de procedimentos para a coleta de dados para 

medida de desempenho, imprescindíveis à tomada de decisão. Um trabalho nessa 

linha começou a ser desenvolvido, de forma modesta, no Sistema de Bibliotecas 

da Unicamp, por volta de 1990. 

2 HISTÓRICO 

O Sistema, criado em 1983, é integrado por dezenove Bibliotecas 
Seccionais e uma Biblioteca Central (BC). Das Seccionais, quinze são acadêmicas 

(de Institutos/Faculdades), uma de Colégio Técnico, três de Centros 
Especializados. A Biblioteca Central atua como coordenadora do Sistema, 

centralizando a parte técnica e executando o orçamento para material bibliográfico, 

Tendo em vista a dificuldade de contato com todas as Bibliotecas, criou-se, na 
estrutura da BC, uma Diretoria de Serviços de Seccionais, com a missão de 

promover a integração das Bibliotecas, objetivando um perfeito entrosamento das 

mesmas em relação às diretrizes e políticas traçadas no âmbito do Sistema. Tais 

políticas e diretrizes são definidas pelo Órgão Colegiado, que é constituído por 

membros docentes participantes das Comissões de Bibliotecas e bibliotecários 
representantes de áreas (BIBLIOTECA, 1984). 

A Diretoria de Serviço de Seccionais, conforme sua missão, solicitava os 

dados sobre as atividades das Bibliotecas para organização do Relatório Anual de 
Atividades do Sistema, que na época era bastante simplificado. Os dados eram 

captados aleatoriamente e percebeu-se, ao longo do tempo, que a ausência de 
sistematização nos procedimentos e normas gerava dados extremamente 

discrepantes e inconsistentes. Desencadeou-se, assim, um estudo a partir do 

levantamento dos itens (serviços/produtos) relevantes à coleta: rotina dos serviços, 

produtos gerados, instrumentos e formas de registro. Em um segundo momento, 

passou-se à projeção de normas e procedimentos da coleta. A seguir, elaborou-se 

modelos de formulários específicos para cada item, juntamente com suas variáveis 

e subvariáveis. Na última fase, montou-se um glossário de termos utilizados em 
biblioteca e pertinentes à tarefa, buscando colocar à mão do executor da coleta um 
instrumento conceituai para compreensão de cada item. 

Desse trabalho, resultou a primeira versão do Manual de Procedimentos 

para Coleta de Dados Estatísticos, em 1991, que foi distribuído nas Bibliotecas 
Seccionais. 
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Por ocasião da compilação dos dados para o Relatório do Sistema de 

Bibliotecas- 1991, editado no início de 1992, observou-se que os dados de 

algumas Bibliotecas mantinham as mesmas discrepâncias e/ou inconsistências. 

Após uma investigação, constatou-se que eles não foram coletados de 

acordo com as instruções do Manual, e havia até mesmo bibliotecários que nunca 

o tinham lido ou passado orientação ao seu pessoal. Em conseqüência disso, a 
Biblioteca Central ministrou um curso de treinamento ao pessoal de apoio, onde 

se tentou imprimir a importância da coleta dos dados, seus objetivos finais e a 
filosofia que norteia os serviços de nossas bibliotecas, bem como toda estrutura do 

Sistema. A melhora nos resultados subseqüentes foi sensível, mas apresentava 
duplicidade em relação a serviços cuja automação estava em fase de transição. 

No ano seguinte, 1993, procurou-se esclarecer dúvidas por contato 

telefônico, formalizando-as em instruções normativas sobre os itens polêmicos 

cujas rotinas tinham mudado. Obteve-se resultados nada animadores durante a 
organização do Relatório 1992, tendo em vista, também, que a automação 

progressiva dos serviços centralizados, como aquisição/tombamento, gerava dados 

diferenciados daqueles das Seccionais. 

Partiu-se, dessa vez, para uma visita programada às Bibliotecas Seccionais 

localizadas no Campus Zeferino Vaz (quinze participantes), para uma discussão 

acerca da problemática da coleta dos dados. Esse programa possibilitou identificar 

as dúvidas, bem como esclarecê-las diretamente ao pessoal das Bibliotecas, entre 
diretores e auxiliares. O programa culminou na atualização do Manual. 

Verificou-se, finalmente, uma melhora qualitativa nos dados coletados pela 

maioria das Seccionais, maior rapidez na compilação dos mesmos para 
organização de um relatório (1994) mais abrangente e baixa incidência de 

inconsistências. Cumpre ressaltar que esse salto foi obtido ao longo de quatro 

anos, conduzidos por um processo de conscientização não só sobre o conteúdo 
pragmático da coleta como também sobre o aspecto conceituai dessa tarefa. Diga- 

se de passagem, tarefa essa sempre relegada a segundo plano, embora seja ela, 
contraditoriamente, o ponto de partida para análise dos programas informacionais 

de uma instituição. 
Recentemente, quando do lançamento do relatóho 1995 no fórum do Órgão 

Colegiado do Sistema de Bibliotecas, ocorreu um fato inédito; bibliotecários de 

algumas unidades colocaram a necessidade de mudanças na forma de 
apresentação de alguns dados que não contemplavam as expectativas das 

mesmas. Seriam os dados sobre alguns dos serviços prestados, que vinham sendo 
apresentados em bloco, e a reivindicação se pautou pela apresentação 

personalizada nas tabelas. Essa preocupação com o produto final do Relatório 

sugere uma mudança na postura bibliotecária também em relação à coleta de 

dados. 
A coleta, naturalmente, nunca esteve isenta de pontos polêmicos e 

pendentes, mas só depois de percebido esse amadurecimento, é chegada a hora 

de discutir as arestas e fechá-las de forma consensual, consolidando, assim, a 
padronização da coleta de dados quantitativos em nossas bibliotecas. Pode-se 

inferir que isto é o resultado de um processo em que pessoas e idéias se 
transpõem na via do progresso, em direção às mesmas metas. 
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3 PROCESSO CONTÍNUO 

E como todo processo se caracteriza pela continuidade, algumas ações já 

estão sendo planejadas para encaminhamento futuro. Serão duas ações a cumprir: 

a primeira será a realização de um fórum de discussões sobre a coleta de dados, 

cuja introdução ficará por conta de um expert no assunto, com um enfoque teórico- 
conceitual sobre a problemática. A segunda ação será a elaboração de um 

programa de gerenciamento de dados, voltado inicialmente à instrumentalização da 

coleta e posteriormente à construção de um banco de dados para fins gerenciais. 
Automatizar o registro de quantificação sobre os serviços e produtos de uma 

biblioteca está longe de ser uma tarefa fácil, pela natureza dos mesmos - difíceis 

de serem mensurados com exatidão, no momento em que são realizados, sem 
perdê-los de vista, principalmente em se tratando de serviços de atendimento ao 

público, em especial nas questões de referência. É bem possível, entretanto, 
informatizar os dados que podem ser captados segundo um formato relativamente 

fixo, vindo a beneficiar a própria execução da tarefa, que terá redução no tempo de 
registro, sem problemas de sinonímia, sem possíveis erros de cálculo, bem como 

fornecer subsídios ao processo de tomada de decisão, com a disponibilização dos 

mesmos em qualquer tempo e momento necessários. 

A sistematização do registro estatístico é fundamental para a informatização 

da coleta. Naturalmente, a existência de relatórios já bem organizados, manuais 

com formulários, campos e procedimentos bem definidos, facilita em muito a 
implantação de um banco de dados, permitindo uma transição quase que direta 

entre os formulários e um esquema de gerenciamento automático dos dados. 

4 discussão/conclusão 

Cabe aqui fazer algumas colocações acerca da dificuldade de estabelecer 

padrões para os procedimentos da coleta. Tão complicado quanto coletar é 

esbarrar na falta de compreensão sobre a importância dos dados gerados, bem 

como reconhecer a finalidade do Relatório do Sistema de Bibliotecas, que é o 
produto concreto desse serviço. 

Há profissionais que o utilizam no gerenciamento de sua biblioteca, para 

elaborar projetos para captação de recursos, avaliar serviços, entre outras 
finalidades, e esses já se ressentem de mudanças sobre a apresentação de alguns 

tópicos de seu interesse. Por outro lado, há administradores que não reconhecem 

a necessidade nem mesmo de uma biblioteca coordenadora dos serviços, 
tampouco a importância de um relatório global. Estes, sem dúvida, não elaboram 

projetos por iniciativa própria, não avaliam constantemente os serviços que estão 

sob sua administração e, notoriamente, não têm uma visão do que representa uma 
organização sistêmica. Naturalmente, esses consideram a coleta de dados uma 

cobrança dispensável. 
Anteriormente, quando a maioria das bibliotecas eram organismos estáticos 

dentro de uma instituição, essa visão até que seha passível de compreensão. Mas 
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hoje, quando o conceito de organização, de administração de serviços, de 
qualidade dos produtos, tomam outro caráter para se adequarem à dinâmica 

exigida pelo contexto desta era eminentemente de informação, não se pode pensar 

que a simples circulação de fascículos de periódicos pelos usuários, por exemplo, 

seja item para destaque em um relatório que busca colocar dados relevantes ao 
planejamento local, à análise da alta administração da Universidade em seus 

projetos globais, e aos organismos de fomento aos projetos de ampliação e 
modernização das bibliotecas que atuam como suporte ao desenvolvimento do 

ensino e da pesquisa. 

O crítico W. Edwards DEMING, anteriormente citado, condena a avaliação 

de performance como uma doença mortal que aflige os administradores 
americanos, e toma como exemplo os administradores de bibliotecas, que embora 

valorizem esse serviço, têm dificuldade em definir medidas de performance 
significativas. Afirma, ainda, que a literatura biblioteconòmica focaliza o indivíduo e 

exclui o ponto de vista do sistema organizacional para avaliação de performance 
(ALURI e REICHEL, 1994). 

Considerando que há relatórios para diversas finalidades, vale lembrar que 

o Relatório do Sistema de Bibliotecas da Unicamp objetiva subsidiar o processo de 
tomada de decisão em todos os níveis de gerenciamento, possibilitando a análise 

sobre os serviços e produtos que constituem a performance das Bibliotecas. Com 

tal propósito, o Relatório não tem que apontar números sobre correspondências 
expedidas e recebidas, despesas de custeio, processamentos que estão por fazer, 

não tem que detalhar cada rotina, o tempo e pessoal gasto para executá-las, não 

tem que tratar dados não significativos, nem enriquecê-los com gráficos e alusões 
óbvias. Ao nosso ver, ele deve fornecer indicadores para apontar a evolução que o 

Sistema de Bibliotecas apresentou na prestação de serviços à comunidade, bem 

como no uso de seus recursos para a consumação dos objetivos junto à 
Universidade, além de ser um referencial idôneo para elaboração de projetos 

específicos e avaliações mais aprofundadas sobre a atuação do mesmo, 

funcionando como um banco de dados que possibilite gerar novos dados com 

índices sobre os diferentes aspectos de uma abordagem. Essas prerrogativas 

podem ser retratadas em um relatório composto de dados concisos, simples e ao 

mesmo tempo abrangentes em termos qualitativos. Por isso, a seleção dos itens e 

de como enfatizá-los deve fugir aos padrões de um relatório que aponta tarefas 
multi-detalhadas e com análises de crescimento virtual sobre recursos e serviços. 

Digamos virtual, porque o crescimento sempre é proporcional aos investimentos 

previstos pela conjuntura e política vigentes. Será que ao invés de mostrar que o 

acervo de livros aumentou em x%, não é mais importante divulgar a aquisição de 

novos tipos de acervo, como as bases de dados em CD-Rom, ou de novos acessos 

a acervos remotos, para o usuário não ficar a navegar nesse infinito de 
informações dispersas? Não será mais importante mostrar que os bibliotecários 

estão capacitados para operarem as novas tecnologias e trabalharem na 
organização e tratamento da informação além de suas tarefas tradicionais? Dentro 

dessa ótica, considera-se válido apontar a dinâmica do desempenho do Sistema 

para a modernização das Bibliotecas e qualificação dos profissionais, condições 
Imprescindíveis ao atendimento às necessidades da comunidade em que a 
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biblioteca se insere. Aí sim, vale mostrar no Relatório a que veio aquele recurso 

tão batalhado pela Instituição. 
Enfim, o que se preconiza aqui é que tão necessário quanto assimilar as 

mudanças em termos de conceitos e valores organizacionais e gerenciais é 

transportar esses novos conceitos para a formulação dos instrumentos que 

retratam a performance da biblioteca - os procedimentos da coleta dos dados 
quantitativos. 

ABSTRACT 

This paper describes the experiences of the University of Campinas (UNICAMP) 

library system in its attempt to standardize the collection of quantitative data about 

Its services and products. It points out the difficulties in general, analyzing the 
attitudes of section heads towards this service, and their administrative philosophy 

for a university library integrated in a system. 
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O PERFIL PROFISSIONAL DO AUXILIAR DE BIBLIOTECA DO SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ* 

Leociléa Aparecida Vieira" 

Elayne Margareth Schlõgel" 

RESUMO 

Analisa o perfil profissional do auxiliar de biblioteca do Sistema de Bibliotecas 

(SIBI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Sessenta e quatro servidores 
constituíram o universo da pesquisa, cujos dados colhidos por questionário 

receberam tratamento estatístico (Programa Survey). Verificou-se que as 

mulheres representam mais de dois terços da população estudada e que mais da 

metade dos servidores ocupa o cargo de Assistente em Administração. Constatou- 

se que o auxiliar desempenha mais de uma atividade e que a maioria pretende 
aperfeiçoar-se (cursos de informática). As dificuldades levantadas pelos servidores 

envolveram instalações físicas inadequadas, inexistência de ascensão funcional, 

falta de reconhecimento de seu trabalho pela chefia e falta de treinamento para o 
desempenho de tarefas. A auto-avaliação evidenciou que vinte e nove servidores 

desempenham atividades que sabem e podem fazer, sendo que a mesma 

quantidade de funcionários considera que poderia realizar tarefas mais complexas. 

Três servidores desejam transferência e entre os que prestaram concurso para 
ingressar na UFPR, mais da metade teria optado pelo cargo de auxiliar de 

bibliotecas se lhes fosse facultada tal escolha. As sugestões para melhorar o 
desempenho envolveram aumento do espaço físico, informatização das bibliotecas, 

treinamento e maior união entre os colegas de trabalho. 

1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Bibliotecas (SIBI), de acordo com o artigo 3, parágrafo 1° do 

Estatuto da Universidade Federal do Paraná (UFPR), é um órgão suplementar 

vinculado à Reitoria, sob a denominação de Bitilioteca Central. È formado pela 

sede administrativa e por treze sub-unidades, sendo nove bibliotecas 
universitárias, uma em nível de segundo grau (Curitiba) e três especializadas 

(Palotina, Pontal do Sul e Paranaguá). 

No Campus I (Bacacheri) está localizada a Biblioteca de Ciências Agrárias 

(AG). O Campus II (Centro) é onde se concentra o maior número de Bibliotecas; 

' parte do trabalho de conclusão da disciplina Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia II, Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Paraná. 

** Funcionárias do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. 
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Ciências Humanas e Educação (HE); Ciências Jurídicas (SJ); Ciências Sociais 

Aplicadas (SA) e Ciências da Saúde, que se subdivide em Saúde/Sede (SD/S), 

Farmácia (SD/F) e Odontologia (SD/0). No Campus III (Jardim das Américas) 
encontram-se as Bibliotecas de Ciência e Tecnologia (CT); de Ciências Biológicas 

(BL) e da Escola Técnica (ET). Fora de Curitiba estão localizadas as Bibliotecas do 
Campus Avançado de Palotina; do Centro de Estudos do Mar (Pontal do Sul) e do 

Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, vinculadas respectivamente às 
Bibliotecas AG, BL e HE. 

O quadro de pessoal em 1995 era composto por 115 funcionários, sendo 

trinta e quatro bibliotecários e oitenta e um auxiliares (UFPR. SIBI. Relatório 
mensal, jul. 1995). Esta relação (1:2,4) está bem abaixo do limite proposto pelo 

Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) (1:5), no Art. 4° do Anteprojeto da 

Resolução que visa regulamentar as atividades dos auxiliares de biblioteca. Devido 

à inexistência deste cargo na UFPR, trabalham nesta condição servidores lotados 

em diferentes cargos. 
No Sistema de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal do Paraná 

ÍÜFPR), o auxiliar de biblioteca é elemento importante para que as bibliotecas 
ofereçam serviços á comunidade acadêmica. Devido à escassez de bibliotecários 

no quadro de pessoal da UFPR, esses funcionários garantem a continuidade das 
tarefas (principalmente as que dizem respeito ao atendimento ao usuário), 
mantendo as seções abertas durante todo o período de funcionamento previsto. 

No presente trabalho, analisou-se o perfil dos auxiliares de bibliotecas 

lotados no SIBI, a fim de detectar quais as dificuldades por eles encontradas na 
realização de suas atividades. Além disso, verificou-se de que forma esses 
funcionários poderiam empregar melhor seu potencial na execução das tarefas a 

eles destinadas e encontrar, ainda, satisfação no que fazem. 

2 metodologia 

O universo desta pesquisa envolveu oitenta e um funcionários, distribuídos 

nas diversas bibliotecas do SIBI. 
No mês de agosto de 1995, quando se procedeu o levantamento dos 

funcionários do SIBI, nove encontravam-se em licença, dois foram desligados do 

Sistema na semana em que se colheram os dados, um não devolveu o 
estionário em tempo hábil, e cinco não o devolveram. Desta forma, o universo da 

oesquisa ficou representado por sessenta e quatro auxiliares de biblioteca. 
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionário contendo 

dezoito perguntas fechadas e uma aberta (Anexo 1), o qual foi testado na última 

semana de julho de 1995 com sete funcionários do SIBI (um de cada biblioteca). As 
bibliotecas foram escolhidas de forma a contemplar os três campi da UFPR: 

Biblioteca de Ciências Agrárias (Campus I), Biblioteca de Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências da Saúde/Odontologia, Ciências Jurídicas 

rCampus li) e Biblioteca de Ciência e Tecnologia e Escola Técnica (Campus 111). 

Os dados definitivos para realização da pesquisa foram coletados 
oalmente de 15 a 19 de agosto de 1995, após contato com as chefias. Para 

evitar inibições e garantir maior veracidade às respostas foi assegurado anonimato 

aos servidores. 

in 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos sessenta e quatro funcionários, 57,81% estão lotados no cargo de 

assistente em administração e 12,51% como recepcionistas. Os auxiliares 
administrativos e datilografes representa 6,25% dos servidores e 3,13% são 

contínuos. Outros cargos: ascensorista, encadernador, operador de copiadora, 

técnico em contabilidade e vestiarista são representados, por um servidor. Nos 

casos não informados (6,25%) identificou-se pessoal de nível superior aprovado 

em concurso público para os cargos de secretário executivo, pedagogo, técnico em 
assuntos culturais e administrador (Tabela 1). 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS AUXILIARES DE BIBLIOTECA DO SIBI DA 
UFPRPOR CARGO-1995 

CARGO 

"Assistente em Administração 
Recepcionista 
Auxiliar administrativo 
Datilografo 
contínuo 
Ascensorista 
Encadernador 
Operador de copiadora 
Técnico em Contabilidade 
Vestiarista 
Não informou 
TOTAL  

DISTRIBUIÇÃO 
n° % 

37 
8 
4 
4 
2 

4 
64 

57,81 
12,51 
6.25 
6,25 
3,13 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
6,25 

100,00 

3.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Os dados de identificação incluíram: sexo, faixa etária, estado civil, grau de 
escolaridade e tempo de serviço no SIBI. 

3 1.1 Sexo 

A percentagem de mulheres trabalhando na função de auxiliar de biblioteca 

alcança mais de dois terços (70,31%) do conjunto pesquisado. Até 1992, o SIBI, 

com exceção da Biblioteca Central, contava somente com mulheres nas funções de 
bibliotecário e auxiliar de bibliotecas. O Governo Federal, em 1991, sob a alegação 

de reduzir gastos com pessoal, respaldado na Lei n° 8.112/90 (Regime Jurídico 
Único), colocou servidores de algumas Instituições Federais em disponibilidade. 

Após um ano de afastamento do serviço público, surgiu a UFPR como opção para 

esses funcionários serem "readmitidos", especialmente os da Previdência Social. 
Entretanto, não se lhes facultou escolherem a seção ou o departamento condizente 

com o cargo exercido na instituição de origem. Desta forma, alguns homens 
ingressaram no quadro de pessoal do SIBI perfazendo atualmente 29,69%. 

8^^ 
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Por ocasião da pesquisa, não havia no SIBI nenhum bibliotecário formado 

do sexo masculino. No Estado do Paraná, a Biblioteconomia é uma profissão 
quase que exclusivamente feminina, representando as mulheres 98,42% dos 
profissionais, de acordo com informações obtidas no Conselho Regional de 

Biblioteconomia - 9a. Região (CRB-9), em 14/09/1995. 

3.1.2 Faixa Etária 

Verificou-se que trinta e um auxiliares (48,44%) situaram-se na faixa entre 

31 a 40 anos e vinte entre 20 a 30 anos (31,25%). A concentração nestas faixas 
deve-se possivelmente aos numerosos casos de aposentadoria precoce verificados 

desde 1994, em virtude da política governamental. Não há auxiliar com menos de 

20 anos de idade no SIBI. 

3 1.3 Grau de Escolaridade 

No total do universo pesquisado, o nível de instrução concentrou-se no 

segundo grau completo, com 40,63%. Verificou-se, também, significativa incidência 

de funcionários com terceiro grau incompleto (18,75%). Dez servidores tôm 
formação de nível superior (15,63%), mas cinco (7,81%) situam-se na faixa do 

primeiro grau incompleto. Quatro (6,25%) completaram apenas o primeiro grau 

Os auxiliares com segundo grau (completo/incompleto) constituem a maioria 
,51 57%), enquanto os que freqüentaram cursos superiores (completo/incompleto) 

são representados por 1/3 do total. Tal heterogeneidade se deve á inexistência do 
cargo de auxiliar de biblioteca na UFPR, bem como à impossibilidade de ascensão 
funcional para servidores que possuem formação e qualificação em outras áreas 

do conhecimento. Esses servidores, 'em razão de impossibilidade legal, por 
ausência de uma carreira digna, que permita a ascensão funcional em novos 

csrgos, permanecem estáticos quanto ao seu crescimento e ascensão, causando 

arandé desmotivação para estes profissionais" (ANTENA PRHAE, 1995) Este ó um 

fator gerador de insatisfação entre os auxiliares de biblioteca e uma das razões 

elas quais alguns servidores desejam transferir-se do SIBI, conforme pode ser 
verificado mais adiante. 

Dezesseis pessoas (25%) da população pesquisada situam-se na faixa de 

rimeiro grau completo/incompleto. Este índice é preocupante pelo fato de as 

tarefas desempenhadas nas bibliotecas serem complexas e exigirem grau de 
escolaridade mais elevado. Isto acarreta prejuízos em algumas bibliotecas do SIBI, 

onde, embora o número de auxiliares seja suficiente, os mesmos não estão à altura 

da função, por terem formação insuficiente. 
A distribuição por nível de escolaridade, de acordo com o sexo. apresentou- 

se percentualmente, da seguinte forma: feminino, segundo grau completo com 

35'56%, seguido do terceiro grau incompleto e completo com 20%, cada um Entre 
os homens prevaleceu o segundo grau completo, com 52,64% e o segundo e o 

terceiro graus incompletos, com 15,79% cada. Presume-se que o fato de pessoas 

de diferentes níveis de escolaridade desempenharem a mesma função e servidores 
com primeiro grau perceberem salários mais elevados que outros com formação 
universitária (por causa do tempo de serviço) possa estar causando frustração, 

desmotivação e insatisfação entre os auxiliares do SIBI. 

«15 
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3.1.4 Tempo de Serviço 

Em relação ao tempo de serviço, pode-se aplicar a mesma observação feita 

em relação à idade, ou seja, devido às aposentadorias precoces, a maioria é 
representada pelo pessoal com menos de cinco anos de serviço no SIBI (53,12%) 

Dezesseis funcionários (25%) concentram-se na faixa de 5 a 10 anos de serviço, 

onze (17,19%) trabalham nas bibliotecas de 11 a 15 anos e somente dois 
auxiliares estão na função há mais de 20 anos. 

3.2 ASPECTOS FUNCIONAIS 

Neste item foram analisadas as tarefas desempenhadas pelos auxiliares nas 

bibliotecas do SIBI, onde estão atuando. Para efeito de tabulaçâo dos dados 
excluíram-se os dezesseis auxiliares que trabalham na Biblioteca Central (BC) 

Esses servidores, em comparação com as demais bibliotecas, realizam atividades 
atípicas tais como: aquisição de materiais bibliográficos, confecção de cartões do 

usuário, controle de material de consumo e permanente (almoxarifado), intercâmbio 

de periódicos, controle e execução orçamentária, coordenação de recursos 
humanos, malote e digitação de planilhas. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição das atividades específicas 
desempenhadas pelos auxiliares nas bibliotecas. A fim de facilitar o tratamento dos 

dados, distinguiram-se nove funções definidas, comumente realizadas pela 
categoria e já analisadas por ocasião do pré-teste. Além destas, abriu-se uma 

categoria para outras tarefas. Cabe ressaltar que as condições de oferta de cada 

um dos serviços relacionados podem variar de uma biblioteca para outra, em 
função das diferentes infra-estruturas existentes. 

TABELA 2- PRINCIPAIS TAREFAS REALIZADAS PELOS AUXILIARES NAS 
BIBLIOTECAS DO SIBI DA UFPR - 1995 

Quantidade 
42 

DISTRIBUIÇ^ 

34 
23 
22 
21 
17 
16 
10 
9 

23 
217 

% 
19.35 
15,67 
10,60 
10,14 
9,68 
7,83 
7.37 
4.61 
4.15 

10.60 
100.00 

■TÃré^ 

"EÍÍÍ^éstimo de matenal 
Reposição de material nas estantes 
Ordenação de fichas no catálogo 
Datilografia de fichas catalográficas 
preparo físico dos documentos 
Registro de material bibliográfico 
Restauração de material bibliográfico 

Sen/iço de disseminação 
Comutação bibliográfica 
Outros 

TOT^ 

Levando-se em consideração que muitos dos auxiliares de biblioteca 

desempenham várias tarefas consecutivamente, a contagem foi feita pela soma 

das atividades mencionadas nas dez categorias e não pelo número de servidores 

|sjo item outros, a tarefa mais freqüentemente realizada pela categoria ó o 
atendimento ao usuário. 
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De acordo com os resultados pode-se dizer que as atividades 
desempenhadas pelos auxiliares no SIBl correspondem àquelas caracterizadas por 

MOSTAFA et al. (1983) como "tarefas com alto teor repetitivo, onde não há 

necessidade de fundamentação teórica para seu exercício, mas apenas o 
adestramento, o treinamento". 

No SIBl trabalham como auxiliares de biblioteca cinco estudantes de 
biblioteconomia e dois funcionários lotados no cargo de assistente em 

administração, que possuem formação universitária de bibliotecário. Por esta 

razão, apareceram na opção outros atividades que não são responsabilidade dos 
auxiliares e sim do bibliotecário, a saber, catalogação, indexação e compilação de 

artigos para boletins, tarefas essas realizadas por estes servidores 

3.3 treinamento 

Verificou-se que o SIBl da UFPR treina pouco seu pessoal. Do universo de 

auxiliares de biblioteca pesquisados, quarenta e dois (65,62%) não receberam 

nenhum treinamento específico para o desempenho de suas atividades Apenas 

vinte e dois (34,38%) informaram terem sido preparados para suas tarefas, e 
mesmo assim, após algum tempo de serviço no Sistema. 

O fato de 65,62% dos auxiliares não terem realizado treinamento específico 

referente às tarefas que iriam executar "pode favorecer a precipitação de erros na 

sua realização, com prejuízos para os usuários e comprometimento, a longo prazo, 

do grau de motivação do próprio funcionário" (CHAGAS, 1992). 
Entre as pessoas que receberam treinamento específico, 90,91% 

responderam que o mesmo estava relacionado com sua função, enquanto 9,09% 

responderam que não. Estes últimos freqüentaram curso especifico para 

desempenhar tarefas como auxiliar de biblioteca e atualmente trabalham na 

digitação e na aquisição de materiais bibliográficos. 
Existe significativa receptividade por parte dos auxiliares de biblioteca 

uanto ao treinamento. Questionados a respeito, quarenta e três funcionários 

(67 19%). rnanifestaram-se de forma favorável e vinte e um 
/32'81%) não. O desinteresse de um terço do total de auxiliares explica-se pelo 

fato de encontrarem-se em final de carreira, sem possibilidade de melhoria salarial 
mediante aperfeiçoamento. 

São muito diversificadas as áreas de interesse dos servidores Na 

expectativa de automação no SIBl da UFPR, este concentrou-se nos cursos de 

Informática (51,16%); oito servidores desejam estudar Inglês (18,60%), um auxiliar 

uer aprender Datilografia, outro quer realizar curso de Redação e onze (25,58%) 
nuerem receber treinamento específico nos serviços de Restauração de livros, 
Atendimento ao público. Referências bibliográficas e Documentação, 

Evidenciou-se que os auxiliares desejam realizar cursos que lhes assegure 

Qualificação para melhor desempenharem suas tarefas, desenvolvendo suas 
potencialidades e corhgindo deficiências. Caberá ao SIBl "aperfeiçoar, atualizar ou 

especializar o indivíduo para integrá-lo no trabalho, segundo as atnbuições do 

carao e da função que ocupa, tornando-o apto e capaz para determinada tarefa ou 
habilidade" (BORBA, 1992). 

W 
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A falta de treinamento de pessoal não é uma deficiência apenas do SIBI da 
UppR Segundo BORBA (1992), as preocupações das bibliotecas têm sido 

direcionadas quase que exclusivamente ao usuário da biblioteca e sou 

treinamento. O pessoal interno ou não é treinado ou tem seu treinamento relegado 

a segundo plano dentro das instituições nas quais é inserido. 

3.4 DIFICULDADES NO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

As principais dificuldades encontradas pelos auxiliares de biblioteca 

levantadas em ordem de importância foram: condições físicas inadequadas ao 

trabalho (26,27%), inexistência de ascensão funcional (25,42%), falta de 
reconhecimento do trabalho pela instituição (neste caso, pela chefia imediata) 

(14,41%). A falta de treinamento adequado apareceu apenas em quarto lugar, com 

13,56%. 

3.5 AUTO-AVALIAÇÂO DO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Entre os sessenta e quatro auxiliares de biblioteca do SIBl, 51,56% 

consideram seu próprio desempenho profissional bom, 42,19% como muito bom e 

6 25% como razoável. A discrepância entre a auto-imagem e as dificuldades 
encontradas para o desempenho das tarefas deixa entrever que a auto-avaliaçâo 

foi mais subjetiva do que propriamente relacionada ao desempenho real no 
trabalho. 

No tocante às atividades desempenhadas, os entrevistados responderam 

que as mesmas estão de acordo com seu potencial de trabalho; dos sessenta e 
quatro auxiliares entrevistados, 45,31% asseguraram que as tarefas 
correspondem ao que sabem e podem fazer. A mesma quantidade de servidores 

respondeu que poderia realizar atividades mais complexas. Apenas 9,38% 

acharam que estão desempenhando atividades acima de seu preparo profissional 

Supõe-se que as tarefas realizadas por esses auxiliares não sejam condizentes 

com seu nível de instrução, o que não deixa de ser uma observação a ser melhor 
analisada pela Administração. Não é concebível que numa biblioteca universitária 

quase um décimo do pessoal não se sinta qualificado para as tarefas que 
desempenha. 

Aqueles que estão realizando tarefas aquém do que sâo capazes, na sua 

maioria, já se formaram ou estão realizando cursos de nível superior, entretanto, 
continuam trabalhando no balcão de empréstimo ou recolocando livros nas 

estantes das bibliotecas. Neste caso, a produtividade ideal desses funcionários só 

poderá ser alcançada pela redisthbuição de tarefas e/ou através de sua ascensão 
funcional. 

3 6 MELHORIA NO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

A principal forma de melhorar o desempenho profissional apontada pelos 

auxiliares do SIBl refere-se a treinamentos ou cursos específicos para a execução 

de suas tarefas (41,19%). Esta pesquisa evidencia que a falta de treinamento do 
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auxiliar de biblioteca do SIBI da UFPR interfere na qualidade do desempenho das 

tarefas e na produtividade do serviço. 
Pode-se inferir das respostas colhidas neste item que existe - pelo menos 

em termos subjetivos - considerável potencial de melhoria do desempenho 
profissional. Sobre este assunto, PASQUARELLI et al. (1992) ressaltam que "os 

recursos humanos de bibliotecas elevem constantemente aperfeiçoar-se, atualizar- 

se psra assumir novos desafios profissionais, desempenhar seu trabalho com 
maior eficiência e qualidade, denotando os seus anseios pessoais e da 
organização/biblioteca". 

Outro item que segundo os auxiliares do SIBI melhoraria seu desempenho 

profissional seria a compatibilizaçáo de seu horário de trabalho com as 
necessidades pessoais de cada um (25%). Nove servidores (14,06%) responderam 

que aumentariam seu desempenho, se lhes fosse dada maior autonomia em suas 
atividades. Na categoria "outros", as respostas indicaram que a melhoria do 
desempenho não depende exclusivamente do indivíduo mas da estrutura da 

instituição (condições de trabalho e equipamentos). Apenas um auxiliar referiu-se à 

baixa remuneração. Isso comprova que, apesar de as pessoas, freqüentemente, 
reclamarem sobre salário, este é um incentivo a mais e não exclusivo na motivação 

para melhorar o desempenho profissional. 
Na literatura também tem sido ressaltado que o desempenho de cada 

trabalhador não depende apenas dele e sim de outros fatores, tais como o trabalho 

em si, a hierarquia e o ambiente de trabalho (OLIVEIRA, 1983). 

3 7 INSATISFAÇÃO NO ATUAL LOCAL DE TRABALHO 

A maioria dos auxiliares de biblioteca (68,75%) não quer mudar de local de 

trabalho, apenas três (4,69%) desejam ser transferidos para outra biblioteca do 

SIBI, dez (15,62%) preferem sair do Sistema e sete (10,94%) gostanam de 
trabalhar em outra instituição. Entretanto, o fato de quase um terço dos auxiliares 

desejar a transferência aponta para um grau de desajustamento considerável, a ser 

levado em conta pela Administração. 
Dos vinte auxiliares que desejam transferência, 20% não gostam das 

funções que exercem. Respostas referentes à falta de orientação e treinamento 

nara o desempenho das tarefas e dificuldades de comunicação com a chefia 
rj^ediata representam, respectivamente, 15%. Dois funcionários (10%) consideram 

o ambiente de trabalho desfavorável. Outra razão pela qual seis servidores 
desejam sua transferência deve-se à formação em outras áreas do conhecimento 

como Administração, Ciências Contábeis e Saúde. Há ainda servidores que 
desejam transferência devido à mudança para outra cidade. A alternativa "outros" 

obteve índice percentual de 40%. 
O desempenho é uma conseqüência da satisfação no trabalho: 'fatores 

ambientais e características das tarefas tornariam as mesmas mais agradáveis e 

satisfatórias, resultando na melhoria do desempenho" (PASQUALI et al., 1981) 

Aos funcionários que não estivessem satisfeitos com suas atividades deveria ser 
facultada a transferência, mas não antes de ter sido considerada a possibilidade de 

rnelhoria das condições atuais de trabalho. 
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3 8 MODALIDADES DE INGRESSO NA UFPR 

Quanto à admissão de funcionários no SIBI da UFPR, apenas 10,94% nâo 

prestaram concurso. 

Das cinqüenta e sete pessoas que prestaram concurso (89,06%), trinta e 

duas (56,14%) teriam optado pelo cargo de auxiliar de biblioteca, caso houvesse 
esta possibilidade na ocasião de sua admissão e vinte e cinco (43,86%) 
escolheriam outras opções. 

A maior relutância pelo cargo ocorreu entre os dezenove homens que 
ingressaram na UFPR através de concurso, sendo que dez (52,63%) nâo teriam 

notado pelo cargo de auxiliar de biblioteca, se lhes fosse facultado a escolha 
Segundo oito dos entrevistados este é "um cargo mais adequado para mulheres') 
dois deles responderam que se adaptariam melhor em cargos administrativos. 

Entre as trinta e oito mulheres que prestaram concurso, vinte e três (60,53%) 

deixaram claro que estavam satisfeitas com seu cargo. Em contrapartida, quinze 

(39 A7%) teriam escolhido outros cargos por várias razões, entre as quais 
forrnação em outra área do conhecimento, preferência por serviços administrativos 

e por não gostarem dos serviços rotineiros realizados nas bibliotecas. 

3 9 SUGESTÕES PARA MELHORIA DO DESEMPENHO E DO AMBIENTE 
DE TRABALHO 

Dos sessenta e quatro auxiiiares de biblioteca entrevistados, 
surpreendentemente, vinte e nove não se manifestaram sobre esta questão 

possivelmente, isto não se explica por uma certa apatia, mas pelo fato de os 

entrevistados já terem respondido questões especificas sobre formação 

Dfofissional, treinamento, dificuldades na realização de tarefas, auto-avaliaçâo do 

desempenho profissional e insatisfação no local de trabalho. 

A principal sugestão apontada pelos auxiiiares (20,97%) refere-se ao 

aumento do espaço físico. Este também foi o item que obteve o maior percentual, 

ando foram questionados sobre as principais dificuldades e problemas 
enfrentados na executo de suas tarefas (item 3.4). A informatização das 

bibliotecas e maior união entre os colegas de trabalho obtiveram 14,52% das 

respostas, cada uma. Apenas cinco auxiiiares (8,06%) reforçaram a necessidade 

j-je treinamento, neste item, possivelmente por já terem se manifestado a respeito 

em outras questões (cf. itens 3.3 e 3.4). 

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Os dados de identificação coletados mostraram que as mulheres 
epresentam mais de dois terços do universo pesquisado. A maioria dos servidores 

é ^sada e situa-se na faixa etária entre thnta e um e quarenta anos. Observou-se 
e fyiais da metade dos funcionários que exerce a função de auxiliar de biblioteca 

está lotada no cargo de assistente em administração e trabalha na instituição há 
menos de cinco anos. O nível de instrução concentrou-se no segundo grau 
(completo/incompleto) com 51,57%; entretanto, há incidência significativa de 

^60 
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auxiliares com terceiro grau (completo/incompleto) que constituem um terço do total 

pesquisado. Este desnível de escolaridade entre pessoas que desempenham 

funções idênticas possivelmente constitui fator de insatisfação entre os auxiliares 

do SIBI. 
Com relação aos aspectos funcionais, verificou-se que o auxiliar costuma 

desempenhar mais de uma atividade, principalmente empréstimo de material, 

reposição de livros nas estantes, ordenação de fichas no catálogo e datilografia de 

fichas catalográficas. 
Somente vinte e dois servidores receberam curso especifico para realização 

de suas tarefas e dois desses executam atividades nâo relacionadas com o 
treinamento recebido. Percebeu-se receptividade significativa quanto a 
aperfeiçoamento; dois terços da população manifestou desejo em realizar cursos, 

principalmente na área de Informática, que atrai metade dos servidores 

entrevistados. 

As principais dificuldades enfrentadas pelos auxiliares de biblioteca do SIBI 

dizem respeito às condições físicas de seu local de trabalho, que consideram 
inadequadas; a inexistência de ascensão funcional; a falta de reconhecimento de 

seu trabalho pelas chefias e pela Instituição e a falta de treinamento para o 
desempenho das tarefas. 

No tocante à auto-avaliação, prevaleceram os conceitos "muito bom" e 

"bom", sendo que vinte e nove servidores desempenham atividades de acordo com 

o que sabem e podem fazer. A mesma quantidade de funcionários considera que 
poderia realizar tarefas mais complexas e que o desempenho profissional poderia 

ser melhorado mediante treinamento/cursos específicos. 
Dos sessenta e quatro auxiliares de biblioteca entrevistados, dezessete 

j05ejam seu desligamento do SIBI devido a fatores como falta de treinamento, 

outra formação profissional, ambiente de trabalho desfavorável, dificuldade de 
comunicação com a chefia imediata e por não gostarem das tarefas que realizam 

Trinta e oito dos cinqüenta e sete auxiliares que prestaram concurso para 

jpgi-©ssarem na UFPR teriam optado pelo cargo de auxiliar de biblioteca, caso 

houvesse esta possibilidade na ocasião. Entre os dezenove homens, mais da 

metade não teria optado pelo cargo caso lhes fosse permitida a escolha 
previamente. 

As principais sugestões apontadas pelos auxiliares de biblioteca para 

melhoria do desempenho das tarefas e do ambiente de trabalho referem-se ao 

aumento do espaço físico, informatização das bibliotecas e maior união entre os 

colegas de trabalho. 

j^ECOMENDAÇÕES 

Com base nos dados coletados nesta pesquisa sugere-se ao SIBI/UFPR: 
a) promover seleção dos funcionários antes de ingressarem no SIBI, 

considerando nível de escolaridade e aptidão para o desempenho das 

tarefas; 

b) ofertar treinamento aos auxiliares de biblioteca no momento de ingresso 
na Instituição, bem como agilizar junto ao órgão responsável (PRHAE) 
cursos que venham ao encontro dos interesses dos atuais servidores que 
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desempenham esta função, como Informática, Restauração de Material 

Bibliográfico e outros, que permitam o crescimento profissional de cada 

funcionário; 

c) otimizar recursos financeiros, visando a ampliação do espaço físico, 
compra de equipamentos e oferecendo melhores condições de trabalho 

aos servidores. 

ABSTRACT 

This study analyses the professional profile of assistants in the Federal University 

of Paraná's library system. 64 employees completed questionnaires, which were 
statistically analysed. More than two-thirds of the sample were women, and more 

than half were administrative assistants. It was found that assistants carry out more 

than one duty, and that the majority intend to get a qualification in Data Processing 
problems brought to light by the survey include unsatisfactory physical installations, 

lack of career prospects, insufficient recognition of their work by some library 
heads, and lack of professional training. Self-evaluation showed tha 29 employees 

erform tasks which they know how to do and are able to do, and the same number 
consider that they could perform more complex tasks. Three expressed a desire to 

tje transferred, and of those who took a public selection exam to work at the UFPR, 
niore than half would have chosen to be library assistants if they had been allowed 

to choose. Suggestions for improving performance included increasing work space, 
computerizing libraries, staff training and greater team spirit 
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ANEXO 1 - INSTRUMENTO UTILIZADO NA COLETA DE DADOS 

1. Cargo; 

2. Sexo: 
2.1 ( ) Masculino 
2.2 ( ) Feminino 

menofde 20 anos 3.3 () de 31 a 40 anos 3,5 ( ) mais do 50 nnos 

3 2 ( ) de 20 a 30 anos 3.4 () de 41 a 50 anos 

A Fstado civil: 
At ( ) solteiro 4.3 ( ) viúvo 4.5 ( ) divorciado 
42 ( ) casado 4.4 ( ) separado 4.6 ( ) outros 

c Grau de escolaridade. 
c'i () primeiro grau incompleto 5.4 () segundo grau completo 

í í primeiro grau completo 5.5 ( ) terceiro grau incompleto 
5 3 ( ) segundo grau incompleto 5.6 ( ) terceiro grau completo 

ft Há auanto tempo trabalha no Sistema de Bibliotecas? 
ft-i M menos de 5 anos 6.3 () de 11 a 15 anos 6.5 () mais de 20 nnos 

6 2 ( ) de 5 a 10 anos 6.4 () de 16 a 20 anos 

7 Quais as tarefas que você realiza na biblioteca? 
■7 1 ( ) reposição de material nas estantes 
7 2 ( ) registro de material bibliográfico 
7 3 ( ) empréstimo de material 
7 A ( ) oíxlenação de fichas no catálogo 
75 ( ) datilografia de fichas catalográficas 
í'fi 1 ) preparo físico dos documentos 

7 í ) serviço de disseminação (boletins bibliográficos, sumários correntes) 
I'q ( ) comutação bibliográfica 

7 9 ( ) restauração de materiais bibliográficos 
7 10 ( ) outra(s). Qual(is)?, 

Desde que você ingressou no SIBI, recebeu treinamento especifico para exocuçflo do 
^ «sprvicos em bibliotecas? 

) sim Em que ano?  

8.2 ( ) não 

treinamento realizado está relacionado com sua função atual? 
9.2 o não 

/ A tem interesse em realizar algum treinamento/curso? 

íoiOs""   
10.2 ( )não 

|sja sua opinião, quais as principais dificuldades ou problemas que vocô enfrenta no 
^ ^ ■ desempenho de suas tarefas? 

( ) não há valorização de seu trabalho pelos colegas 
^ ^ í ( ausência de definição clara das tarefas a serem desempenhadas 11.2 ( / 
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11 3 ( ) inexistência de ascensão funcional 
-j 1 4 ( ) falta de reconhecimento do seu trabalho pela Instituição 
115 ( ) condições físicas inadequadas ao seu trabalho 
-l "1 6 ( ) não houve treinamento para o desempenho de suas tarefas 
•117 ( ) dificuldades no atendimento ao público 

11.8 ( ) outro(s). Qual(is)?  

12 Como você avalia seu desempenho profissional? 
12 1 ( ) muito bom (10-9) 12.3 ( ) razoável (6-5) 
12.2 ( ) bom (8-7) 12.4 ( ) outro  

13 Como você poderia melhorar seu desempenho profissional no SIBI? 
13 1 ( ) com um treinamento/curso específico para execução de suas tarefas 
13 2 ( ) com melhor orientação quanto à realização de suas atividades 
i 3 3 ( ) horário de trabalho compatível com suas necessidades 
13 4 ( ) recebendo maior autonomia nas suas atividades 
13 5 ( ) mudando para uma outra seção da biblioteca, na qual você se adaptaria melhor 
13.6 ( ) outro(s). Qual(is)?  

14 Tendo em vista seu potencial, como você considera as atividades por você desempe- 
nhadas? 

14 1 ( ) estão de acordo com que sabe e pode fazer 

14 2 ( ) poderia realizar atividades mais complexas 
14 3 ( ) está desempenhando atividades acima do seu preparo profissional 
14.2 ( ) outro(s). Qual(is)?  

15 Você gostaria de mudar de local de trabalho? 
..c'l ( ) não gostaria 

-15 2 ( ) gostaria de transferir-me para outra biblioteca do SIBI 
15 3 ( ) UFPR, fora do SIBI 
15.4 ( ) sim. para outra Instituição 

6 Quais as razões pelas quais você quer transferir-se? 
16 1 ( ) não gosta das funções que exerce 
16 2 ( ) orientação e treinamento para o desempenho de suas tarefas 
16 3 ( ) ambiente de trabalho desfavorável 
164 ( ) dificuldades de comunicação com a chefia imediata 
16.5 ( ) outro(s). Qual(is)?    

H -I Você prestou concurso ao ingressar no quadro de funcionários da UFPR? 
17.1 ( ) sifTi ^ ^ 

i ft Você teria optado pelo cargo de Auxiliar de Bibliotecas, se houvesse essa opçflo por 
ocasião de seu concurso na UFPR? 

^g1 ( )sim 18.2 ( )não. Porquê?   

19 o que você sugere para que as suas tarefas e seu ambiente de trabalho se lomom 
rnais agradáveis? 
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UMA PROPOSTA PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ 

Liane dos Anjos' 

Samira Elias Simões* 

Vera Regina Guncho* 

RESUMO 

Avaliação de desempenho é um processo gerencial que permite acompanhar o 
desenvolvimento integral dos Recursos Humanos na organização. A Universidade 

Federal do Paraná, tendo como referência o Plano Institucional de Gestão 1994/98, 

po seu Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos, visa a educação 
permanente de seus servidores e propõe que a discussão da avaliação envolva 

toda a comunidade universitária. Os subsídios colhidos nos Grandes Seminários 
resultaram na elaboração do instrumento de coleta de dados (formulários) a ser 

utilizado. O processo a ser iniciado com o planejamento da unidade compreenderá 

três fases: auto-avaliação, avaliação individual (chefia imediata) e avaliação gru- 

nal, e implantado em caráter experimental, através de grupos-piiotos, buscan- 

do aperfeiçoar a metodologia de avaliação de desempenho do servidor e organizar, 

em cada unidade, um grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento de Re- 
cursos Humanos. 

i introdução 

As organizações sociais que buscam a qualidade em seus serviços precisam 
acompanhar o desenvolvimento dos mesmos. 

A adoção de um sistema de avaliação de desempenho eficiente possibilita 

colher informações para a tomada de decisões gerenciais. Para CHIAVENATO 

M992), a avaliação de desempenho é uma responsabilidade gerencial constante, 
contínua e abrangente, que deve acompanhar todos os passos da equipe e de 

cada pessoa que a integra. 
A avaliação de desempenho visa acompanhar o trabalho e os objetivos pro- 

ostos aos indivíduos e dar feed-back a essas pessoas com vistas a torná-las 
motivadas e produtivas (PONTES, 1991). Assim, a avaliação não é um fim em si 

mesmo, mas um instrumento, um meio, uma ferramenta para melhorar o desempe- 

nho dos recursos humanos da organização (CHIAVENATO, 1994). 
A avaliação de desempenho é utilizada nas organizações como meio de 

socialização de seus membros, envolvendo atuação conjunta, participação, criati- 

vidade de ação, sendo freqüentemente empregada para; 
a) adequar o indivíduo ao cargo; 

b) fornecer treinamento; 

c) permitir promoções; 

* Bibliotecárias do Sistema de Bibliotecas da UFPR. 
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d) proporcionar incentivo salarial ao bom desempenho; 
e) melhorar as relações humanas entre superiores e subordinados, 

f) incentivar o auto-aperfeiçoamento do empregado; 

g) fornecer informações básicas para pesquisa de recursos humanos; 

h) estimar o potencial de desenvolvimento dos empregados; 
i) estimular a produtividade; 

j) oportunizar o conhecimento dos padrões de desempenho das organiza- 
ções; 

k) retroagir {feedback) informações ao próprio indivíduo avaliado, 
1) decidir sobre transferências, dispensas, etc. 

HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), instituição pública de ensino 

erior, comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensão, tem como objetivo 

^orteadòr maior de sua política de Recursos Humanos promover a educação por- 

anente. Considera a avaliação de seus 2.928 servidores técnico-administrativos 

orno um fator de crescimento e valorização. 
^ Nos termos do Decreto n° 94.664, de 23 de julho de 1987, complementado 

Ia portaria n° 475, de 27 de agosto de 1987, do MEC, a avaliação de desempe- 
P. jjQ pessoal técnico-administrativo nas Instituições Federais de Ensino ó atri- 

buição do órgão de Recursos Humanos e tem como objetivo exclusivo a progres- 
- o funcional de um para outro nível dentro da mesma classe. 

^ Na UFPR, a Comissão Permanente do Pessoal Técnico-Administrativo 

PPPjA) assumiu a primeira avaliação em face da inexistência de um órgão de 

Recursos Humanos na Instituição. 

Com a criação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis 

pPHAE), ern 1990, atribuiu-se à mesma a coordenação, implantação, execução, 
companhamento e aperfeiçoamento do processo de avaliação de desempenho 

^ O primeiro instrumento de Avaliação de Desempenho foi utilizado de 1° de 

bril de 1991 a 31 de março de 1993, e com esta experiência detectou-se: 
^ a) quanto ao seu propósito: o sistema era entendido como estritamente 

vinculado ao processo de promoções da Instituição, não estando prevista 

nenhuma ação no que se refere a desempenhos fracos e a insatisfação 

em relação as tarefas realizadas; 

b) quanto à validade da avaliação como instrumento de medida: o sis- 
tema permitia a interferência de sentimentos pessoais e subjetividade na 
avaliação, não estando claros seus parâmetros (desempenho ou capaci- 

dade) sobre o que a Instituição esperava de seus funcionários, e o avali- 

ador ficava com toda a responsabilidade da avaliação e o que isto acar- 

retava. Os resultados, portanto, não correspondiam a realidade, 

c) quanto aos procedimentos: o processo de avaliação não era contínuo, 
havendo ausência de diálogo entre avaliador e avaliado e falta de enten- 

dimento dos conceitos e procedimentos adotados. 
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Por determinação do Magnífico Reitor da UFPR, Prof. José Hennque de Fa- 

ria a Unidade de Avaliação e Desenvolvimento (UAD) da Coordenação de Recur- 

sos Humanos da PRHAE propôs que a discussão da avaliação de desempenho 
envolvesse toda a comunidade universitária, em reuniões denominadas Grandos 

Seminários. 

Foram colhidos subsídios nas Universidades Federais de Uberlândia e de 

Goiás e nos Grandes Seminários com resultados significativos, visto terem 25% 

dos servidores técnico-administrativos, gerentes participado ativamente dos mes- 

mos. Os resultados qualitativos foram surpreendentes, com todas as contribuições 
devidamente registradas e processadas. Dando continuidade ao processo, iniciou- 

se a fase de elaboração dos formulários (instrumentos) de avaliação de desempe- 
nho, baseados no que foi definido e consolidado nos Grandes Seminários A avali- 

ação de desempenho passa a ser vista como um processo eminentemente poda- 
aóQÍco, voltado para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, capacitação e compe- 

tência do servidor técnico-administrativo da UFPR e, conseqüentemente, da Insti- 

tuição como um todo. 
Participaram desta fase o Grupo Gestor (servidores representando os vári- 

os setores da Universidade) e a equipe da UAD da PRHAE, estudando, discutindo, 
refletindo e elaborando consensualmente os formulários de uma nova avaliação 

de desempenho. 

3 PROPOSTA DE UMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

3 1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

Objetivos Gerais: 

- possibilitar ao servidor a reformulação da sua prática, visando seu aperfei- 
çoamento e desenvolvimento; 

- propiciar a melhoria dos recursos humanos e dos serviços que a UFPR 
presta á comunidade e, como conseqüência, o desenvolvimento da própria 

Instituição. 

Objetivos Específicos: 

- favorecer o trabalho em equipe e a interação de seus componentes. 
- fornecer informações necessárias que permitam o planejamento inte- 

do, visando ao desenvolvimento pessoal e institucional; 

- melhorar a qualidade do trabalho através da criação de condições 
nnínimas; 

- identificar situações-problemas nas condições de trabalho e propor de 

diato sua correção; 

- subsidiar o plano de capacitação e saúde ocupacional. 

3.1'' 

3.1-2 

gra- 

irne- 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO AVALIAÇÃO 

a) Processo por objetivos e metas: 

As diversas Unidades da UFPR deverão definir seus objetivos o motas 

tendo por referência o Plano Institucional de Gestão 94/98 (UFPR, 1994) 

b) Processo contínuo, sistemático; 
Visa a identificação das dificuldades e dos avanços conseguidos e suge- 

re que as avaliações ocorram a cada 06 (seis) meses. 

c) Processo contínuo de aperfeiçoamento; 

A proposta não é a de uma avaliação fechada, mas sim, entende a avalia- 

ção como Processo e, como tal, submetido constantemente a criticas que 
possibilitem discussão permanente das questões da UFPR. 

d) Acompanhamento do processo; 
Visa evidenciar as ações e o desempenho do servidor e do grupo natural 

de trabalho que propiciará a correção imediata que se fizer necessária. 

e) Processo participativo e descentralizado; 

A avaliação de desempenho irá ocorrer no grupo avaliativo, o qual 
será composto pelos servidores que desenvolvem atividades afins e su- 

as chefias. O processo avaliativo deverá ter como referência os objetivos 

e metas da Unidade. 

4 processo DE AVALIAÇÃO 

a) Planejamento da unidade; 
instrumento sobre o qual a avaliação será processada (Anexo 1) 

b) Auto-Avaliação: 

o servidor irá proceder sua auto-avaliação mediante reflexão acerca de 

seu desempenho, e sobre as dificuldades que interferiram no seu fazer 
(Anexo 2). 

c) Avaliação Individual: 

o avaliador (chefia imediata) procederá a avaliação do servidor sob sua- 
responsabilidade, buscando identificar sua competência e/ou necessida- 

de de treinamento. Fará parte da avaliação individual uma entrevista da 
chefia com o servidor, que juntos discutirão tanto a auto-avaliação quanto 

a avaliação individual (Anexo 3). 

d) Avaliação Grupai: 

O grupo avaliativo, composto pela chefia imediata, os servidores da uni- 
dade e a subcomissão, se reunirá em data pré-fixada, para a reflexão das 
auto-avaliações, avaliações individuais, bem como do processo grupai 

como o grupo trabalhou, quais as dificuldades por que passou, 

quais os objetivos e metas alcançadas e não alcançadas, os empeci- 

lhos que inteferiram no processo e a reformulação necessária para o 
próximo período avaliativo (Anexo 4 e 5). 
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4.1 participantes DO PROCESSO 

Será participante do processo de avaliação de desempenho todo o servidor 

em cargo e função técnico-administrativa. 

4.2 PERIODICIDADE 

A avaliação ocorrerá a cada 06 (seis meses), estando a proposta baseada 

no pressuposto do desenvolvimento da competência do servidor. Após 02 (dois) 
anos do processo implantado, a PRHAE analisará os dados obtidos e definirá se a 
progressão funcional continuará ou não sendo concedida automaticamente 

4.3 AVALIADORES 

A avaliação será feita pelo próprio servidor, pela chefia imediata e pelo gru- 
riatural de trabalho. O Grupo Avaliatívo deverá ter no máximo 20 (vinte) pes- 

soas e a chefia imediata fará parte do grupo. Quando a Unidade for composta por 

um grupo maior, serão constituídos tantos grupos quantos forem necessários e a 
chefia deverá participar de todos. 

A coordenação do processo de avaliação de desempenho na UFPR ficará a 

cargo da Comissão Pemianente de Avaliação (U.A D./PRHAE). Haverá uma Sub- 
missão de Avaliação em cada unidade constituída pela chefia imediata e por 

dois componentes do grupo avaliativo para assessorar os trabalhos. 

4 4 INSTRUMENTOS 

No referido processo serão utilizados os seguintes formulários; 
1 Formulário para o planejamento da unidade (Anexo 1); 

2. Formulário para auto-avaliação (Anexo 2); 
3. Formulário para avaliação individual (Anexo 3); 

4. Formulário para avaliação do grupo (Anexo 4). 

4 5 dinâmica DA AVALIAÇÃO 

A avaliação de desempenho será implantada em caráter experimental, atra- 
, de grupos-pilotos, obedecendo a 3 (três) fases; 

^ Fase 1 - Preparatória, composta de 2 (duas) subfases; 

a) trabalho de base nas unidades selecionadas como grupo-piloto, objeti- 
vando a definição de papéis e responsabilidades; 

b) treinamento de avaliadores e avaliados com o objetivo de capacitá- 
los a; 

nlanejar suas ações através de objetivos e metas, 

V\ definir as atribuições individuais dos componentes do grupo, 

3) proceder a avaliação conforme o disposto na nova proposta da avaliação de 
desemperiho. 

SC>Ü 
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Fase 2 - Organizativa: 

a) formação dos grupos avaliativos; 

b) formação das subcomissões; 

c) definição dos objetivos e metas pela unidade piloto, 

d) definição das atribuições individuais. 
Esta fase será desenvolvida pelo grupo gestor setorial com a coordenação 

da da UAD/PRHAE. 

Fase 3 - Implantação; 

Esta fase obedecerá as seguintes etapas; 

a) auto-avaliação; 

b) avaliação individual; 

c) avaliação grupai; 

d) preenchimento do formulário de avaliação grupai pela subcomissão e 
consolidação do mesmo pelo grupo; 

e) devolução do formulário original consolidado a UAD/PRHAE. 

5 CONCLUSÃO 

A partir da experiência descrita, e considerando a realidade da UFPR, con- 

clui-se a respeito da avaliação de desempenho de pessoal, que um dos fatores 
essenciais ao sucesso de qualquer sistema de avaliação consiste no compromo- 

timonto e no envolvimento dos membros da organização nas várias etapas do 

processo de avaliação, desde a sua formulação até a sua aplicação e acompa- 

nhamento. Na UFPR, a coerência entre os princípios filosóficos da avaliação de 
desempenho e a sua práxis torna possível a uniformização dos procedimentos do 

sistema, pois possibilita que o mesmo seja aperfeiçoado pelos seus próprios usuá- 

rios. _ 
A Unidade de Avaliaçao e Desempenho da PRHAE deve ser co-responsável 

pela elaboração e aperfeiçoamento da avaliação, interagindo com as demais uni- 
dades de Recursos Humanos, na busca de soluções para problemas de pessoal 

O comportamento humano é complexo e multideterminado e, por esta razão, 
estendeu-se também o foco central do processo de avaliação para fora do indiví- 

duo. Buscou-se identificar, na organização, a gama de variáveis que podem contri- 

buir para o fracasso ou sucesso de um grupo de indivíduos, ou mesmo de um seg- 
mento funcional, dentro da organização. 

O treinamento em avaliação de desempenho merece ênfase no programa 

de Recursos Humanos da Instituição, pois é através dele que muitas dúvidas são 
resolvidas e a subjetividade é minimizada. Esta prática é importante para os avali- 

adores, bem como para todos os que participam da avaliação 
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ABSTRACT 

Performance evaluation is a management process which makes it possible to follow 

staff development in an organization. The University of Paraná (UFPR), based on 

the 1994-98 Institutional Management Plan, has as the aim of its staff development 

plan the continual education of its employees, and suggests that the discussion of 
evaluation should involve the whole university community, Information gathered at 

major seminars has led to the development of data collection forms The process, 

which is to begin with the planning of the unit, will consist of three phases self- 
evaluation, individual evaluation (by the immediate superior) and group evaluation, 

and will be carried out experimentally with pilot groups in order to improve the 
methodology of staff performance evaluation and organize in each unit a working 

group responsible for staff development. 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO PARA O PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

NOME DA UNIDADE   

SETOR. 

1° PERÍODO 

I 2° período 

3° PERÍODO 

[ 4° PERÍODO 

DE SERVIDORES, 

DE / / / / 

DE / / / / 

DE / / / / 

DE / / / / 

1 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 

N° DE CHEFIAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE (6 MESES) 

METAS A SEREM ATINGIDAS (6 MESES) 

ASSINATURA DOS COMPONENTES DO GRUPO 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO PARA AUTO-AVALIAÇÃO 

1 

Dados Pessoais/Capacitação 

a) Nome;  
b) Matrícula: 
c) Lotação: _ 

1- na UFPR 
Tempo de serviço 2- na unidade. 

3- no cargo  

Capacitação: 

1) Cursos 
Nome do curso:. 
Número de horas:  
Entidade realizadora: 

2) Seminários: 
Nome do seminário:, 
Número de horas:  

3) Palestras: (com comprovação) 
Palestrante:    
Tema:    

Descrição das atividades rotineiras e/ou eventuais: 
(Descreva detalhadamente o que você faz no dia-a-dia do sou trnbnlho o tnmbóin o quo fn/ 
ocasionalmente) 

Descreva as atividades que você realiza e que ol>edecem a um calendário: 
(da Instituição, da Unidade, etc...) 

A atividade que atualmente você exerce lhe traz realizaçflo profissional? 
□ Sim [1 Nflo 

Em caso negativo, explique o que está faltando para que vocô so ronll/o prolisslonjilmonto o no 
mesmo tempo possa colaborar para o desenvolvimento da Instituiçflo. 
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7 

E 
J 

A realização das suas atividades dependem de outras pessoas ou seções? 
□ Sim U Não 

m caso afirmativo, esta contribuição tem sido satisfatória para a realização das suas ntividndos? 
ustifique: 

8 

Você sente necessidade de participar de treinamento/cursos, quo Itio ajudarão no lral)nlho quo 
executa? Quais? 

9 

Que dificuldades você tem encontrado com relação à infra-instrutura no sou local do !ral)alho 
(ambiente físico, material de consumo/equipamentos, etc...) que intortorom na oxocução do 
suas atividades? 

10 

Você tem encontrado dificultades de relacionamento com os cologas/chotias? 

Em caso positivo, explique quais são e o que você sugere para saná-las. 

11 

O usuário tem reagido positiva ou negativamente ao atondimonto prestado por vocô? Expli- 
que: 

12 

Como você considera o seu desempenho? 

□ Aquém do esperado 

□ Dentro do esperado 

□ Além do esperado 

Justifique 

■?65 
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ANEXO 3 - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

1 

Descreva as tarefas que o servidor realiza cotidianamento: 

O servidor alcançou as metas propostas? 

□ Sim □ Não 

Por que? 
(No caso negativo, detalhe o que impediu o servidor de cumprir suns motas) 

Você considera o servidor comprometido com os objetivos da sua Unidade? 
(Este item deve conter informações sobre pontualidade, asslduaidado o compromotlmonlo do 
fazer) 

□ Sim □ Não 

Justifique: 

O servidor é capaz de resolver situações imprevisíveis em seu ambiento do trnt)nlho? 

□ Sim □ Não 

Por que? 

O servidor necessita de; 
( ) treinamento (em que área? por que?) 

Y ) transferencia - por que? 
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De acordo com a análise do potencial que o servidor tem nprosonlndo, quo planejnmonio tmçn- 
ria para ele: 
□ Permanecer em atividade 

□ Não permanecer na atividade, por que? 

( ) Não possui qualificação para tarefas mais complexas. 
( ) É novo na atividade 
( ) Outros: especifique;   

U Aconselhar, informar ao servidor que seu desempenho está aquém do esporndo o tontnr sonsil)!- 
lizá-lo de suas responsabilidades e da importância de seu desempenho. 

□ Readaptar, aproveitar em outra atividade compatível com suas quHlIficaçfios 

□ Outros: especificar 

7 

8 

Como tem sido a reação do usuário ao atendimento prestado pelo servidor? 

□ Positiva □ Negativa 

Justifique: 

O servidor tem apresentado dificuldades de relacionamento com os coloflns/chofins? 
Em caso positivo, explique quais são e o que você sugere para saná-las 

O servidor tem apresentado constantemente problemas do saúde (isica, montai, ou outros quo 
demonstre necessidade de um acompanhamento especializado? 

□ Sim ü Nâo 

Explique: 
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ANEXO 4 - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO GRUPAL 

AVALIAÇAO DE GRUPO 

SUBCOMISSÃO: GRUPO AVALIATIVO: 

1 

As metas estabelecidas para este período avaliativo foram alcançadas? 
□ Sim □ Não □ Em parto 

Justifique: 

Relacionar as metas não atingidas: 

Este grupo considera que os serviços prestados por esta unidade sflo do qualldndo: 

□ Aquém do esperado 

□ Dentro do esperado 

□ Além do esperado 

Justifique: 

Relacione as situações que dificultaram o desempenho do grupo: 
a) ambiente físico; 

b) instrumento de trabalho: 

cj capacitação (cursos, teinamento, seminários): 

86 ^ 
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d) condições de saúde pessoal e familiar; 

e) interação grupai: 

f) outros: 

Quais as soluções que o grupo apresenta para as dificuldades apontadas pnra o Horn anterior? 

6 

Nom 

"parecer consensual do grupo, sobre cada elemento que o compõe, (usar os conceitos aquém, 
dentro ou além do esperado). 

e do servidor Parecer do grupo com indicação da diliculdado 
apresenta pelo servidor a ser corrigida. 

7 

Õ grupo tem sugestões para o aprimoramento do processo avaliativo, se)n om rolaçflo ao (or- 
mulário ou em relação ao próprio processo? 

□ Sim ONâo 

Fm caso afirmativo, aponte objetivamente estas sugestões: 

T''ós"a análise e discussão dos itens desta avaliação, os componentes abaixo subscritos rotorondani 
as conclusões apresentadas. 
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Curitiba, de 1996. 

Assinatura da subcomissão: 

Assinatura dos participantes do grupo: 

970 
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ANEXO 5 - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL 

PARECER DO GRUPO SOBRE O 

DESEMPENHO INDIVIDUAL 

Nome Aquém/Dentro/Além Justificativa 

 Do Esperado   

í 

2 

3 

4 

5 



8.19 

POLÍTICA EDITORIAL NA PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPI- 

NAS: UMA PROPOSTA 

Maria Cristina Matoso 

Marili Nogueira Loureiro 

RESUMO 

Análise dos itens bibliográficos dos periódicos técnico-cientificos editados pela 
Pontíficia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Para a análise das pu- 

blicações, utilizou-se a pesquisa desenvolvida por uma das autoras no segundo 

semestre de 1995. Os resultados demonstraram que não há forma normalizada de 
apresentação dos itens bibliográficos, pois não há política editorial definida pela 

Universidade. Diretrizes são propostas para o estabelecimento de uma política 

editorial na PUCCAMP, visando a centralização do processo de publicação e dis- 

tribuição pelo Sistema de Bibliotecas de Informação. 

1 INTRODUÇÃO 

A política de pesquisa no âmbito das universidades visa direcionar todas 

as atividades desenvolvidas na busca dos objetivos que norteiam as instituições de 
ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, deve estar contemplada a política de 
divulgação do saber produzido intra-muros. 

À medida que a produção científica ultrapassa os limites internos das ins- 

tituições, torna-se necessária a sistematização desses conhecimentos para o al- 

cance de legitimidade perante a comunidade científica externa. 
Partindo do princípio de que o registro do conhecimento é fator primordial 

para o ciclo de transferência do saber, surge a necessidade de normalizar e pa- 
dronizar as formas de comunicação técnico-científica. 

O processo de automação em nível mundial envolve as produções literárias. 

Num segundo momento, as diretrizes editoriais serão adaptadas às características 
diferenciadas do periódico eletrônico. 

COSTA (1988) verifica que a produção de periódicos científicos em nosso 

ais apresenta, ainda, caráter amadorístico e improvisado, sem a observância de 

padrões mínimos de normalização, contribuindo para o surgimento de muitos tipos 

de problemas, tais como a ausência de viabilidade econômica, de qualidade na 
rodução e de distribuição adequada. Outro problema decorrente da ausência da 

normalização das publicações periódicas é a dificuldade de localização e acesso 

ao documento. 

• Especialista em Sistemas Automatizados de Informação, Responsável pelo Núcleo do Editoração 
SBI/FCM da PUCCAMP. 

** Especialista em Administração de Bibliotecas Universitárias, Bibliotecária responsável pela Seçflo 
de Aquisição do SBI/PUCCAMP . 

tis. 
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Segundo ROSINHA (1993) a política editorial decorre da necessidade de se 

racionalizar a atividade editorial para atingir os resultados pretendidos, evitar des- 

perdícios, prevenir duplicidade de esforços e atuações e normalizar e sistematizar 

as publicações. 

2 OBJETIVOS 

a) Propor diretrizes para o estabelecimento de política editorial na 
PUCCAMP, em relação às publicações periódicas; 

b) Diagnosticar a situação dos periódicos editados na Instituição quanto a 
normalização e editoração; 

c) Expandir o Núcleo de Editoração visando a centralização do processo 
editorial, preservando-se o perfil e autonomia dos periódicos. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é parte do projeto Normalização e padronização: elementos de 

uma política editorial da PUCCAMP, desenvolvido por uma das autorasV O instru- 
mento metodológico utilizado foi o questionário, enviado aos editores das publica- 

ções, contendo 25 questões fechadas e 14 questões abertas. 
Foi aplicado um pré-teste para a validação do instrumento ao editor da Re- 

vista Image (UNICAMP), que possibilitou a identificação de algumas falhas 

no instrumento que foram imediatamente corrigidas. Dos quatorze questionários 
enviados, obteve-se retorno de 92,85%. 

Num segundo momento foram acrescidos os dados e características extrin- 

secos, coletados diretamente na Revista Comunicarte, editada pelo Instituto de 

Artes da PUCCAMP, já que esta não respondeu ao instrumento. 

4. HISTÓRICO 

4.1 PUCCAMP 

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) ó uma Univer- 

sidade Comunitária, fundada em 1941, reconhecida a partir de 15 de agosto de 

1955 pelo Conselho Federal de Educação, mantida pela Sociedade Campineira de 
Educação e Instrução. Recebeu o título honorífico de Pontifícia em 8 de setembro 

de 1972. 
Sua história teve início com a cnação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras com oito cursos; Filosofia, Ciências Sociais, Geografia, História, Pedagogia, 

Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e Matemática. 
Atualmente conta com aproximadamente 1.300 professores, 2.400 funcioná- 

rios técnico-administrativos, 18.000 alunos distribuídos nos cinco campi, oferecen- 

1 |yi/\TOSO, M.C. Normalização e padronização: elementos de uma política editorial da PUCCAMP. 

/-amninas ■ ís nl 1995. 50 p. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) - Pontifícia Univorsidado 
católica de campinas, 1995. 
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do 39 cursos de Graduação, 26 cursos de Pós-Graduaçâo, (vinte de Especializa- 

ção, cinco de Mestrado e um de Doutorado). 
Desde sua fundação já formou 100.000 profissionais e educadores, contri- 

buindo para o projeto de desenvolvimento nacional. 

A PUCCAMP mantém convênios com aproximadamente 200 empresas naci- 

onais e multinacionais, com o objetivo de: 
a)oferecer oportunidades de estágio a seus estudantes; 

b)desenvolver intercâmbio entre a Universidade e a indústria; 

cjarticular projetos de ensino/pesquisa, visando uma mútua tranformaçâo e 

desenvolvimento; 

d)realizar projeto de consultoria e pesquisa e programas de mútuo interesse 

na área científica, cultural e tecnológica. 

O trinòmio ensino, pesquisa e extensão reflete hoje o papel exercido pelas 
universidades - formar recursos humanos, produzir conhecimentos e servir à co- 

munidade. Na PUCCAMP, o ensino está organicamente associado às atividades de 

pesquisa e extensão, possibilitando ao estudante e pesquisador o acesso aos 

avanços científicos e tecnológicos em sua área. 

4.2 SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO^ 

A origem das Bibliotecas da PUCCAMP remonta a 1941, com a criação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1955, foi criada a Biblioteca Central, 

com um acervo de aproximadamente 7.000 exemplares. 
Em 1985, através da Portaria n° 220 do Magnífico Reitor, foi criado o Siste- 

ma de Bibliotecas e Informação (SBI), constituído pela Biblioteca Central e doze 
Unidades de Atendimento localizadas em cinco campi. 

Atualmente, o SBI possui um acervo de 150.000 exemplares de livros e mo- 

nografias/teses, 6.116 títulos de periódicos, sendo 1.250 correntes. Atende a 9 000 

usuários reais dos 20.000 usuários em potencial, operando com 89 funcionários e 

estagiários. 

Os recursos financeiros para a operacionalização do SBI são oriundos da 

própria Universidade. A manutenção e atualização do acervo conta, além desses 

recursos, com o recebimento de verbas obtidas junto aos órgãos de financiamento 

de pesquisas, sempre na forma de projetos. 
O Sistema de Bibliotecas e Informação, órgão de apoio da Universidade, 

está subordinado diretamente á Reitoria. 

5 panorama editorial da PUCCAMP 

A história do periódico científico remonta ao século XVII, com o surgimento 

das sociedades científicas, cuja finalidade era promover a pesquisa em Ciências e 

a troca de informações sobre os resultados dessa atividade. 
Simultaneamente, surge o julgamento pelos pares onde a "confiança na inte- 

gridade da pesquisa e na literatura cientifica é de importância vital para o progresso do 

2 PUCCAMP. Sistema de Bibliotecas e informação. Relatório de atividades. 1995. 36 p. 
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conhecimento. De fato, isso se aplica a todas as formas de atividades intelectuais siste- 
matizadas da humanidade"^. 

Os primeiros periódicos científicos surgiram na França e Inglaterra, Journal 

des Sçavans, em janeiro de 1665, e Philosophical Transactions da Royal 

Society of London, em março do mesmo ano (COSTA, 1988). 
Antes da criação desses dois periódicos, é possível supor que a comunica- 

ção de informações científicas entre pesquisadores era mais rarefeita e ocasional, 
favorecendo o aparecimento dos "colégios invisíveis". O periódico cientifico, 

contudo, na sua forma atual, surgiu há aproximadamente um século e, mesmo em 

1900, algumas das revistas mais respeitadas não continham sequer um artigo nos 
moldes atuais (PRICE, 1974). 

Segundo SCHWARTZMAN (1984), as questões de qualidade, reputação, 

padronização, regularidade, apresentação gráfica e custos são vitais porque po- 

dem comprometer a vida da publicação. Na realidade, o objetivo de quem publica é 
atingir a um determinado público-alvo, conquistar espaços na sua área e ser res- 

peitado pela comunidade científica. 

Da mesma forma VALERIO (1994) afirma que "o padrão de qualidade pode ser 

visto como conseqüência direta do controle de qualidade dos periódicos, cujo exercício 

passa pelo atendimento a determinados critérios ou indicadores dessa qualidade". E vai 

além, dizendo que esses indicadores são de caráter extrínseco: informações rela- 
cionadas com tiragem, periodicidade, distinção, origem dos trabalhos, cumprimento 

de normas técnicas, indexação, padrão/gráfico; e, intrínseco, que são os indicado- 

res que conferem qualidade ao periódico quanto ao conteúdo, fornecidos 
através de dados que espelham a constituição do corpo editorial e de consultores 

(referees), critério e procedimentos para seleção e avaliação de manuscritos, entre 

outros. 

Há várias preocupações quanto a produção, circulação e consumo de quem 

publica um periódico. A PUCCAMP, apesar de sua tradição voltada ao ensino, pu- 

blica quatorze periódicos, alguns já consolidados e outros recentes, porém todos 
vinculados às Unidades Acadêmicas da Universidade (Tabela 1). 

' Guidelines for publicstion of research results in reproduction biology, publicação da Society (or ttio 
Reproduction, citado pelo Presidente da Associação Brasileira dos Editores Ciontificos durante o IV 
Curso de Editoração Científica, Blumenau, SC, de 24 a 26 de maio de 1995. 

§76 
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TABELA 1 - PERIÓDICOS CIENTÍFICOS EDITADOS POR UNIDADE ACADÊMI- 

CA DA PUCCAMP 

Início da Publicação Título Unidade 
1969 Notícia Bibliográfica e Histórica ICH 
1975 Reflexão IF 
1982 Letras IL 
1952 Comunicarte lAC 
1933 Estudos de Psicologia IP 
1984 Revista Jurídica FD 
1987 Bioikos ICB 
1988 Revista de Nutrição da Puccamp FCM 
1989 Transinformação FABi 
1991 Revista do Instituto de Informática da PUCCAMP II 
1992 Revista de Ciências Médicas da PUCCAMP FCM 
1992 Cadernos do ICH ICH 
1992 Óculun FAU 
1992  Cadernos da FACECA FCECA 

Dentro desta realidade, o Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) da 

PUCCAMP, como órgão de apoio e com a responsabilidade de atender prioritaria- 

mente a demanda informacional do corpo docente e discente de nossa Universida- 

de, planejou e implantou em 1990 o Serviço de Publicação, Divulgação e Intercâm- 

bio (SPDI), com dois setores; o de Intercâmbio, alocado no prédio da PUCC- 
Central, com a finalidade de dar suporte aos editores no que diz respeito à distri- 

buição dos periódicos editados, e ao controle de permuta de publicações com ou- 

tros periódicos nacionais e estrangeiros; e o Núcleo de Editoração, alocado na Fa- 
culdade de Ciências Médicas, atendendo simultaneamente à Revista de Nutrição 

da PUCCAMP e à Revista de Ciências Médicas - PUCCAMP, com as seguintes 
finalidades: 

a)padronizar as publicações periódicas produzidas pela Área da Saúde; 

b)evidenciar a identificação da publicação como pertencente à 

PUCCAMP; 

c)manter acessíveis os dados para a produção da memória da Instituição 

em relação a produção científica; 
d)estabelecer medidas para o funcionamento do serviço, tendo como base 

os produtos desejados; 

e)gerar rotinas que traduzam o funcionamento em atividades. 

Este serviço foi implantado após cuidadosa análise dos problemas que en- 

volviam as publicações produzidas pelos diversos Institutos e Faculdades da Insti- 

tuição, tais como; 

a) número elevado de periódicos técnico-científicos produzidos na 
PUCCAMP; 

b) falta de normalização, ou não observância de normas editoriais; 

c) sistema de comercialização ineficiente; 

d) tiragem excessiva; 

e) ausência de padronização em alguns periódicos; 
f) inexistência de um programa integrado de distribuição/comercialização; 

g) falta de verbas para garantir a periodicidade das publicações; 

?7|S 
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h) relação custo de produto e comercialização não observada; e, final- 
mente, 

i) desconhecimento de formas de auxílio, concedidas por instituições de fo- 

mento à pesquisa no país, às instituições produtoras de publicações téc- 

nico-científicas. 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Apesar da implantação do Núcleo de Editoração na Faculdade de Ciências 

Médicas, a PUCCAMP não possui uma política editorial única. Cada editor adota 

padrões que considera adequados, algumas vezes por desconhecer a normaliza- 
ção e outras por opção sua, segundo os dados coletados em pesquisa anterior. 

A situação dos periódicos editados pela PUCCAMP, no que tange ao cum- 
primento da periodicidade, número mínimo de artigos publicados por fascículo e 

publicação de números condensados, são alguns fatores detectados pelo Núcleo 

de Editoração SBI/FCM que revelam as dificuldades de se manter viva uma publi- 

cação. 

VALÉRIO (1994) entende que o elemento que proporciona a organização e 
condução do controle de qualidade da revista é representado pela sua estrutura 

editorial, a qual é responsável pelo desempenho do periódico enquanto veículo de 

comunicação da comunidade científica. 

A estrutura editorial é representada, basicamente, pelo; 

Editor: responsável por todas as etapas que envolvem a rotina de uma pu- 

blicação; 

Conselho Editorial: grupo de pesquisadores de excelência que desempenha 
funções variadas: 

a)discutir a política editorial do periódico; 
b)constituir o corpo de assessores científicos do periódico; 

c)dar prestígio à revista, sem tarefa específica a executar. 

6.1 ADOÇÃO DE REGIMENTO/ESTATUTO, CONSELHO EDITORIAL E ADO- 

ÇÃO DE NORMAS DE EDITORAÇÃO 

Quanto à adoção de regimento, no qual consta a política editorial adotada 

pelo Conselho Executivo responsável pela publicação, nota-se na tabela 2 que 

50%, ou seja, sete dos periódicos editados pela PUCCAMP, possuem Regimento. 

As diretrizes adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) são aplicadas por treze (92,8%) editores, seja seguindo-as integralmente 

ou como um referencial; percentual idêntico verifica-se em relação ao Conselho 

Editorial. 

S71 
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TABELA 2 - SITUAÇÃO EDITORIAL DAS PUBLICAÇÕES 

Freqüência das respostas  
Opções  Sim  Não 

No. % No. % 
Regimento 7 50,0 7 50,0 
Conselho editorial 13 92,8 1 0,07 
Normas editoriais* 13 92,8 1 0,07 

Regras próprias elaboradas a partir da ABNT 

6.2 APRESENTAÇÃO MÍNIMA DE ALGUNS ÍTENS BIBLIOGRÁFICOS 
LEVANTADOS NAS PUBLICAÇÕES DA PUCCAMP 

Quanto à presença de itens bibliográficos nas publicações da PUCCAMP, 

pode ser verificado que na apresentação de figuras e tabelas ficou evidenciada a 
colocação inadequada das mesmas, (57%) ocasionando poluição visual ao leitor. 

A apresentação adequada desses elementos facilita o entendimento do texto, pro- 
porcionando ao leitor a visualização do assunto apresentado. Ficou claro que mais 

de 50% dos editores desconhecem normas quanto à apresentação das figuras e 
tabelas. 

TABELA 3 - ÍTENS BIBLIOGRÁFICOS PRESENTES NOS PERIÓDICOS DA 
 PUCCAMP  

De acordo com normas editoriais 
Itens bibliográficos Sim Não 
 No. % No. % 
Figuras 6 43,0 8 57,0 
Tabelas 6 43,0 8 57,0 
Resumo 7 50,0 7 50,0 
Abstract 7 50,0 7 50,0 
Descritores 7 50,0 7 50,0 
Sumário 11 78,6 3 21,4 
ISSN 14 100,0 
Legenda bibliográfica (texto) 11 78,6 3 21,4 
Legenda bibliográfica (folha de ros- 11 78,6 3 21,4 
to) 
Cabeçaiho (título corrente) 8 57,0 6 43,0 

O número de periódicos que apresentaram resumo, abstract e descritores foi 
7 (50%), o que facilita a indexação e recuperação da informação. 

Dos quatorze periódicos pesquisados, onze (78,6%) apresentaram sumário ( 

falta clareza entre sumário e índice) enquanto que três (21,4%) não o apresenta- 

ram. O sumário normalizado é importante, pois além de localizar o artigo dentro do 
periódico, permite disseminar informações através dos serviços de alerta. 

A apresentação do International Standard Serial Number (ISSN) nas publi- 

cações periódicas visa facilitar a identificação do título do periódico, principalmente 

em sistemas computadorizados (codificação em barras), e também favorecer o in- 
tercâmbio de documentos. 

A atribuição do ISSN é feita através de organizações nacionais autorizadas 

pelo ISSN International Centre. No Brasil o sistema foi adotado em 1980, através 
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do acordo entre CNPq e ISSN International Centre, cabendo ao IBICT - Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, órgão vinculado ao CNPq, ad- 

ministrar as atribuições de numeração através do Centro Brasileiro do ISSN 

(ASSOCIAÇÃO 1994). 

Para a ABNT, o ISSN deve estar localizado na folha de rosto ou na capa em 

posição de destaque (Tabela 3). Nota-se que todos os periódicos da PUCCAMP 

(100%) possuem o ISSN. 

O número de periódicos que apresentam a legenda bibliográfica no texto e 
na folha de rosto foi 11 (78,6%). No entanto, sabe-se que nem todos apresenta- 

ram-na de forma padronizada e completa. Isto gera problemas para os serviços de 

indexação e recuperação da informação e perda de tempo do usuário. 

Dos quatorze periódicos, somente oito (57%) apresentaram no cabeçalho 

das páginas pares o nome do autor do artigo e nas páginas ímpares o título do ar- 

tigo. A importância do cabeçalho deve-se ao fato de que, ao lado da legenda bibli- 
ográfica, qualquer página isolada pode ser identificada com facilidade, no que diz 

respeito a autor, conteúdo, periódico, data e páginas. 

6.3 FORMA DE CITAÇÃO 

O método de citação, autor e data (tabela 4), foi a preferência dos editores 
(36%) evitando, assim, a consulta freqüente á lista de referências no final do artigo. 

Quatro (28,6%) adotam o sistema numérico, no entanto, esse sistema pode aborre- 

cer o leitor, que, quando está lendo, desconhe o autor citado e o ano de publica- 

ção. Atentamos para o fato de que, em algumas áreas é prioritário citar literatura 

atualizada. O importante é a escolha de apenas um método de citação. 

TABELA 4 - FORMA DE CITAÇÃO, NO TEXTO, DOS AUTORES MENCIONADOS 

Tipo Freqüência das respostas 
    NO; ^ 

Alfanumérico (autor e data) 5 36,0 
Número 4 28,6 
Alfanumérico (autor e número) 3 21,4 
Não 1 7,0 
NR 1 7j0_ 
Total   14 100,0 

6.4 NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Quanto á adoção de normas para referências bibliográficas, onze periódicos 

(79%) adotaram artigos com referências bibliográficas com base na ABNT. Desses 

apenas três (21%) tiveram na ABNT a norma de referência integral. Apenas 7% 
adotaram uma norma internacional (APA) e três periódicos adotaram normas pró- 
prias (Tabela 5). 

?70 
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TABELA 5 - NORMAS OU PADRÕES DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFI- 

CAS 

ADOTADAS PELOS PERIÓDICOS 

Normas Freqüência das respostas 
 No % 
ABNT 11 79 
APA 1 7 
NR 1 7 
NS 1 7_ 
Total 14 1M 
NR = Não respondeu 
NS = Não sabe 

Dos onze, alguns periódicos apresentaram num mesmo fascículo artigos 

com referências bibliográficas no final do texto; em notas e com referências no final 

do texto e referências e notas de rodapé no final de cada página (Cadernos do 
ICH, n.4 de 1994; Comunicarte, v.11, n.19, de 1994, Letras, v.13, n.1/3 de 1994; 

Reflexão, v.19, n.58 de 1994 e Revista Jurídica, v.11 de 1995). Esta falta de uni- 
formidade também confunde e toma o tempo dos leitores e indexadores. 

6.5 PERIODICIDADE 

Verifica-se na tabela 6 que o maior número de revistas editadas pela 

PUCCAMP possui periodicidade semestral (57,2%), porém a dificuldade de mantê- 

las com regularidade é enorme e isto pode ocasionar um forte comprometimento à 
qualidade dos periódicos. 

TABELAS - PERIODICIDADE 

Periodicidade Freqüência das respostas 
 No % 
Semestral 8 57,2 
Quadrimestral 4 28,6 
Anual 1 7,1 
Trimestral 1 7,1 
Total 14 100,0 

6.6 FORMATO 

O formato predominante nas publicações da PUCCAMP é o 14cm X 21 cm 

(79%). As dimensões recomendadas são 21 cm x 28cm; 16cm x 23cm ou 18cm x 

29,7 cm. A ABNT recomenda o formato A4 (21 X 29,7). 
Dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se extrair as seguintes conclu- 

sões quanto a produção de periódicos na PUCCAMP: 

• É necessário, ao editar um periódico, pautar-se por padrões de qualidade, 

tais como normalização, regularidade de edição e avaliação pelos pares dos arti- 

gos submetidos à publicação. 
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• A política editorial não está bem definida, isto é, não há ênfase em objeti- 

vos, princípios e diretrizes, públicos e veículos. 

• As normas de documentação não são utilizadas adequadamente na 

transferência da informação impressa, sob a forma de periódicos. 

• Não há forma normalizada de apresentação dos itens bibliográficos. 

• Os editores deveriam fazer o possível para que as informações apresen- 

tadas aos leitores estivessem de acordo com os meios corretos de expressão, isto 

é, fossem pautados em termos de normalização e padronização. 

7 FUTURO DAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DA PUCCAMP 

Constantemente são discutidas novas tecnologias para divulgação e 

apresentação da produção do conhecimento, tendo em vista a globalização da 

Ciência. 
Estamos no limiar de um novo tempo, proporcionado pelo desenvolvimento 

das telecomunicações e informática. O elemento fundamental dessa época é a in- 
formação com sistemas gerados por alta tecnologia de hardware e software. Nesse 

contexto as primeiras publicações eletrônicas já aparecem no mercado e prome- 

tem revolucionar os meios educacionais e de pesquisa. 
De acordo com MUELLER (1994) há basicamente dois tipos principais de 

periódicos eletrônicos, online e CD-ROM. Entre as vantagens de ambos em relação 

ao periódico tradicional estão a capacidade de armazenamento, que é ilimitada, e 

as possibilidades de busca que podem oferecer. O periódico online é disseminado 
através das redes eletrônicas, e permite a interação entre autor e leitores com 
vantagens de economia no preço do papel, impressão e correio. O periódico em 

CD-ROM permite apenas leitura, podendo atualmente ser disponibilizado em rede 
(CD-NET). 

Embora a transformação da revista impressa em publicação eletrônica seja o 

caminho, deve-se ter a percepção de que a edição em papel permanecerá por al- 

guns anos, pois mesmo nos países cientificamente desenvolvidos este tipo de pu- 
blicação está sendo mantido. 

O SBI, com apoio da Administração Superior, tem unido esforços para que 

as novas tecnologias cheguem até o usuário final, visando ampliar cada vez mais o 
apoio informacional, que é o objeto do seu trabalho. 

8 RECOMENDAÇÕES 

Na tentativa de se estabelecer a política editorial na PUCCAMP, são apre- 

sentadas diretrizes: 
a) política ditada por decisões dos Conselhos Executivos; 

b) o sistema de julgamento pelos pares (peer review), sendo os relatores 
escolhidos externamente, principalmente, se o artigo a ser publicado for 

da Instituição: 

c) imparcialidade nos processos decisórios, com democracia, rapidez e ele- 
vado nível profissional; 

d) criação de incentivos para a edição; 

m 
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e) sistema de avaliação e normas da publicação visíveis e publicados em to- 
dos os fascículos; 

f) conduta ética em relação à publicação e seus colaboradores; 
g) normalização documentária (formato, padrão de referenciação bibliográfi- 

ca, sumário, termos de indexação, etc.); 

h) elaboração dos custos reais da produção dos periódicos; 

i) distribuição (intercâmbio centralizado); 
j) comercialização de assinaturas com regras definidas pelos Conselhos 

Executivos e aprovadas pela Reitoria; 

k) identificação de parcerias para a produção eletrônica de periódicos; 

1) investimento em recursos humanos na área de Informação, Comunica- 
ções e Informática; 

m) investimento/parcerias para a modernização de hardware/software, para 
a área de editoração. 

A definição de uma Política Editorial possibilitaria aos autores, ao publicar 
seus trabalhos nas revistas da PUCCAMP, a certeza de divulgação dentro do pra- 

zo estabelecido (periodicidade); minimização de custos com editoração, composi- 

ção, arte final até o fotolito, com a produção interna e centralizada no âmbito da 
Universidade, e aproveitamento de profissionais e serviços existentes na Institui- 

ção. 
Caberiam ao SB! as seguintes atribuições: 

a) vincular as atividades editoriais ao SBI, visto que o serviço (Núcleo de 
Editoração SBI/FCM) já existe, sendo operacionalizado com êxito. 

b) centralizar o processo de divulgação e distribuição dos periódicos pelo 
Setor de Intercâmbio ( SPDI), ao ser estabelecida a obrigatoriedade de 

depósito no SBI, de todos os periódicos produzidos. 

Isto posto, estaríamos a um passo da criação do SELO PUCCAMP! 

ABSTRACT 

Bibliographical items of techno-scientific journals published by PUCCAMP (the Ca- 

tholic University of Campinas) are analysed, using research carried out by one of 

the authors in the second half of 1995. Results show that there are no standardized 
norms for bibliographical items, as there is no editorial policy established by the 
university. Guidelines are proposed for establishing an editorial policy for 

PUCCAMP with a view to centralizing the Information Library System's process of 

publishing and distribution. 
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BIBLIOTECA ACADÊMICA - UMA VISÃO SISTÊMICA DE AÇÃO CULTURAL: O 

CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

Conceição Lopes 

Nanei Oliveira To- 

ledo** 
Betânia Ferreira*** 

RESUMO 

Aborda a atividade de Ação Cultural e sua prática na Biblioteca Central da UFRPE. 
Demonstra os benefícios da parceria Biblioteca-Comunicação Social-Professor na 

elaboração da programação conjunta e mostra a imagem que o público tem da bi- 

blioteca. 

1 INTRODUÇÃO 

As comunidades universitárias não podem estar alheias às transformações 

que estão ocorrendo no panorama nacional e mundial, quer no âmbito político, 
quer no econômico e social. Os conceitos já se estão alterando e, conforme preco- 

niza CAPRA (1982), "os novos conceitos de física provocaram uma profunda mu- 
dança no mundo, passou-se da concepção mecanicista de Descartes e Newton 

para uma visão holística e ecológica". Também se pode afirmar que mudanças, no 
que se refere às bibliotecas, estão sendo evidentes. Como conseqüência delas, o 

público freqüentador vem se tornando mais exigente e politizado, cobrando uma 

atuação condizente com um pólo dinâmico da ação sóciocultural. 

Sendo assim é, evidentemente, comum considerar que um dos setores mais 

importantes para o incremento da cultura e da conscientização da população uni- 

versitária é a sua Biblioteca, que tem por funções, de uma parte, captar e armaze- 
nar permanentemente a informação, seja ela obtida em livros ou em qualquer outro 

produto cultural e, de outra parte, veicular e difundir a informação de modo ativo e 

eficaz. 

Acompanhar as mudanças que se operam em tantos setores e aperfeiçoar o 

exercício de sua função específica com técnicas modernas é o desafio que mobili- 

" Bibliotecária, Especialista em Planejamento e Gestão Organizacional, Assessora da Direção da 
Biblioteca Central da UFRPE. 
**Bibliotecária, Especialista em Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior, Diretora da Bibliote- 

ca Central da UFRPE. 
*** Professora, Assessora de Comunicação Social do Atuai Reitorado da UFRPE 
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za os que fazem a Biblioteca da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). 
Para isso, foi necessário, nos últimos anos, que a equipe da Biblioteca rede- 

finisse sua metodologia de trabalho e lutasse por ampliar sua credibilidade junto à 
Administração Superior, até conseguir apoio para as providências básicas e ne- 

cessárias à sua transformação. Dentre elas, algumas modificações físicas e em 

termos de instalações, de equipamentos, troca de ambientes e meios para apre- 

sentação de uma nova imagem da Biblioteca. Do ponto de vista técnico, tem sido 

necessária uma reciclagem permanente por parte de seus bibliotecários, investi- 

gando sobre a utilização de procedimentos de marketing em bibliotecas, novas 

técnicas de informação, de planejamento, além de contatos freqüentes com as áre- 
as de Comunicação/Educação e com o corpo docente da UFRPE, que interage na 

parceria Biblioteca X Comunicação Social X Professor, tema desta trabalho. 

De tudo isso, resultou um plano de trabalho cujo objetivo principal é a 
transformação da Biblioteca não apenas em Centro Documental, onde haja espaço 

para todos os produtos culturais mas, sobretudo, em um espaço que se constitua 
verdadeiro campo de Ação Cultural, tornando-se, assim, instrumento indispensável 

no processo ensino-aprendizagem e fator de politização. 

2 SETOR DE AÇÃO CULTURAL 

2.1 Histórico 

O Setor de Ação Cultural foi criado em 1985, com o objetivo de modificar a 

atitude passiva que se adotava na Biblioteca, onde se acompanhava o usuário 
apenas quando procurado e sempre que o produto utilizado, como veículo de in- 
formação, era apenas o material bibliográfico. 

No Setor de Ação Cultural, a Biblioteca elabora uma programação ligada 
diretamente aos interesses da comunidade (alunos de graduação, pós-graduação, 

professores e servidores). 

Nas atividades estão incluídos promoções, exibição de filmes, exposições, 

painéis, cursos, concertos, feiras de livros novos e usados. 
Para isto, a direção da Biblioteca Central vem mantendo contatos pessoais, 

formais e informais com departamentos da Universidade, com outras bibliotecas e 

parceria com diversos órgãos a nível estadual e municipal. 

2.2 Objetivos 

a) Atuar em parceria com a Assessoria de Comunicação Social e demais 
usuários na elaboração da programação e desenvolvimento das ativida- 

des a serem vivenciadas anualmente; 

b) Atrair a comunidade ao Setor onde, além de usufruir de boa música, as- 

sistir a bons vídeos, participar da programação em geral, terá oportunida- 

de de conhecer os demais serviços da Biblioteca Central e da UFRPE 

como um todo; 

c) Transformar a sala A do setor em auditório compatível com as exigências 

e necessidades da comunidade; 
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d) Dotar o Setor de espaços para cursos de línguas estrangeiras em fitas 
cassetes e em vídeo; 

e) Interagir com as Pró-Reitorias de Graduação, Pós-graduação e Extensão 

na promoção de eventos especiais. 

2.3 Reengenharia dos Serviços 

Repensar o desempenho atual utilizando a interdisciplinaridade da Bibliote- 

ca X Comunicação Social X Professor surge como uma exigência natural após a 

avaliação dos objetivos do Setor que, em sua dinâmica, se propõe a atuar como 

núcleo de informação e convivência que só pode existir dentro de uma perspectiva 

de constante transformação e mudança. 

A reforma dos procedimentos deve-se aos resultados dos contatos com o 
professor-parceiro da programação, que não representa ainda o universo total do 

corpo docente da UFRPE, mas que representa um aliado atuante e constante, con- 
cordando com DUMAZEDIER apud ALMEIDA (1987), quando diz: "Ensinar, numa 

era de contestação, exige uma análise aprofundada do contexto e da cultura social 
vividos pelo estudante, para que a aprendizagem se mostre estimulante e signifi- 

cativa, deixando um campo aberto para a auto-afirmação". 

A adoção de nova metodologia vem exigir maior esforço conjunto bibliotecá- 
rio-professor face ao maior dinamismo a que se propõe, apesar do permanente 

incentivo ao corpo docente para continuar explorando o vídeo como recurso de 

apoio didático, porém alertando o professor no sentido de que esta atividade deve 

ser aliada a outras ações. Assim, poderão ser ampliadas as atividades a serem 
vivenciadas na Biblioteca, favorecendo a condução da aprendizagem. 

Essa nova metodologia permitirá o maior dinamismo do Setor e se constitui 

em uma das metas do Plano de Trabalho/96 da Biblioteca Central. Através dele se 
pretende reformular o Setor de Ação Cultural com a reestruturação das suas 

ações, modernização do seu espaço físico e equipamentos. Isto refletirá uma nova 
concepção de "Ação Cultural" que transcende a forma atual, para se constituir 

parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social, visando proporcionar ativi- 
dades intelectuais, culturais, políticas e sócio-econômicas que estimulem o desen- 

volvimento da massa crítica e colaborem para o senso artístico-cultural da comuni- 

dade. 

3 INTEGRAÇÃO USUÁRIO X BIBLIOTECA 

Buscando conhecer a opinião do usuário, foi aplicada uma entrevista junto 

ao público alvo, a fim de expressar sua opinião sobre o desempenho e imagem que 

tem do Setor. 

Como diz MERCHAND LÓPEZ (1968), "a imagem se estrutura a partir da 

soma de diferentes opiniões"; citamos algumas dessas opiniões para que se par- 

ceba a imagem que elas passam: 

a) "É um Setor com uma oportunidade bastante boa para atender às neces- 
sidades dos nossos alunos, mas que apresenta, como um dos fatores de- 

ficitários, a insuficiência de pessoal no horário noturno. Considero as ex- 

posições de artes plásticas, que vêm ocorrendo freqüentemente, como 
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uma das atividade mais atraentes do Setor..." opinião de R. Guedes 
(informação verbal); 

b) segundo G. CASTRO, "a Biblioteca é um organismo ativo e agradável. 
Poderia, em sua programação, no belo espaço do jardim interno, promo- 

ver atividades de relax, yoga, etc." (informação verbal); 

c) para E. SOBRAL "o Setor desenvolve ações compatíveis com os anseios 

da Universidade e, como usuário assíduo, sinto a necessidade da criação 
de novos espaços, pois existe conflitos de horário no momento em que 
vários professores querem usar a estrutura do Setor ao mesmo tempo." 
(informação verbal); 

d) mediante a dificuldade que a Universidade tem para compor uma estrutu- 
ra para atender o apoio didático, de acordo com Asfora, "a biblioteca fun- 
ciona como laboratório de ensino, sobretudo por associar, no mesmo es- 
paço, a coleção de livros/periódicos e materiais audiovisuais." 
(informação verbal); 

e) "... bom e eficiente. Dependendo dos recursos, deverá ser ampliado com 
a aquisição de fitas, televisor maior e vídeo mais modernos" é a opinião 

de E. Souza, (informação verbal). 
Podemos perceber, respaldados nas opiniões apresentadas, o processo de 

relações públicas que o Setor proporciona para a Biblioteca. 

4 PANORAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 95 

Na análise e interpretação das entrevistas aplicadas aos usuários do Setor, 

tendo detectado suas necessidades fundamentais quanto à Biblioteca, 75% solici- 

taram maior dinamismo e divulgação da Ação Cultural. 
À medida em que o ano escolar foi transcorrendo, ficou evidenciada a ade- 

são cada vez maior do corpo docente ao Setor na utilização dos espaços para 
complementar aulas, usando como apoio didático os recursos da videoteca e parte 

do acervo da Biblioteca. 

5 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 96/97 

a) Ampliação da equipe responsável pelo Setor, composta por um bibliotecário, um 
comunicólogo e um administrador, através dos serviços de estagiários das áreas 

de Comunicação Social e Visual; 

b) reestruturação dos atuais ambientes onde estão sendo desenvolvidas as pro- 
gramações; 

c) aplicação, aos usuários, de questionários/entrevistas a cada semestre para ava- 

liar o grau de satisfação dos programas e recolher sugestões sobre os próximos; 

d) ampliação da videoteca através da aquisição, via compra ou através de doação, 

de novas fitas de vídeo sobre temas de interesse da comunidade; 
desenvolvimento, em parceria com órgãos públicos e privados a nível municipal, 

estadual e ONGs, de atividades artístico-culturais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que neste relato aparece subentende o esforço, a dedicação e o entusi- 

asmo dos que fazem a equipe da Biblioteca Central. Porém, vale ressaltar que todo 
esse ideal teria sido frustrado se não houvesse, por parte da Administração Supe- 

rior da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o apoio necessário. Além do 

mais, o trabalho que ora está em andamento está comprometido politicamente com 
o Plano Geral de Ação concebido pela atual Reitoria. 

De fato, como o Plano Geral de Ação visa a dinamização e o aperfeiçoa- 

mento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, nossa equipe desenvolverá 

sempre as atividades de apoio da Biblioteca de uma forma ativa e também partici- 

pante dentro do universo acadêmico. 

ABSTRACT 

This paper deals with Cultural Action and how it is put into practice by the Central 

Library of the Rural Federal University of Pernambuco (UFRPE). It shows the bene- 

fits of cooperation between the library, Social Communication, and teaching staff in 
developing the programme , and describes the image which the public have of the 

library. 
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UNIVERSIDADE, BIBLIOTECA E AÇÃO CULTURAL 

Mareio de Assumpção Pereira da Silva 

Lígia Maria Silva e Souza* 

RESUMO 
Analisa as iniciativas da Ação Cultural dentro da Biblioteca Comunitária, bem como 

o relacionamento dessas atividades com a Extensão Universitária da UFSCar. 
Apresenta uma tabela relacionando as atividades desenvolvidas e o público 

presente. Estabelece objetivos da Ação Cultural e relaciona-os com as atividades 

desenvolvidas. Apresenta, ainda, os projetos de extensão institucionalizados pela 

Ação Cultural da Biblioteca Comunitária da UFSCar. 

Discorrer sobre um determinado tema em eventos como esse implica, a 

princícpio, fazer uma revisão bibliográfica sobre o mesmo. Infelizmente, a escassez 

de textos nacionais sobre o tema abordado não nos permitiu fazer uma revisão 
significativa. Por isso, optamos por fazer um relato da experiência prática 
acumulada durante nosso trabalho. 

O ensino, a pesquisa e a extensão têm sido a tríade que marca a atuação da 

Universidade brasileira na atualidade. 

No caso da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além do ensino 

e pesquisa, vem sendo desenvolvido um trabalho que destaque a Universidade 
pelas atividades de extensão que executa. Nesta perspectiva, o papel social que a 
Universidade deve assumir vem sendo enfatizado. A relação orgânica com a 

sociedade deve acontecer de modo que a Universidade venha a contribuir 
amplamente para a solução de problemas em todos os segmentos sociais. Desta 

forma, a integração entre Universidade e sociedade poderia se dar de forma 
marcante e eficaz. 

As bibliotecas universitárias brasileiras não têm atuado, de forma efetiva, 

para que possam atender ao público extra-universitário. Como um projeto pioneiro, 

a Biblioteca Comunitária da UFSCar foi inaugurada em 17 de agosto de 1995, 
visando atender à comunidade universitária e científica, á comunidade de primeiro 

e segundo graus, á comunidade em geral e a grupos especiais de usuários. Tem 

ainda como função servir como canal catalisador da informação gerada e 
armazenada na UFSCar. 

Os objetivos da Biblioteca Comunitária dividem-se em três categorias: 

a) educacional, propondo-se a fornecer oportunidades de acesso e uso da 
informação a um maior número de estudantes, professores e dirigentes de 

todos os níveis de ensino formal e não-formal, contribuindo para 
minimizar as desigualdades sociais e para democratizar a educação; 

b) informacional, propondo-se a oferecer recursos informacionais, utilizando 
diversos suportes físicos, para atender ás demandas das áreas 
educacional, científica, tecnológica e cultural, estabelecendo canais de 

cooperação com unidades gerais e especializadas, através do acesso a 

redes e sistemas nacionais e internacionais de informação; 

* Bibliotecários de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária da UFSCar. 
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c) cultural, propondo-se a Implantar atividades de animação e ação cultural, 

visando formar o cidadão crítico da cultura, estimulando sua criatividade, 

reflexão, expressão e senso estético. 

A Ação Cultural dentro da Biblioteca Comunitária vem trabalhando com 

vistas a cumprir os objetivos de natureza cultural acima descritos. O início das 

atividades culturais foi um pouco atribulado, devido às novidades inerentes ao 
trabalho. Com o decorrer dos meses, as ações começaram a efetivar-se e, em 

decorrência disso, conseguimos também um pouco da indispensável experiência 

prática do trabalho com a cultura. Dia-a-dia, fomos tomando contato com os 

elementos culturais que passariam a ser nossas ferramentas de trabalho e, a partir 

disso, pudemos delinear alguns objetivos específicos do trabalho de ação cultural 

dentro da Biblioteca. Provavelmente, este ainda não é um conjunto definitivo de 

objetivos, devido à "juventude" da experiência mas, mesmo assim, iremos apontá- 
los: 

a) produção de elementos culturais; 

b) interpretação de elementos culturais; 

c) visualização de elementos culturais; 

d) uso de elementos culturais; 

e) orientação sobre elementos culturais disponíveis; 
f) disponibilização de espaço físico para contato com os elementos 

culturais. 

Faz-se necessário, aqui, um esclarecimento: os objetivos que acabamos de 

relacionar não são puramente frutos de nossa imaginação; ao contrário, foram 
estabelecidos (todos) a partir de nossa experiência prática no trabalho de ação 

cultural. Apontamos esses objetivos com base nas atividades já desenvolvidas. 

Para que isso fique mais claro, apresentamos, a seguir, uma tabela de atividades 

do período de 17 de agosto de 1995 a 30 de maio de 1996. 

?9i. 
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TABELA 1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AÇÀO CULTURAL DA BIBLIOTE- 

ATIVIDADES NUMERO DE 

EVENTOS 

MEDIA DE 

PÚBLICO 
ESTIMADA' 

TOTAL POR 

ATIVIDADE 

Apresentações musicais 

(coral, orquestra, banda marcial) 06 150 900 

Aula aberta de teatro 01 20 20 

Cursos 01 30 30 

Encontro de jogadores (RPG^) 06 12 72 

Exposições 07 450 3.150 

Feiras de livros 02 350 700 

Horas do conto 08 60 480 

Lançamentos de livros 02 40 80 

Oficinas 06 60 360 

Palestras 02 30 60 

Shows literário-musicais 02 840 1.680 

Seminários 02 50 100 

Visitas orientadas 125 40 5.000 

TOTAIS 170 2.132 12.632 

^ A média de público nos itens curso, exposições e visitas orientadas foram obtid 
registros 
^ Role Plaing Games 

as através de 

O conjunto de ações (atividades) acima descrito tem como objetivo maior 
promover o contato entre as comunidades de usuários e os elementos culturais, 

visando propiciar condições de aproximação entre usuário e acervo. 
Para que se possa compreender melhor a vinculação entre as atividades 

desenvolvidas e a consecução dos objetivos da Ação Cultural dentro da Biblioteca 

Comunitária, faremos a seguir algumas considerações: 

a) Com relação à produção de elementos culturais, as oficinas realizadas 
foram suficientes para que usuários produzissem elementos de nossa 
cultura. Dentro da Biblioteca, sob a coordenação de um instrutor, usuários 
puderam construir objetos através de dobraduras, recortes, colagens, etc. 
Evidentemente, não foram produzidas obras de arte, mas objetos alusivos 

á datas comemorativas (folclore, religião, costumes, etc), que fazem parte 
de nossa cultura, dentro do espaço físico da Biblioteca. 

b)A interpretação dos elementos culturais se deu através das seguintes 
atividades: horas do conto e shows literário-musicais. Neste caso, a 
interpretação de obras literárias ocorreu de duas maneiras distintas: 

oralmente (hora do conto) e musicalmente (show). Essas atividades 

poderão, no futuro, dar-nos a certeza (ou não) da eficácia deste método 

de colocar o usuário em contato com o livro. Acreditamos que os 
participantes destas atividades possam ter o livro como elemento cultural 

um pouco mais desmistificado, propiciando, assim, uma maior 
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possibilidade de os participantes tornarem-se usuários efetivos da 

Biblioteca. 

c) A visualização de elementos culturais é conseguida através da realização 

de exposições. Para isso, existe uma área exclusiva para esse fim dentro 

da Biblioteca. As exposições já realizadas podem ser divididas em duas 
categorias, exposições de arte e exposições educativas. No primeiro 

caso, já foram realizadas exposições de fotografias, esculturas e 
desenhos. No segundo caso, foram realizadas exposições abordando os 
seguintes temas: "Einstein e o Brasil", "Trabalho do Menor no Meio Rural" 

e "400 Anos da Lírica de Camões". Temos buscado, também, montar um 
acervo de exposições itinerantes, do qual os "400 Anos da Lírica de 
Camões" é nosso primeiro material, já tendo sido exposto em ambiente 

externo à Biblioteca Comunitária. 

d) O uso de elementos culturais dá-se pela possibilidade de contato entre 
leitor e acervo, a partir do momento em que o usuário, chamado á 
Biblioteca pelas atividades de Ação Cultural, pode tornar-se também 

usuário de livros, vídeos, CD's multimídia e hipertextos (já disponíveis), 

bem como outros materiais que futuramente comporão o acervo da 
Biblioteca. 

e) A orientação sobre os elementos culturais disponíveis dá-se através das 
visitas orientadas, onde grupos de usuários são acompanhados por um 
bibliotecário a todas as dependências da Biblioteca, ocasião em que o 

bibliotecário esclarece aos usuários sobre todas as possibilidades de uso 

do acervo e espaço existentes. 

f) A disponibilização do espaço para contato com elementos culturais dá-se 
pela cessão do espaço físico para atividades de lazer, como jogos (até 
agora). De uma forma global, todas as atividades contribuem para o uso 

do espaço, bem como do acervo. Porém, acreditamos que abrigar grupos 

de usuários em suas horas de lazer possa também contribuir para que 
essas pessoas tornem-se usuários efetivos. 

Considerando as atividades já desenvolvidas e a "juventude" da Ação 

Cultural dentro da Biblioteca Comunitária, acreditamos estarmos cumprindo com os 

objetivos propostos. Porém, a questão quantitativa ainda é preocupante para nós. 
Queremos muito mais usuários. A respeito da questão qualitativa, o possível, por 

enquanto, está sendo garantir a qualidade dos elementos culturais acervados e 

abrigados temporariamente. A melhoria qualitativa, em termos críticos e 

intelectuais, por parte dos usuários não nos é possível ainda detectar. Futuramente 
pretendemos realizar estudos nessa direção. 

Outro tema importante a ser abordado é a institucionalização de projetos 

junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. Até o momento, contamos com cinco 
projetos aprovados que, num futuro próximo, passarão a compor o "Programa de 
Atividades de Extensão" da Biblioteca Comunitária. Dividimos os projetos 
institucionalizados em duas categorias temporais: permanentes e eventuais. O 

projetos permanentes são: "Arte na Biblioteca", "Área de Exposições" e "Semana 

do Livro e da Biblioteca da UFSCar". O primeiro vem promovendo, a cada primeiro 

domingo de cada mês, atividades como: oficinas, apresentações musicais, horas 

do conto e sessões de jogos. O segundo tem o objetivo de abrigar, em nossa área 

^03 
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de exposições, obras de arte e material de caráter educativo. O terceiro projeto, 

que promove atividades visando primordialmente a integração com o ensino de 1° 
e 2° graus, já tem sua quarta versão agendada para outubro de 1996. Os projetos 

institucionalizados de ocorrência eventual são os seguintes; "Curso de Uso da 

Imagem na Sala de Aula" e "Curso para Formação de Contadores de Histórias". É 

também importante ressaltar que, na maioria dos projetos, além de contar com a 

aprovação pelo mérito, conseguimos também financiamento na própria UFSCar 
para a execução dos mesmos. 

Cabe-nos ainda esclarecer sobre o grande apoio que conseguimos, junto 

aos nossos parceiros, no desenvolvimento de nosso trabalho. Sem eles, muito do 

que fizemos talvez não tivesse sido realizado. Estas parcerias foram estabelecidas 

aproveitando oportunidades que detectamos durante as atividades que 

desenvolvemos, quando pudemos estabelecer contatos, conversações e 

negociações para que conseguíssemos compartilhar serviços, produtos, 

equipamentos, recursos humanos e artístico-culturais, dentro e fora da 

Universidade. 

O questionamento sobre a eficácia de nossas iniciativas tem sido objeto de 
constante reflexão. Neste momento, em que pretendemos tornar nosso trabalho 

público perante a comunidade bibliotecária das universidades brasileiras, vimo-nos 

forçados a realizar um "balanço" de nossas atividades. Isso foi duplamente 

oportuno, pelas seguintes razões: primeiro, pela própria confecção do "balanço", 
que um dia teríamos que fazer; segundo, olhando para ele, pudemos visualizar que 

não fizemos pouco, considerando os dez meses de atuação. O que mais nos salta 

aos olhos é ver que algumas das atividades já consolidadas detêm níveis de 
participação do público entre os mais altos. Esse momento de reflexão também 

mostrou-nos outras implicações: 

a) precisamos continuar fazendo; 

b) precisamos fazer mais e melhor; 

c) precisamos avaliar periodicamente nossas ações. 
Finalmente, esperamos ter a oportunidade de participar de um próximo 

SNBU, com a certeza de estarmos avançando constantemente na consecução dos 
objetivos que estamos propondo neste momento. 

ABSTRACT 

This paper analyses the cultural events in the Community Library, and the relation 

between these events and the Extension Program of the University of São Carlos 

(UFSCar). A list of events is given, with details and attendance figures. The aims of 

the Cultural Events Section are described, and related to the events held. Details 

are also given of community projects instituted by the Cultural Events Section of the 

UFSCar Community Library. 
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COMUNICAÇÃO VISUAL, POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO 

E MARKETING PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS : UMA 

PROPOSTA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Leopoldo Nogueira e Silva" 

RESUMO 

A partir de observações realizadas em visitas técnicas a diversas bibliotecas 
universitárias do Brasil, com a finalidade de conhecer e avaliar a funcionalidade 

das experiências em comunicação visual, buscou-se elaborar um projeto de 
comunicação visual apropriado para as bibliotecas da Universidade Federal de 

Uberlândia. Enfatizou-se o uso da cor, das formas simplificadas e de materiais 

mais adequados e modernos para se alcançar os objetivos da informação objetiva 

e direta Analisou-se, também, necessidade de se delinear uma política mais ampla 

para as ações nas bibliotecas, dentro do contexto universitário e social, bem como 
considerou-se a possibilidade de se concretizar ações de marketing para o produto 

com que a biblioteca trabalha: a informação. 

1 INTRODUÇÃO 

Daqui a algumas décadas, é bem provável que olhemos para trás e 
concluamos que, estes tempos de profundas transformações pelos quais passamos 

foi a Era da Informação. Tudo passa pela informação, ou quase tudo. Eventos que 
acontecem do outro lado do mundo também ocorrem aqui, em nossa frente, através 

da televisão Jornais, revistas e outros periódicos abarrotam as prateleiras não só 
das bancas de revistas, mas dos supermercados, padarias, farmácias, postos de 
gasolina Cartazes, folhetos, informativos, "santinhos" de mil formas e cores são 
pregados em todos'os lugares, distribuídos em todas as praças e esquinas, criando 

e alimentando um tal estado de poluição visual que confunde as pessoas. 
Livros e mais livros são dedicados à questão do poder, do saber, do poder 

da informação nestes tempos. Não só livros. Temos agora a Internet, a pesquisa 

on-line o CD-ROM, o disquete, o CD-Player, o videolaser, a TV de bolso, o 
tpipfnnp rplular a secretária eletrônica, o fax, o bip de mensagens, a parabólica, a 
Sred TV Estamos todos literalmente interligados. 

As áreas de marketing e publicidade estão aí, para fazer notar às pessoas 

outros milhões de produtos, manipular e vender o que as indústrias têm para 

oferecer ao deleite da tal sociedade de consumo. Estratégias fabulosas, pesquisas 

de mercado discussões intermináveis se dão, de modo a traçar o perfil do 

• Programador visual da Universidade Federal de Uberlândia. 
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consumidor. Assim, logo deveriam fazer-se as mesmas coisas para os 

consumidores de informação das bibliotecas universitárias, para os usuários dos 

serviços por elas oferecidos. 

2 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E SUAS FUNÇÕES 

Basicamente, à biblioteca universitária cabe prover a infra-estrutura 

bibliográfica, documentária e informacional para apoiar as atividades acadêmicas. 

O usuário tem suas necessidades e, em busca de satisfazê-las com o material 

disponível na biblioteca, deverá percorrer um caminho. Provavelmente um grande 

vai-e-vem, um confuso e complicado caminho. 

3 O PLANEJAMENTO FÍSICO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

A experiência passada demonstra que para a construção de uma biblioteca 
^0y0(yiQg contar com uma equipe multidisciplinar, e que trabalhe de maneira bem 

afinada. 
Orientações do MEC - através do Programa Nacional de Bibliotecas 

Universitárias, para o planejamento físico de bibliotecas universitárias - 

contemplam várias questões importantes sobre esta construção. Entretanto, nâo se 

toca no assunto da comunicação visual. Os grandes problemas são relacionados, 

sem que se aborde que a questão da comunicação visual é de suma importância 

para que se cumpram os objetivos informacionais das bibliotecas. 
Visitando as bibliotecas universitárias do Brasil, constatamos que até existe 

o esforço para a formação desta equipe de planejamento, que dá origem à prédios 

amplos, dentro dos mais atualizados conceitos técnicos, estruturais e 
arquitetônicos. . ^ ^ 

Constroem-se edifícios que pretendem a modernidade e, o que salta aos 

olhos são as opções improvisadas para remediar determinadas situações. "Por 

fora bela viola, por dentro, pão bolorento", canta o ditado popular: 
' a) a iluminação natural não bastou para permitir que determinados 

corredores de prateleiras recebam luminosidade adequada. Não se levou 

em consideração que estas prateleiras foram aproveitadas dos prédios 
=>nfinn«! nem o ãnqulo prevalecente dos raios solares. Outro gasto é 

nSár"o para ampliação de rede elétrica; 

b) setas fazem o usuário dar voltas desnecessárias em busca do material 
pretendido Se as indicações são aéreas, pecam por serem de letras 

diminutas em cores inadequadas. Se estão afixadas em painéis, estes se 

oerdem ria confusão visual que se cria com pilastras, escadas e 
imoressos pregados descontroladamente pela comunidade acadêmica; 

c) qoteiras sem fim incomodam usuários e comprometem o acervo. Baldes e 
bacias passam a fazer parte do cenário; 

iardins suspensos, bem como lagos e espelhos de aguas dao um aspecto 
aaradável e combinam com a onda ecológica. São, do mesmo modo, 

aLrnativa para que os livros não fujam por janelas. Quando existem 

servidores disponíveis para os cuidados necessários - que não são 

poucos - conseguimos um visual e aspecto funcional extraordinário. No 

^0^ 
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mais, admiramos a secura das plantas e a sujeira dos tanques cheios de 
larvas de mosquitos, papéis, copos descartáveis e toda espécie de 
imundície; 

e) anfiteatros pequenos para uma população grande acabam não permitindo 

o acesso de muitos usuários interessados em promoções e eventos da 
biblioteca. Isso quando o anfiteatro não é convenientemente aparelhado 

com luzes, som, telas, sistema de ventilação, poltronas satisfatórias etc.; 

f) e a acústica? Pode ser que os gregos e os antigos tivessem resolvido a 
questão e a solução não chegou até nós. Se este segredo estivesse na 
biblioteca de Alexandria... acabou pegando fogo e o zumbido dos 

usuários ainda incomodará muito; 

g) os quadros de avisos gerais são pequenos para o volume de informações 
apresentadas. Pregam-se informes sobre outros, quando não 

desaparecem cartazes e folhetos que aludem a eventos de interesse; 

h) quando previram uma "Sala 24 horas," não se colocaram instalações 
sanitárias para os usuários dela; 

i) o guarda-volumes serve ao usuário e à comunidade inteira. São deixados 
materiais de pessoas que não utilizarão os serviços da biblioteca. Se o 

ponto escolhido para o guarda-volumes também não é adequado, acaba- 

se criando tumulto para os usuários, estresse entre os servidores e 
insatisfação para todos; 

j) a orientação é para que se procure o balcão do Setor de Referência. 
Como existem muitos balcões, o usuário acaba passando por muitos 

deles antes de chegar ao seu destino; 

k) a numeração tal se inicia na prateleira 15, antes da de número 16 e 
depois da 14. Como o usuário tem de contar nos dedos, fica mais difícil... 

I) a biblioteca está conectada ã uma rede fabulosa de dados, via on-line. 
Também dispõe de títulos em CD-ROM, de disquetes e, oferece uma 

gama de serviços que, a comunidade desconhece por não estar bem 
informada. Falta comunicação, algo além de papeizinhos pregados pelas 

paredes, panfletos e cartilhas desinteressantes. 

São vários os problemas e as improvisações adotadas para resolver cada 

um deles Falta comunicação visual. Falta política de comunicação. Falta 
marketing Falta visão do conjunto, boa-vontade, vontade política, infra-estrutura, 
servidores, bibliotecários, dinamicidade, espírito de equipe. O que mais falta para a 

biblioteca universitária? 

4 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO PARA A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Uma vez que se estabelecem os objetivos da biblioteca universitária em 

relação ao indivíduo dentro da universidade, quando no desempenho de suas 
atividades acadêmicas, apoiar as atividades da instituição, provendo a 
infraestrutura bibliográfica, documentána e informacional , acreditamos que a 

decorrência natural disso é que se planeje a sua própria política de atuação. 

Visto que a biblioteca universitária não possui autonomia, pelo fato de estar 

inserida numa realidade maior que é a universidade, esta política necessariamente 

?ei7 
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universidade. 

Por sua natureza, a biblioteca universitária interage com a sociedade 

através de várias frentes! convênios, intercâmbios, a propria malha burocrática 
educacional, centros de pesquisa e informação e outros. 

Atendendo a estas diversas necessidades e interações múltiplas, além das 

da própria organização, articulam-se metodologias e técnicas para colocar todo o 

acervo a informação, os serviços e as instalações da biblioteca à disposição da 
comunidade. Coletam-se dados, analisam-se questões que afetam os usuários e o 

acervo bem como a administração de tudo isso. Levantam-se as necessidades e 
arranjam-se todas as informações colhidas, de modo a traçar uma política de 

atuação no caso de comunicação para toda esta questão. 

A equipe que faz esses arranjos coloca todas as questões, problemas, as 
destinações necessidades e objetivos a serem alcançados. Ainda que todas as 

informações' disponíveis sobre a demanda e o que é oferecido pela biblioteca 

universitária sejam imperfeitas, o esforço deve ser o de possibilitar que o maior 
índice possível de ação seja executado. 

Reconhecendo as atuais necessidades, e que estas requerem dinamicidade 

oara sua resolução que o quadro de pessoal é reduzido e quase sempre mal 
oreoarado que as instalações permanecem inadequadas, invocamos os 
imperativos da inovação e da administração engajada em busca de alternativas 

viáveis e aceitáveis para que o usuário seja atendido a contento. Assim, se cumpre 

o objetivo da biblioteca universitária. , ^ ^ ^ ^ 
Dentro das atuais circunstâncias e da complexidade da academia e da 

sociedade contemporânea, justifica-se que seja elaborado um projeto consistente, 

uma Dolítica de comunicação para a biblioteca universitária. Todos os seus 
serviços suas instalações, manuais, regulamentos, acervo e possibilidades devem 

ser oWecidos de maneira que o usuário saiba do que ele dispõe para que sejam 
atendidas suas necessidades acadêmicas. 

5 LAY-OUT, CD-ROM, PERSONAL COMPUTER. ON-LINE E OUTROS NOMES 

DIFERENTES 

As instalações da biblioteca universitária devem ser as mais adequadas 

Dossíveis e atualmente, parece que há uma grande preocupação na área, visto 
nurLauioes iá se formam para fazer o planejamento nao so arquitetônico mas 

Smbém do visual delas. É conhecida a influência que exerce sobre o usuário a 

d^naZào empírica e inadequada de mobiliário, iluminação, quadros informativos 
eto o usuário insatisfeito e estressado reflete os maus serviços oferecidos. etc. u usud ,g(.noiogia disponível, hoje em dia, e inconcebível que a 

oraanizacáo nâo lance máo dela a fim de otimizar a qualidade dos serviços e a 
do usuário. Lay-out. CD-ROM, computador pessoal, pesquisa on-lme e 

ÕSrS nomes diferentes concorrem para exemplificar a gama de novas 

pSiliSades que ocorrem dentro do espaço biblioteca. 

sax 
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6 A SINALIZAÇÃO 

A finalidade maior do sistema de sinalização deveria ser o de minimizar a 

frustração do usuário que busca os serviços disponíveis na biblioteca universitária. 

Os lay-outs com as indicações dos setores diversos que interessam à 

comunidade que busca a biblioteca devem ser de fácil leitura, assim como as 
placas de sinalização devem ser padronizadas, obedecendo à logicidade. Os 

sentidos do ser humano devem ser estimulados, a fim de mostrar ao usuário o 

caminho mais curto, objetivo e direto para o objeto de suas necessidades. 

Conceitos fundamentais, símbolos universalmente aceitos e padronizados 
nos deveriam inspirar de modo a não utilizarmos soluções "caseiras" impróprias, 

que redundam em dificuldades e constrangimentos para o usuário. 

Os sistemas de sinalização funcionam como um todo e não é a 

improvisação, que não obedece a uma estratégia definida, que vai fazer funcionar 
a comunicação entre organização e usuário. Devem-se utilizar critérios aprophados 

de modo a orientar, informar, direcionar, regulamentar, prevenir, proibir, identificar 

as áreas de interesse da comunidade e a disponibilidade da organização. 
Naturalmente que reforçamos a necessidade de o profissional da 

Programação Visual compor a equipe/comissão que, juntamente com o 
bibliotecário/administrador, vai planejar o sistema de sinalização da biblioteca e, 

mais além, traçar a política de comunicação para a organização. 

7 TREINAMENTO DE USUÁRIOS E DE BIBLIOTECÁRIOS E SERVIDORES 

PARA A UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

Uma vez que se traçam políticas definidas de comunicação, metas para 

colocar a informação á disposição da comunidade acadêmica, faz-se necessário 

que se tenha em previsão o treinamento dos servidores da biblioteca universitária 

para a compreensão de todo o sistema e das políticas elaboradas. A linguagem 

deve ser uniformizada, de modo que a prestação do serviço flua harmoniosamente. 
Atualmente confirma-se a tendência de os usuários também passarem por 

este treinamento no início de sua vida acadêmica. 

Em todo o processo pode e deve haver abertura para sugestões, críticas e 
f0.gpg|j30s sobre acontecimentos e necessidades que podem ser modificadas. 

- Manuais gerais sobre a utilização das bibliotecas universitárias, neste 

momento, são adequados e indispensáveis, além de vídeos e outros materiais 
audiovisuais (totens, como os utilizados em shopping-c6nt6rs). Um atendente 

especialmente treinado para receber o usuário logo à entrada da biblioteca 

também ajudaria. 

8 MARKETING PARA AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

Quando nos aprofundamos no conceito dos objetivos da biblioteca 

acabamos encontrando o de bibliotecas universitárias de países em 
desenvolvimento que seria o de influenciar positivamente o uso e a produção de 

informação, pela provisão de serviço relevante, no tempo devido e de maneira 

significativa". 
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Neste ponto da discussão, que se fez em torno da questão, temos de admitir 
que a ênfase da biblioteca recai sobre o usuário, não mais para os processos que 

são meios para se atingir estes objetivos (aquisição, processamento etc.). 

Uma biblioteca que já se preocupa em entender e influenciar o usuário já 
está fazendo marketing, mas engatinhando. Marketing envolve a abordagem da 

informação como produto, do estudo do público consumidor, propaganda, 

promoção, relações públicas etc. 

Não é só uma questão de colocar o produto (a informação) para o cliente 

(usuário) de modo atraente, mas de otimizar os recursos da biblioteca conhecendo 
o perfil do usuário, a demanda e suas variações, para planejar as ações dos 

processos a serem desenvolvidos internamente (aquisição, processamento etc ), e 
a colocação dos serviços disponíveis para o cliente. 

Se o usuário ainda não tem conhecimento de suas necessidades, o 

marketing da biblioteca tem a função de esclarecè-lo para tal, pela própria 
especificidade do objetivo da biblioteca. 

Na mesma equipe que planeja a política de atuação e de comunicação da 

biblioteca universitária deve estar o profissional da área para apresentar 
alternativas de qualidade, viáveis dentro da realidade local. 

A comunidade universitária não é uma massa uniforme com as mesmas 
necessidades. Como este "mercado acadêmico" é diversificado em vários 

segmentos faz-se necessária uma análise mais profunda desta realidade, de modo 

a permitir que as informações específicas redundem em planejamentos mais 
adequados para o atendimento de especificidades dos usuários. 

9 UMA PROPOSTA PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Na gestão 92/96 da Administração da Universidade Federal de Uberlândia, 

houve uma opção consciente para discutir um projeto de ação para a universidade 

e para a biblioteca. Anteriormente, as bibliotecas da UFU eram ligadas á uma 

divisão da PROEPE/Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. Com o 
desmembramento da PROEPE em três pró-reitorias distintas, as bibliotecas 

passaram a fazer parte de um sistema, ligado á Vice-Reitoria. Em 1991, 
inauquraram-se dois novos prédios para as bibliotecas de dois campi: Santa 

Mônica (Biblioteca Central), com 5.749,95 m e Umuarama, com 4.067,50 m'. As 

quatro bibliotecas do sistema somam aproximadamente 10 mil m . 

A partir daí, iniciou-se um processo de discussão e planejamento das ações 

para as bibliotecas do sistema. Dificuldades de toda ordem impuseram a 
necessidade de se buscar soluções para o atendimento das necessidades de 

emergência e as discussões levaram conseqüentemente á formação das equipes 

setoriais, para análise de propostas para desenvolvimento das iniciativas correntes 
p niip viriam a acontecer. 

Com a demanda crescente (freqüência anual de 895.760 usuários; 124.600 

volumes em acervo* 5.151 títulos de periódicos; circulação de 349.622 materiais 
bibliográficos em 1995) impõe-se a urgência de se desenvolver um projeto de 

comunicação visual 

política de comunicação e marketing para as bibliotecas do sistema. 
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Para alcançar a excelência da comunicação, optou-se pela simplicidade e 

objetividade de formas e cores, inspirados em Mondrian. Buscou-se, do mesmo 
modo, organizar metodicamente todo o material, para não criar poluição visual que 

concorresse com o caos que impera na universidade. 

Através do encontro de eixos horizontais e verticais delimitamos as zonas de 
cor, procurando sintonia entre a arquitetura dos prédios e as placas sinalizadoras e 

indicativas. Assim é o pensamento de Mondrian expressado em suas obras; cores 

primárias, figuras geométricas, para buscar além da natureza instável a realidade 

plástica, pura e permanente. Ele busca estabelecer a relação do universal e do 

individual no equilíbrio dinâmico da forma e da cor, para fazer revelar as leis da 

realidade. Afirma que, através de suas obras, conseguiria alcançar o equilíbrio 
entre o objetivo e o subjetivo. 

Transpondo isto para a nossa realidade da biblioteca, buscou-se esta 

inspiração para encontrar o também equilíbrio entre o objetivo da informação e o 

subjetivo da expressão estética, a sensação de agradabilidade e conforto visual do 

material posto para ser o suporte da comunicação que se faz necessária. 

Ao relacionar as formas e cores mais simplificadas para determinar certos 
setores e serviços das bibliotecas queremos criar o mesmo impacto que movia 

Mondrian, de criar critérios dosados para "a obtenção de um ritmo (...) com cores 

suaves para obtenção de um clima ao mesmo tempo instintivo e racional, ordenado 
e caótico, intelectual e poético". Isto posto a fim de ser sensível também às 

necessidades estéticas, além das científicas, da comunicação que se quer 

estabelecer. 

Em cores definimos os setores/serviços que têm contato mais direto com o 
público usuário, a saber: 

a) Referência: padronizar em azul; 

b) Periódicos: padronizar em verde; 

c) Empréstimo: padronizar em amarelo; 

d) Serviços gerais (cópias heliográficas, cantina, telefone, sala 24 horas, 
correios etc.): padronizar em vermelho; 

e) Demais setores e serviços internos administrativos: padronizar em preto. 

Em composições declaradamente inspiradas no artista e na fachada externa 
das maiores bibliotecas do sistema, utilizamos cores primárias, puras, 
complementares, ora em fundo preto, ora em branco, dependendo da impressão 

que se quer causar. Naturalmente, que se leva em consideração os aspectos 

psicológicos, dependente e independentemente do que culturalmente se aceita 

para o significado das cores, a partir de estudos desenvolvidos anteriormente. 

A combinação de todas estas formas e cores criam efeitos plásticos, tomam 
lugar no espaço e têm valores expressivos significativos. Proporções e relações 
são estabelecidas, de modo a atender ao objetivo de comunicar o máximo pelo 

mínimo de esforço. Ser óbvio, não redundante e não poluir. 

10 CONCLUSÃO 

Dentro da realidade atual, da praticamente inexistência de propostas de uma 
ação de mdrketing e de uma política mais ampla de comunicação e ação para as 

bibliotecas universitárias, é de se esperar que a mais incipiente das iniciativas 
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cause impacto, de mais ou menos estranheza entre os servidores das 

universidades. Estes são desacostumados a uma rotina profissionalmente 

elaborada através de metas e objetivos a serem alcançados de modo racional. 

As administrações vão e vêm. Como nem as bibliotecas nem a própria 

universidade obedecem a um programa de ação consistente, voltado para as reais 

necessidades da sociedade; temos gastos desnecessários de recursos que 

poderiam estar sendo empregados de forma mais racional e justa. 

A demanda se apresenta cada vez maior e é imprescindível que a instituição 

maior e a biblioteca enquanto organização dentro deste contexto se atualizem, 

material e humanamente, de modo a permitir a satisfação de sua clientela, que é, 
em última instância, a sociedade à espera de que a universidade cumpra o seu 

papel. Não só de preparar as classes dominantes para o exercício do poder, mas 
de democratizar o saber, a cultura e, assim, construir a sociedade mais justa, 

solidária e fraterna. 

A busca do ensino público de qualidade passa necessariamente por todas 
estas questões expostas e a biblioteca pode, a seu turno, colaborar imensamente 

para a construção desta universidade que a sociedade quer. 

ABSTRACT 

As a result of technical visits made to various university libraries in Brazil for the 

purpose of learning about and evaluating experiments in visual communication, a 

visual communication project appropriate for the Federal University of Uberlândia's 

libraries was developed, with emphasis on the use of colour, simplified forms, and 

suitable modern materials, in order to provide direct, objective information. The 
need to define a broader policy for library activities within the university and social 

context is analyzed, and the possibility is considered of carrying out marketing for 
the library's product; information. 
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Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP - Araraquara); Base de 

dados DEMIQ; Aquisição - 

8.6 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) - Sistema de 

Bibliotecas; Reengenharia - 

5.10 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Sistema de 

Bibliotecas - 8.4 

Universidade l"cderal do 

Espirito Santo (UI"'HS), 

Seleção automatizada; Aciuisição - 

5.9 

Auxiliar de biblioteca 

Perfil profissional. Recursos 

humanos; Universidade l-ederal 

do Paraná (UFPR) - Sistema de 

Bibliotecas - 8.17 

Avaliação de coleções 

Publicações cientificas. 

Periódicos; Universidade 

Estadual dc Campinas 

(UNICAMP)-6.1 

Universidade dc São Paulo (USP) 

- Instituto de (ícocicMicias; 

Periódicos - 6.2 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado dc 

Bibliotecas (SIBi), 

Periódicos; Gerenciamento de 

acervos - 6.4 

Avaliação de desempenho 

Avaliação de pessoal. 

Universidade Federal de Goiás 

(UFG)-6.15 

Recursos humanos; Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), 

Administração - 8.18 

Avaliação de pessoal 

Universidade Federal de (íoiás 

(UFG); Avaliação de 

desempenho - 6.15 



Avaliação de produtos 

Avaliação de serviços; Recursos 

Humanos; Recursos Financeiros - 

3.1 

Estudo de usuários; 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Subsistema de 
Bibliotecas de Ciências 

Humanas, Letras e Artes; 

Avaliação de serviços - 5.16 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Biblioteca de Ciência 

e Tecnologia; Avaliação de 
serviços - 6.3 

Avaliação de senúços 

Avaliação de produtos; Estudo 

de usuários; Universidade 
Federal do Ceará (UFC) - 
Subsistema de Bibliotecas de 

Ciências Humanas, Letras e 

Artes - 5.16 

Avaliação de produtos; 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Biblioteca de Ciência 

e Tecnologia - 6.3 

Recursos Humanos; Recursos 

Financeiros; Avaliação de 

produtos - 3.1 

Banco de imagens 

Área de Saúde; Acervo 
audiovisual; Base de dados - 

5.4 

Base de dados 

Banco de imagens; Área de 

Saúde; Acervo audiovisual - 

5.4 

Ergonomia; Consórcio IS I HC, 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) - Biblioteca 

Universitária - 5.14 

Indexação de diapositivos. 

Empresa Dental i'ress 

International, Clinica 

ortodôntica - 8.7 

Microlsis; Aquisição - 8.8 

Radio e televisão 

universitárias; Universidade 

Federal de Pernambuco (UMMí). 

Centro de Documentação, 

Material audiovisual - 5.13 

Base de dados bibliográficos 

Coleta de documentos. Produção 

de base de dados - 5.15 

Base de dados DEMIQ 

Aquisição, Automação, 

Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita I-ilho 

(UNESP - Araraquara) - 8.6 

Base de dados ENIíRííY 

Base de Dados Nacional de 

Energia; Centro de 

Intbrmações Nucleares 

(CIN/CNEN), Rede Brasileira 

de Informação cm Energia 

(RBIE) - 5.22 

Base de dados URIC 

Base de dados UNIBIBI.I, Serviço 

de referencia automatizado. 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), 

Levantamento bibliográfico 



automatizado - 8.5 

Base de Dados Nacional de Enerfjia 

Centro de Informações Nucleares 
(CIN/CNEN), Rede Brasileira 

de Informação em Energia 
(RBIE), Base de dados ENERGY - 

5.22 

Base de dados UNIBIBLI 

Serviço de referencia 
automatizado; Universidade 

Estadual de Campinas 
(UNICAMP); Levantamento 

bibliográfico automatizado; 

Base de dados ERIC - 8.5 

Captação de recursos externos, 

Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento (^icntifico e 

Tecnológico (PADC T); 

Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) - 6.8 

Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar); Bases 

locais. Referencia - 8.15 

Biblioteca para ccf^os 

Braille, Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) - 

Biblioteca Central; 

Administração - 8.3 

Base EXECAPES 
Dissertações e teses 

brasileiras; Recuperação da 

informação - 7.4 

Bases de dados 
Linguagem de indexação; Ciência 

no Terceiro Mundo - 5.12 

Bases locais 
Referencia; Biblioteca 

Comunitária; Universidade 

Federal de São Carlos 

(UFSCar) - 8.15 

Bihliodata 

Catalogação cooperativa - 2.2 

Biblioteca Comunitária 

Ação cultural; Extensão 
universitária; Universidade 

Federal de São Carlos 

(UFSCar) - 8.21 

Biblioteca universitária e 

contexto acadêmico 

Interdisciplinaridade - 7.1 

Planejamento estratégico. 

Sistema Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (SNBU) - 4.3 

Biblioteca virtual 

Acervo, Desenvolvimento de 

coleções; Consórcio de 

bibliotecas - 5.1 

Internet; Produção cientifica; 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), 

Tecnologia de informação - 

5.23 

Braille 

Universidade Federal da Paraiba 

(UFPB) - Biblioteca Central, 

Administração, Biblioteca para 

cegos - 8.3 



Campanha educativa 

Modelo de avaliação; Depredação 

do acervo; Furto de livros - 

5.5 

Capacitação de recursos humanos 

Gestão da qualidade; 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi) - 6.11 

Captação de recursos externos 

Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (PADCT); 

Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar); Biblioteca 

Comunitária - 6.8 

Catalogação cooperativa 

Bibliodata - 2.2 

Catalogação de obras raras 

Livro raro; Memória 
bibliográfica; Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) - 5.3 

Catalogação em linha 

Conversão retrospectiva; 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - Sistema 

de Bibliotecas-5.11 

Gestão para modernização; 
Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi); 

Automação; Conversão 

retrospectiva - 6.6 

Centro de Documentação 

Material audiovisual. Base de 

dados; Radio e televisão 

universitárias. Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPK) - 

5.13 

Centro de Informações Nucleares 

(CIN/CNEN) 

Politica de serviços. 

Tecnologia de informação - 

1.3 

Rede Brasileira de Informação 

em Energia (RBIE), Base de 

dados ENERGY; Base de Dados 

Nacional de Energia - 5.22 

Ciência no Terceiro Mundo 

Bases de dados; Linguagem de 

indexação - 5.12 

Clínica ortodôntica 

Base de dados. Indexação de 

diapositivos; Empresa Dental 

Press International - 8.7 

Coleta de dados 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi); 

Estatística - 8.9 

Coleta de documentos 

Produção de base de dados. Base 

de dados bibliográficos - 

5.15 



Comportamento üo usuário 

Metodologia; Estudo de Usuários - 

8.11 

Comunicação 

Ação cultural; Universidade 

Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) - Biblioteca Central - 

8.20 

Qualidade; Serviço de 

referencia - 5.25 

Comunicação cientifica 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPq); Internet 

Programa Prossiga - 4.1 

Comunicação Social 

Analise comparativa de 

periódicos; Indexação de 

periódicos - 5.19 

Comunicação visual 

Marketing; Universidade Federal 

de Uberiândia (UFU) - 8.22 

Comutação eletrônica 

ISTEC Library Linkages Program; 
Ibero-American Science and 

Technology Education 

Consortium (ISTEC); Internet - 

5.24 

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnolóffico (CNPq) 

Internet; Comunicação 

científica, Programa Prossiga - 4.1 

Consorcio de bibliotecas 

Biblioteca virtual. Acervo, 

Desenvolvimento de coleções - 

5.1 

Consorcio ISTEC 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) - Biblioteca 

Universitária; Base de dados, 

Ergonomia - 5.14 

Con versão retrospecti va 

Catalogação em linha. Gestão 

para modernização. 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi), Automação - 

6.6 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - Sistema 

de Bibliotecas; Catalogação 

em linha - 5.11 

Depredação de acendo 

Acervo, Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) - Biblioteca 

Central - 8.1 

Furto de livros; Campanha 

educativa. Modelo de 

avaliação - 5.5 



Desenvolvimento de coleções 

Consórcio de bibliotecas; 

Biblioteca virtual; Acervo - 

5.1 

Deterioração de coleção 

Preservação de acervo; Acervo - 

5.2 

Dissertações e teses brasileiras 

Recuperação da informação; Base 

EXECAPES - 7.4 

Distribuição de pessoal 

Recursos Humanos; Universidade 

de São Paulo (USP) - Sistema 
Integrado de Bibliotecas 

(SIBi) - 6.13 

Editoração 

Periódicos; Política editorial; 

Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas 

(PUCCAMP) - 8.19 

Empresa Dental Press International 

Clinica ortodôntica; Base de 

dados; Indexação de 
diapositivos - 8.7 

Ergon omia 

Consórcio ISTEC; Universidade 

Federal de Santa Catarina 

(UFSC) - Biblioteca 
Universitária; Base de dados - 

5.14 

Páginas Web; Redes acadêmicas; 

Internet - 5.20 

Paradigmas de bibliotecas 

universitárias - 5.21 

Espaço de comunicação 

Objetivos da biblioteca 

universitária - 7.6 

Estatística 

Coleta de dados; Universidade 

de São Paulo (USP) - Sistema 

Integrado de Bibliotecas 

(SIBi) - 8.9 

Estudo de usuários 

Comportamento do usuário; 

Metodologia - 8.11 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Subsistema de 

Bibliotecas de Ciências 

Humanas, Letras e Artes; 

Avaliação de serviços. 

Avaliação de produtos - 5.16 

Extensão universitária 

Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). Biblioteca 

Comunitária; Ação cultural - 

8.21 

Fontes de informação 

Pesquisa tecnológica; 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) - 

Departamento de Engenharia 

Elétrica - 5.17 

Furto de livros 

Acervo; Medidas de segurança; 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) - Biblioteca de 



Ciência e Tecnologia - 8.2 

Campanha educativa; Modelo de 

avaliação; Depredação do 

acervo - 5.5 

Gerenciamento de acentos 

Avaliação de coleções; 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi); 

Periódicos - 6.4 

Indexação de diaposiíivos 

Empresa Dental Press 

International; Clinica 

ortodôntica. Base de dados - 

8.7 

Indexação de periódicos 

Comunicação Social, Analise 

comparativa de periódicos - 

5.19 

Gestão da qualidade 
Informação para qualidade; 

Qualidade de informação - 6.9 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi); 

Capacitação de recursos humanos - 

6.11 

f 
índice de citação 

Odontologia; Publicações 

periódicas latino-americanas - 

5.18 

Informação para qualidade 

Qualidade de informação. Gestão 

da qualidade - 6.9 

Gestão para modernização 
Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi); 

Automação; Conversão 

retrospectiva; Catalogação em 

linha - 6.6 

Habito de leitura 
Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) - Curso de 
Biblioteconomia - 7.3 

Ibero-American Science and 

Technology Education Consortium 

(ISTEQ 
Internet; Comutação eletrônica; 

ISTEC Library Linkages Program - 

5.24 

Instituto Tecnolóffico de 

Aeronáutica (ITA) 

Aquisição; Seleção automatizada - 

5.7 

Integração 

Programa Nacional de 

Bibliotecas Universitárias 

(PNBU); Sistema Nacional de 

Bibliotecas Universitárias 

(SNBU) - 6.7 

Interdisciplinaridade 

Biblioteca universitária e 

contexto acadêmico - 7.! 



Internet 
Comunicação científica; 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPq) 

Programa Prossiga - 4.1 

Comutação eletrônica; ISTEC 

Library Linkages Program; 
Ibero-American Science and 

Technology Education 

Consortium (ISTEC) - 5.24 

Ergonomia; Páginas Web, Redes 

acadêmicas - 5.20 

Normalização de acervos 

eletrônicos - 8.12 

Produção científica; 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (LFFRPE); 

Tecnologia de informação; 

Biblioteca virtual - 5.23 

ISO 9004-2 
Unidade de infiarmação; 

Qualidade - 6.10 

ISTEC Library Linkages Program 

Ibero-American Science and 

Technology Education 

Consortium (ISTEC); Internet; 

Comutação eletrônica - 5.24 

Le^'antantento bibliográfico 

automatizado 

Base de dados ERIC; Base de 
dados UNIBIBLI; Serviço de 

referencia automatizado; 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - 8.5 

Linguagem de indexaç-ão 

Ciência no Terceiro Mundo, 

Bases de dados - 5.12 

Livro raro 

Memória bibliográfica. 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Catalogação 

de obras raras - 5.3 

Marketing 

Universidade Federal da Paraíba 

(UFPb) - Biblioteca Central; 

Serviços ao usuário - 8.10 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU); Comunicação 

visual - 8.22 

Material audiovisual 

Base de dados, Radio e 

televisão universitárias; 

Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Centro de 

Documentação - 5.13 

Medidas de desempenho 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - Sistema 

de Bibliotecas, Padronização 

de relatórios; Padronização 

de coleta de dados - 8.16 

Medidas de segurança 

Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) - Biblioteca de 

Ciência e Tecnologia; Furto 

de livros; Acervo - 8.2 



Memória bibliográfica 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Catalogação 

de obras raras. Livro raro - 

5.3 

Metodologia 

Estudo de Usuários; 
Comportamento do usuário - 

8.11 

Metodologia de pesquisa 
pós-graduação em Ciência da 

Informação, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ); Produção científica - 

4.4 

Microlsis 

Aquisição; Base de dados - 

8.8 

Modelo de avaliação 
Depredação do acervo; Furto de 

livros; Campanha educativa - 

5.5 

Normalização de acervos 

eletrônicos 

Internet - 8.12 

Objetivos da biblioteca 

universitária 

Espaço de comunicação - 7.6 

Odontologia 

Publicações periódicas 

latino-americanas, Índice dc 

citação - 5.18 

Padronização de coleta de dados 

Medidas dc desempenho. 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - Sistema 

de Bibliotecas, Padronização 

de relatórios - 8.16 

Padronização de relatórios 

Padronização de coleta dc 

dados; Medidas de desempenho. 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) - Sistema 

de Bibliotecas - 8.16 

Motivação 
Administração - 6.14 

Multa financeira 

Acervo - 5.6 

I^ecessidades informacionais 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUI); 
Universidade e Industria; 

Usuário empresarial - 7.5 

Páginas Web 

Redes acadêmicas, Internet, 

Ergonomia - 5.20 

Paradigmas de bibliotecas 

universitárias 

Ergonomia - 5.21 



Perfü profissional 
Recursos humanos; Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) - 

Sistema de Bibliotecas; 

Auxiliar de biblioteca - 8.17 

Tecnologia de informação, 

América Latina, Aquisição 

planificada - 2.3 

Periódicos 

Avaliação de coleções; 
Universidade de São Paulo (USP) 

- Instituto de Geociências - 

6.2 

Gerenciamento de acervos; 

Avaliação de coleções; 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi) - 6.4 

Política editorial; Pontifícia 
Universidade Católica de 

Campinas (PUCCAMP); 

Editoração - 8.19 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP); Avaliação 

de coleções; Publicações 
científicas - 6.1 

Pesquisa tecnológica 
Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) - 
Departamento de Engenharia 

Elétrica; Fontes de 
informação - 5.17 

planejamento estratégico 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (SNBU); 

Biblioteca universitária e 

Produção cientifica 
Metodologia de pesquisa; 

contexto acadÔMiiico - 4.3 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) - Sistema de 

Bibliotecas - 6.5 

Plan ejamento orça men tá rio 

Recursos financeiros - 2.1 

Política de senúços 

Tecnologia de informação. 

Centro de Informações Nucleares 

(CIN/CNEN)- 1.3 

Tecnologia de informação, 

Serviços ao usuário - 1.2 

Política editorial 

Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas 
(PUCCAMP), Editoração, 

Periódicos - 8.19 

Pontificia Universidade Católica 

de Campinas (PUCCAMP) 

Editoração; Periódicos; 

Política editorial - 8.19 

Pós-graduação em Ciência da 

Infitrmação 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Produção 

científíca; Metodologia de 

pesquisa - 4.4 

Preservação de acervo 

Acervo, Deterioração de coleção - 

5.2 

Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Avaliação de 



pós-graduação em Ciência da 

Informação; Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) - 4.4 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) - 

Sistema de Bibliotecas - 

7.2 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE); 

Tecnologia de informação; 

Biblioteca virtual; Internet - 

5.23 

Produção de base de dados 

Base de dados bibliográficos; 

Coleta de documentos - 5.15 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT) 

Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar); Biblioteca 
Comunitária; Captação de 

recursos externos - 6.8 

Programa Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (PNBU) 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (SNBU); 

Integração - 6.7 

Programa Prossiga 
Comunicação Cientifica, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, Internet - 4.1 

Publicações científicas 

Periódicos; Universidade 

coleções - 6.1 

Publicações periódicas 

latino-americanas 

índice de citação. Odontologia - 

5.18 

Qualidade 

ISO 9004-2, Unidade de 

informação - 6.10 

Serviço de referencia. 

Comunicação - 5.25 

Qualidade de informação 

Gestão da qualidade. Informação 

para qualidade - 6.9 

Rádio e televisão universitária 

Universidade Inderal de 

Pernambuco (UFPE), Centro de 

Documentação, Material 

audiovisual. Base de dados - 

5.13 

Recuperação da informação 

Base EXEC APES, Dissertações e 

teses brasileiras - 7.4 

Recursos financeiros 

Avaliação de produtos. 

Avaliação de serviços. Recursos 

Humanos - 3.1 

Planejamento orçamentário - 2.1 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UI RGS), 

Aquisição de periódicos - 5.8 



Recursos humanos 

Recursos Financeiros; Avaliação 

de produtos. Avaliação de 

serviços - 3.1 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi), 

Distribuição de pessoal - 6.13 

Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) - Biblioteca 

universitária; Administração - 

6.16 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) - Sistema de 

Bibliotecas; Auxiliar de 

biblioteca; Perfil 

profissional - 8.17 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR); Administração; 

Avaliação de desempenho - 8.18 

Valorização profissional; 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi) - 6.12 

Rede Brasileira de Informação em 
Energia (RBIE) 

Base de dados ENERGY; Base de 

Dados Nacional de Energia; 

Centro de Informações Nucleares 
(CIN/CNEN) - 5.22 

Redes acadêmicas 
Internet; Ergonomia; Paginas 

Web - 5.20 

Recngcnharia 

Automação, Universidade l-ederai 

de Uberlândia (UFU) - Sistema 

de Bibliotecas - 5.10 

Referência 

Biblioteca Comunitária, 

Universidade I-edcral de SAo 

Carlos (UFSCar), Bases locais - 

8.15 

Seleção automatizada 

Aquisição, Automação, 

Universidade Federal do 

Espirito Santo (UFES) - 5.*) 

Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (I TA), Aquisição - 

5.7 

Sery'iço de referência 

Comunicação, Qualidade r 5.25 

Sen'iço de referência automatizado 

Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), 

Levantamento bibliográfict) 

automatizado. Base de dados 

ERIC; Base de dados UNIBIBI.I - 

8.5 

Serviços ao usuário 

Marketing; Universidade Federal 

da Paraíba (UFPb) - 

Biblioteca Central - 8.10 

Política de serviços. 

Tecnologia de informação - 

1.2 



Tecnologia de informação; 

Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SlBi) - 4.2 

Tecnologias de CD-ROM - 1.1 

Sistema educacional 

Tecnologia de informação - 

8.13 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (SNBU) 

Biblioteca universitária e 

contexto acadêmico; 

Planejamento estratégico - 

4.3 

Integração; Programa Nacional 

de Bibliotecas Universitárias 
(PNBU) - 6.7 

Tecnologia de informação 

América Latina; Aquisição 

planificada; Perfil 

profissional - 2.3 

Biblioteca virtual; Internet; 

Produção científica; 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) - 5.23 

Centro de Informações Nucleares 
(CIN/CNEN); Política de 

serviços -1.3 

Serviços ao usuário; Política 

de serviços -1.2 

Sistema educacional - 8.13 ^ 

diversidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SIBi); Serviços 

ao usuário - 4.2 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) - Centro 

Referencial - 8.14 

Tecnologias de CD-ROM 

Serviços ao usuário - I.I 

Unidade de informação 

Qualidade; ISO 9004-2 - 6.10 

Universidade de São Paulo (USP) - 

Instituto de (ieociências 

Periódicos; Avaliação de 

coleções - 6.2 

Universidade de São Paulo (USP) - 

Sistema Integrado de Bibliotecas 

(SIBi) 

Automação; Conversão 

retrospectiva; Catalogação em 

linha; Gestão para 

modernização - 6.6 

Capacitação de recursos 

humanos; Gestão da qualidade - 

6.11 

Distribuição de pessoal. 

Recursos Humanos - 6.13 

Estatística; Coleta de dados - 

8.9 

Periódicos; Gerenciamento de 

acervos; Avaliação de 

coleções - 6.4 

Recursos humanos; Valorização 

profissional - 6.12 



Serviços ao usuário; Tecnologia 

de informação - 4.2 

Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESQ - Biblioteca 

universitária 

Administração; Recursos humanos - 

6.16 

Universidade e indústria 

Usuário empresarial; 
Necessidades informacionais; 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUl) - 

7.5 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 

Avaliação de coleções; 

Publicações cientificas; 

Periódicos - 6.1 

Levantamento bibliográfico 

automatizado; Base de dados 

ERIC; Base de dados UNIBIBLI; 

Serviço de referência 
automatizado - 8.5 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) - Sistema de 

Bibliotecas 

Catalogação em linha; Conversão 

retrospectiva - 5.11 

Padronização de relatórios; 

Padronização de coleta de 

dados; Medidas de desempenho - 

8.16 

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) - Curso de Bibliolecoiioiiiia 

Hábito de leitura - 7.3 

Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita FiUio (UNESP- 

Araraquara) 

Base de dados DEMIQ. AquisiçAo. 

Automação - 8.6 

Universidade Federal da Paraíba 

(UFPb) - Biblioteca Central 

Administração, Biblioteca para 

cegos; Braille - 8.3 

Serviços ao usuário; Marketing - 

8.10 

Universidade Federal de (ioiás 

(UF(i) 

Avaliação de desempenho; 

Avaliação de pessoal - 6.15 

Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) 

Centro de Documentação, 

Material audiovisual. Base de 

dados; Rádio e televisão 

universitárias - 5. 13 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) - Biblioteca 

Universitária 

Base de dados; F.rgonomia, 

Consórcio ISTEC - 5.14 



Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) 

Bases locais; Referência; 

Biblioteca Comunitária - 8.15 

Biblioteca Comunitária; Ação 

cultural; Extensão 

universitária - 8.21 

Biblioteca Comunitária; 

Captação de recursos externos; 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT) - 6.8 

Universidade Federal do (\'ará 

(UFC) - Sistema de Bibliotecas 

Automação - 8.4 

Planejamento estratégico - 

6.5 

Universidade Federa! do (\'íirá 

(UFC) - Suhsistema de 

Bibliotecas de Ciências Humanas, 

Letras e Artes 

Avaliação de serviços. 

Avaliação de produtos, Kstudo 

de usuários - 5.16 

Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) - Biblioteca Central 
Depredação de acervo; Acervo - 

8.1 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) 
Comunicação visual; Marketing - 

8.22 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) - Departamento de 
Engenharia Elétrica 

Fontes de informação; Pesquisa 

tecnológica - 5.17 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) - Sistema de Bibliotecas 
Reengenharia; Automação - 5.10 

Universidade Federal do Ceará 

(UFQ - Biblioteca de Ciência e 
Tecnologia 

Avaliação de serviços; 

Avaliação de produtos - 6.3 

Universidade Federal do Espirito 

Santo (UFES) 

Seleção automatizada. 

Aquisição; Automação - 5.9 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

Administração, Avaliação de 

desempenho. Recursos humanos - 

8.18 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) - Biblioteca de Ciência e 

Tecnologia 

Furto de livros; Acervo, 

Medidas de segurança - 8.2 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) - Sistema de Bibliotecas 

Auxiliar de biblioteca. Perfil 

profissional. Recursos 

humanos - 8.17 



Universidade Federa! do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

Catalogação de obras raras; 

Livro raro; Memória 

bibliográfica - 5.3 

Produção cientifica; 

Metodologia de pesquisa; 

Pós-Graduação em Ciência da 

Informação - 4.4 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) - Centro 

Referencial 

Tecnologia de informação - 

8.14 

Universidade Federal do Rio Cirande 

do Sul (UFRGS) 
Aquisição de periódicos; 

Recursos financeiros - 5.8 

Universidade Refjional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUI) 

Universidade e Industria, 

Usuário empresarial. 

Necessidades informacionais - 

7.5 

Usuário empresarial 

Necessidades informacionais. 

Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUI), 

Universidade e Industria - 

7.5 

Valorização profissional 
Universidade de São Paulo (USP) 

- Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi); Recursos 

humanos - 6.12 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) - Sistema de 
Bibliotecas 

Produção cientifica - 7.2 

Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) 

Tecnologia de informação; 

Biblioteca virtual; Internet; 

Produção científica - 5.23 

Universidade Federa! Rural de 

Pernambuco (UFRPE) - Biblioteca 

Centra! 
Comunicação; Ação cultural - 

8.20 
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