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Prezado/a 
 
Bibliotecas são representações físicas de um dos bens mais valiosos que uma 
sociedade pode construir para posteridade. Esse tesouro é o conhecimento. Não existe 
equipamento que melhor represente fisicamente o conhecimento humano do que 
uma biblioteca. Como já foi dito pelo teólogo francês, Jacques Bossuet; “é nelas que se 
cura a ignorância, a mais perigosa das enfermidades e a origem de todas as outras.” O 
ano de 2020 foi desafiador, um ano sem precedentes recentes nas nossas vidas. Um 
ano de lutas contra dois vírus: o da covid-19 e o da desinformação que se espalhou por 
todo o planeta. Em sintonia com a estratégia da Universidade, o Sibiuni buscou, de 
forma resiliente, se estabelecer num ambiente onde fomos obrigados a fechar nossas 
portas para o bem de nossa saúde. Mas isso não nos impediu de estarmos ao lado dos 
nossos usuários. Fomos inovadores, criamos laços de interação com nossos 
interagentes (diga-se, usuários) através da web. Expandimos nossas relações sociais no 
ciberespaço, disponibilizamos nossos serviços e produtos de forma a dirimir a ausência 
dos espaços físicos. Criamos um serviço de atendimento online via apps de mensagens 
instantâneas, apresentamos produtos para auxiliar na produção de pesquisas 
científicas da Unilab, instituímos diretrizes de atuação nas redes sociais. Nesse ínterim 
de pandemia, estamos buscando dotar nossos usuários de todo suporte necessário 
para que suas aspirações na busca de informações sejam atendidas.  É nosso propósito.  
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APRESENTAÇÃO 
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O Sistema de Bibliotecas da Unilab (Sibiuni) é um 
instrumento de apoio às atividades de pesquisa, 
ensino e extensão desenvolvidas no âmbito da 
Universidade. O Sibiuni é um órgão suplementar da 
Unilab, criado conforme artigo 109 do Estatuto da 
Unilab. O Sistema é responsável pelo funcionamento 
sistêmico das bibliotecas, oferecendo suporte de 
sustentação ao princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, além das inovações 
tecnológicas. 
 
Em atendimento à sua missão, destaca-se por 
fomentar e fornecer serviços de informação de 
excelência, indispensável no apoio ao ensino, 
aprendizagem e investigação científica, além de 
proporcionar a difusão e valorização do conhecimento 
produzido por meio da disseminação da informação, 
sendo suporte de apoio ao pleno desempenho das 
atividades da Unilab. 
 
É propósito do Sibiuni se destacar como serviço de 
excelência para a disseminação, desenvolvimento e 
prestação de recursos e serviços de informação 
inovadores nas áreas de conhecimento, técnico-
científico-informacional e administrativo, abrangidas 
pela Universidade. 
 
O Sistema de Bibliotecas da Unilab estrutura-se com a 
seguinte organização administrativa: 
 
 
 

 

Como propósito inovador, adotou-se um modelo de organograma circular, 
link: http://unilab.edu.br/biblioteca-universitaria-unilab/ , onde o Setor 
condutor líder do Sistema fica posicionado no centro, “irradiando” sua 
influência aos demais arcos do gráfico. A partir dessa liderança central, a 
linha hierárquica vai se desdobrando às camadas externas do círculo. 
 
O objetivo da proposta de organograma circular é solidificar ações que vão 
ao encontro da diminuição das diferenças entre os cargos e funções, e 
fomentar a importância do trabalho em equipe, onde todos podem trabalhar 
de maneira colaborativa e interativa. 
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Preliminarmente, a primeira biblioteca da Unilab iniciou suas 
atividades no dia 25 de maio de 2011, no Campus da Liberdade, 
em Redenção/CE, município sede da Unilab, junto com as 
festividades da aula inaugural da Universidade. Em 2012, foi 
criada a segunda biblioteca da Unilab, no campus de Malês, em 
São Francisco do Conde, na Bahia. Em 2013 foi a vez da Biblioteca 
da Unidade Acadêmica dos Palmares, no vizinho município de 
Redenção, Acarape.  
  
Em 2018, o campus da Liberdade passou a abrigar toda a sede 
administrativa do reitorado da Unilab e a biblioteca transferiu-se 
para o campus de Auroras, no mesmo município de Redenção – 
CE. Em 2020, sobre a égide do Sistema de Bibliotecas, criado 
conforme versa o Estatuto da Unilab, as bibliotecas da Unilab são 
três, além de uma biblioteca virtual nominada Repositório 
Institucional (R.I.). 
 
 
 
 
 
 

 

Portanto, a Unilab dispõe de três bibliotecas, uma na Unidade 
Acadêmica de Palmares (CE), outra no Campus de Auroras (CE) e 
mais uma no Campus de Malês (BA). As bibliotecas estão à 
disposição dos discentes, docentes, técnicos administrativos e do 
público externo, e disponibilizam em torno de 6.800 títulos e 
52.000 exemplares. 
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Organograma (estrutura) do SIBIUNI 

LOCALIZAÇÃO E  

ESTRUTURA FÍSICA  



Os espaços físicos também estão disponíveis para acesso à 
comunidade externa, que podem realizar consultas in loco. Já o 
serviço de empréstimos domiciliares é restrito à comunidade 
acadêmica da Unilab. Os espaços são agradáveis e contam com 
uma boa conexão, sem fio, para acesso à web. 
 
No Campus de Malês, a Biblioteca possui em seu acervo um total 
8.688 exemplares com 2.085 títulos que atende, 
prioritariamente, os usuários dos Cursos de: 
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•  Bacharelado em Humanidades; 
•  Letras – Língua Portuguesa; 
•  Bacharelado em Relações Internacionais; 
•  Licenciatura em Ciências Sociais; 
•  Licenciatura em História; 
•  Licenciatura em Pedagogia. 
 
O acervo dessa biblioteca também atende os cursos, na 
modalidade de Educação a Distância (EaD), de Graduação em 
Administração Pública e de Pós-Graduações Lato Sensu de 
Especialização em Gestão Pública; Gestão Pública Municipal; 
Gestão em Saúde; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa; 
Gênero, Diversidade e Direitos Humanos; Metodologias 
Interdisciplinares e Interculturais para o Ensino Fundamental e 
Médio; Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental - 
Ciência é Dez; Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e 
Energéticos e Saúde da Família. O desenvolvimento do acervo no 
campus de Malês tem como parâmetro no seu crescimento as 
áreas do conhecimento que abrangem esses cursos. 
 
No Ceará, nos Campi de Auroras e Palmares seus acervos 
apresentam os seguintes números: em Auroras, o acervo da 
Biblioteca possui 22.660 exemplares, com 2.511 títulos e na 
Biblioteca de Palmares 17.689 exemplares com 2.711 títulos. O 
acervo da Biblioteca Setorial do Campus de Auroras abriga os 
livros direcionados para atendimento dos cursos de: 

• Administração Pública e Administração Pública – EaD; 
• Agronomia; 
• Ciências Biológicas – Licenciatura; 
•  Enfermagem; 
•  Engenharia de Computação; 
•  Engenharia de Energias; 
•  Farmácia; 
•  Física; 
•  Matemática – Licenciatura; 
• Química – Licenciatura. 
 
Já na Biblioteca da Unidade Acadêmica de Palmares os livros são 
direcionados para atender as necessidades dos cursos de: 
 
• Antropologia; 
• Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades; 
• História; 
• Letras – Língua Inglesa; 
• Letras – Língua Portuguesa; 
• Pedagogia; 
• Sociologia. 
 
Os acervos das bibliotecas do Ceará também atendem às 
necessidades acadêmicas das pós-graduações lato sensu e stricto 
sensu da Universidade. Assim como na Bahia, a ampliação do 
acervo é norteada pelos cursos ofertados nos campi das Auroras e 
Palmares. 
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SERVIDORES E 

COLABORADORES 
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O  Sistema  de  Bibliotecas  abriga  em  seu  corpo  de  servidores  e  colaboradores   terceirizados  o  seguinte   quadro: 
 
 

 



As bibliotecas do Campus de Auroras, Malês e da Unidade Acadêmica dos 
Palmares possuem livros para empréstimo domiciliar e alguns exemplares, de 
número 01, para consulta no local. As bibliotecas dispõem de cabeamento de 
telefonia, espaços climatizados, rede wi-fi, energia elétrica; salas com terminais 
de acesso à internet; salas de estudos em grupos que podem servir para 
projeção, reuniões de tutoria e monitoria; sala para estudos individuais, além de 
área com mesas para estudos individuais e área para serviços de consulta aos 
catálogo on-line no Sistema Pergamum.  
 
Em 2020 o Sistema de Bibliotecas possuía um total de 13.579 usuários (ativos e 
inativos). 
 
A Biblioteca Setorial do Campus de Auroras (BSCA) está localizada no térreo do 
bloco C, disponibiliza duas salas para estudo em grupos (para até 4 pessoas), 
uma sala para estudo individual, com capacidade para nove pessoas, uma sala 
reservada para pesquisa com 10 cabines, uma sala do Repositório Institucional e 
uma sala destinada à Coordenação, além de uma sala exclusiva para acesso à 
internet, com sete computadores. 
 
A BSCA tem acesso para pessoas com deficiência, como também adaptações no 
balcão de atendimento, o que proporciona uma melhor interação e bem-estar 
aos seus usuários. Esse equipamento do Sibiuni tem em sua totalidade 310m². 
 
A Biblioteca Setorial de Palmares (BSP) tem sua instalação nas salas 108 e 110 
do bloco didático 3, 1º andar, da Unidade Acadêmica dos Palmares, localizada 
na Rodovia CE 060 Km 51, Cidade Acarape - CE. Tem uma área média de 154m², 
dividida em 7 ambientações: 1. Coordenação da biblioteca, 2. Atendimento ao 
público; 3. Estudo em grupo e compartilhado; 4. Estudo individual; 5. Acesso à 
internet; 6. Acervo, 7. Guarda-volumes.  
 
Disponibiliza mesas para estudo compartilhado e individual, totalizando 32 
assentos. Conta com armários guarda-volumes individuais para segurança e 
comodidade para os usuários. 
 

A Biblioteca Setorial Campus dos Malês (BSCM) está instalada 
no 1. andar, ala leste, do prédio central do Campus dos Malês, 
localizado na Av. Juvenal Eugênio Queiroz, s/n, Baixa Fria, no 
Recôncavo Baiano, Cidade de São Francisco do Conde - BA. 
Tem uma área total de 138,78 m², dividida em sete (7) 
ambientes distintos: duas salas para estudo em grupo, cada 
uma delas com capacidade de 10 pessoas por sala; uma sala 
de estudo individual que comporta nove (9) pessoas; acervo; 
área de atendimento ao público; área administrativa, área de 
processamento técnico. De acordo com o último Censo da 
Educação Superior do MEC 2019 há um total de 37 
assentos.    
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BIBLIOTECAS EM NÚMEROS 

Todo acervo das Bibliotecas são passíveis de consulta via 
catálogo on-line (internet) através do software de automação 
de biblioteca Pergamum. A descrição da coleção bibliográfica 
(catalogação) é feita com base no Código de Catalogação 
AACR-2, e na Tabela de classificação decimal de Dewey (CDD), 
sendo que todos os documentos recebem um código de 
barras em etiquetas, o que permite a organização, os 
controles e procedimentos automatizados. O Sibiuni possui 
plano de contingência e políticas de formação e 
desenvolvimento do acervo, que dispõe sobre os critérios que 
estabelecem a seleção, aquisição, manutenção e descarte de 
material bibliográfico. 



A biblioteca tem a função de compartilhar e dar acesso às 
informações, independente de sua localização física, de acordo 
com as necessidades dos usuários. Para isso, a modalidade de 
acesso digital veio ao encontro da função de um repositório 
institucional, que tem como propósito reunir, armazenar, 
organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica 
e intelectual da comunidade universitária (docentes, 
pesquisadores, técnicos e alunos de graduação e pós-graduação 
stricto e lato sensu) pertencente a uma instituição como uma 
universidade. 
 
 A gestão do Repositório requer todos os conhecimentos habituais 
na gestão de serviços eletrônicos, sendo ainda necessárias 
competências específicas relacionadas com a tipologia de 
informação e a sua integração nas instituições. Logo, a 
importância que a instituição atribui ao seu repositório é essencial 
para definir estratégias e melhores opções de gestão. 
 
O Repositório Institucional (R.I.) da Unilab foi criado em de 
2016,  visando, inicialmente, a reunião dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCCs), entregues no formato PDF, no 
software DSpace, e, também, promover o acesso aberto, que 
corrobora com o movimento internacional de acesso livre sem 
custos de publicação sob a licença Creative Commons.  
 
Até o fim de 2020 constavam, aproximadamente, 1.600 (mil e 
seiscentas) publicações científicas pertencentes a esta 
Universidade. A disponibilidade dessas publicações em acesso 
aberto, no Repositório Institucional, ajuda a aumentar as citações 
dos trabalhos produzidos pela Unilab em artigos científicos de 
periódicos nacionais e internacionais. 

Essa iniciativa tem potencial para melhorar nosso desempenho 
em rankings de empresas globais que analisam o ensino superior 
de Universidades, sendo a nossa instituição mais visível, pois além 
de disponibilizar os trabalhos científicos, oferece indicadores da 
produção da instituição. 
 
Comunidade e subcomunidade são estruturas informacionais que 
representam a organização do repositório, sendo a primeira a 
estrutura de mais alto nível e podendo conter vários níveis de 
subcomunidades. Estas se subdividem em coleções que contêm 
objetos digitais (documentos em PDF, tais como artigos, 
monografias, entre outros). 
 
Na página de cada comunidade ou do próprio documento, ao 
clicar em “visualizar estatísticas”, verifica-se as amostras de uso 
onde se pode ver o total de visitas: por mês, por país e por 
cidade.  Seguem as estatísticas de acesso ao R.I.: 
 
 

 

DO REPOSITÓRIO 

INSTITUCIONAL DA UNILAB 
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Nosso principais serviços são: O acervo do Sibiuni encontra-se inteiramente informatizado através 
do Sistema de gerenciamento Pergamum, tornando assim os 
processos totalmente automatizados. Entre outros serviços, o 
empréstimo domiciliar é efetuado por meio do módulo de 
circulação do Sistema, sendo feito mediante inscrição do CPF do 
usuário já ali devidamente cadastrado. 
 
As funcionalidades do Sistema Pergamum permitem que sejam 
realizadas pesquisas bibliográficas por título, assunto, autor e por 
termos livres. Todos os procedimentos de consulta ao catálogo 
online podem ser realizados tanto presencialmente, como 
remotamente, uma vez que é livre o acesso à página de consulta ao 
acervo do Sistema Pergamum 
(http://www.bibweb.unilab.edu.br/pergamum/biblioteca/index.ph
p) . 
 
Essa disponibilidade do sistema na internet possibilita também, no 
espaço “Meu Pergamum”, a renovação e reserva de materiais, 
sugestões, visualização de seu histórico de empréstimos, 
afastamentos, pendências, dentre outros. 
 
O processo de devolução torna-se simplificado, uma vez que 
qualquer usuário pode entregar o material à biblioteca, não 
necessitando ser, obrigatoriamente, o usuário que emprestou o 
material. As reservas de materiais podem ser solicitadas na própria 
biblioteca, ou através da internet. As listas de reservas são 
elaboradas automaticamente, por ordem de solicitação, tendo o 
usuário 24 horas para realizar o empréstimo do material liberado 
para ele. 

 

DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

Cabe destacar um dos serviços mais relevantes para a 
comunidade acadêmica: o serviço de empréstimo domiciliar. Para 
isso, é preciso tratar sobre o acervo e nosso sistema de 
automação de bibliotecas. 
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POLÍTICAS E PROGRAMAS  

DE GESTÃO   

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO  

2020 

Nem sempre um ano acaba no dia 31 de dezembro. Do ponto de 
vista da crise sanitária mundial assolada pela Covid–19, 2020 
ainda não terminou. Ainda há muito a se fazer para deixarmos 
2020 na nossa memória mais profunda. É preciso seguir com a 
esperança de que essa guerra contra o vírus seja vencida o mais 
breve possível. 
 
Para atender as demandas do Sibiuni num ambiente de 
afastamento social, de combate ao vírus, evitando aglomerações 
de pessoas, foi preciso traçar ações estratégicas, alinhadas à 
necessidade de um alto nível de dedicação e conhecimento da 
nossa comunidade acadêmica, visando desenvolver iniciativas que 
beneficiem a todos, que, na maior parte das vezes, encontravam-
se em situação de vulnerabilidade diante da crise sanitária. 

Com base nessas premissas (leia-se, ambiente de pandemia), 
buscou-se, em 2020, elencar um conjunto de variáveis ou fatores 
significativos, externos e internos, que impactam a gestão e 
afetam a capacidade de resolutividade, objetivando soluções com 
foco no incremento dos serviços e produtos do Sibiuni em curto, 
médio e longo prazo. 

Marketing de serviços e recursos de informação: verificou-se que há uma necessidade estratégica em divulgar para comunidade acadêmica o 
rol dos serviços e produtos oferecidos pelo Sibiuni. Por isso, é preciso organizar programas e produtos para intensificar e manter contínua a 
divulgação na Internet. 
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O Sistema de Bibliotecas da UNILAB, na busca por aumentar e otimizar a capacidade de “interoperabilidade” do Sistema Pergamum (catálogos) 
com Repositório Institucional da Unilab, em 2020, promoveu ações para participar da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)  https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions ; 

Atendimento online via app de mensagens instantâneas. O Sibiuni, entendido como organismo vivo, não pode deixar de acompanhar 
as inovações tecnológicas de interação com seus usuários e, em 2020, passou a contar com o serviço de atendimento online via 
WhatsApp Business, através do número (85) 99734-5429; 

Maior engajamento nas redes sociais. Sabe-se que muitos usuários do Sibiuni estão presentes no cotidiano das redes sociais. 
Por fazer parte da rotina do mundo todo, o Sistema de Bibliotecas passou a usar suas redes sociais digitais para promover seus 
produtos e serviços, objetivando maior interação social. Neste novo cenário, o Sibiuni se faz presente nas principais redes 
sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp. 

Publicação do Manual de Normalização da Unilab - utilizando as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), de forma a definir um padrão de normalização que atenda aos critérios estabelecidos para a produção 
científica. Um dos objetivos do documento é dar suporte a publicação de alunos, pesquisadores e demais usuários da 
Unilab; 

Publicação do Manual de Diretrizes para atuação em Redes Sociais do Sibiuni, com o objetivo de propor exemplos e boas 
práticas no uso das mídias sociais e colaborar no processo de elaboração, que abrange produção de conteúdo, relacionamento 
com outras presenças digitais, alinhamento do discurso institucional, monitoramento, métricas e gerenciamento de crise. 

Mapeamento de processos e dos riscos dos serviços do Sibiuni. Por meio dessa ação, objetiva-se explicitar e obter melhorias, e 
padronizar os processos existentes, visando ao aperfeiçoamento na prestação do serviço. As atividades representadas no 
mapeamento de cada passo de operação do Sibiuini são fundamentais para diversas metodologias de melhoria dos serviços 
oferecidos. 

Utilização da plataforma digital (rede social) Twitter como repositório de conteúdo da web, que faz referência aos termos  “Unilab” e 
“Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira”, por meio do serviço de alerta do Sibiuni via Google acadêmico. Tudo que 
for indexado no Google, cujo conteúdo tenha caráter técnico-científico, será elencado no microblog. Dessa forma, o Twitter atuará como um 
repositório de conteúdo publicados na web sobre a Unilab, com objetivo de agregar num só espaço as referências. 

https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions
https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions


Estudo de Uso e Usuários do Sibiuni: realizar periodicamente pesquisas de opinião, entre outras, junto aos usuários, para verificar novas 
demandas e avaliar o grau de satisfação da comunidade quanto aos serviços, produtos, acervos, infraestrutura e atividades do Sibiuni e sua 
atuação nas redes sociais, além de pesquisas sobre o acervo do Sibiuni. 
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GESTÃO DE RISCOS E  

CONTROLES INTERNOS 

Em 2021 o Sibiuni buscará promover a sistematização da gestão 
de riscos, fundamentando-se no uso de metodologias definidas e 
documentadas, ainda a serem elaboradas. Com isso, será possível 
viabilizar testes quanto à consistência, confiabilidade e 
transparência dos resultados. Pretende-se monitorar os processos 
de gestão continuamente assim como revisões com periodicidade 
anual. As principais diretrizes para gerenciamento de riscos 
definidas na política de gestão do Sibiuni serão as seguintes: 
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A análise SWOT no planejamento estratégico do Sibiuni visa 
agregar valor aos seus produtos e serviços, subsidiando a tomada 
de decisões, a fim de alcançar os objetivos propostos. Abaixo, 
segue a identificação de algumas ameaças e oportunidades 
elencadas pelo Sistema de Bibliotecas da Unilab. 

AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 
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DESENVOLVIMENTO DO  

ACERVO 

Desenvolvimento do Acervo é um processo contínuo e dinâmico 
que envolve toda a estrutura do Sibiuni. É gerenciada 
diretamente pela Divisão de Desenvolvimento de Acervo (DDA). O 
acervo do Sistema de Bibliotecas da Unilab é formado por 
materiais adquiridos por meio de compra, permuta e doação. O 
acervo do Sibiuni é composto por livros, periódicos, folhetos e 
alguns poucos documentos em meio digital, dividido entre três 
bibliotecas setoriais, totalizando, até dezembro de 2020, um 
número de exemplares aproximado de: 

Não houve no ano de 2020 a inserção de títulos adquiridos por 
compra, somente por doação e, devido à pandemia, apenas até o 
mês de março. Assim, segundo dados do Sistema Pergamum, o 
Sibiuni dispõe atualmente de um acervo de aproximadamente 52 
mil exemplares, em um valor patrimonial de cerca de 3 milhões e 
9 mil reais. Sobre a depreciação dos bens bibliográficos, são 
enviados mensalmente, à Coordenação Financeira/ Divisão de 
Contabilidade, da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), 
relatórios emitidos pelo Pergamum com os valores depreciados. 

Por meio do Processo SEI nº 23282.410730/2020-53, em outubro 
de 2020, foi apresentada demanda de recurso para aquisição de 
acervo bibliográfico e estantes, tendo sido anexados os 
orçamentos recebidos de fornecedores, a fim de instrumentalizar 
o procedimento, assim composta: 

AQUISIÇÃO DE RECURSOS E 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 
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Entretanto, em resposta dada pela Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan), o Sibiuni foi informado que, por falta de verba, não 
seria possível incluir essa demanda no PAC 2021. Dessa forma, o 
plano estratégico de ampliação das coleções bibliográficas já 
existentes e a aquisição de coleções digitais (livros e periódicos 
eletrônicos) não foi alcançado.  

Em 2020, o Sistema de Bibliotecas da Unilab celebrou a 
contratação (recontratação) do Software de Automação de 
Biblioteca (SAB), plataforma disponibilizada pela Associação 
Paranaense de Cultura (APC), cujo mantenedora é a Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Esta contratação é 
regida por um novo Termo de Contrato de 12 (doze) meses. O 
valor mensal da contratação é de R$ 649,40 (seiscentos e 
quarenta e nove reais e quarenta centavos) perfazendo o valor 
total de R$ 7.792,80 (sete mil, setecentos e noventa e dois reais e 
oitenta centavos). A vigência do contrato vai até o dia 
06/10/2021. 
 
O SAB doravante Pergamum permite controle de múltiplos 
exemplares, vinculados ao registro de título da obra, com 
informações sobre ano, volume, de edição, data de tombo 
(automática), número de tombo (com possibilidade de 
numeração automática), código de barras (com possibilidade de 
numeração automática), suporte físico, notas, informações de 
aquisição (forma, valor, fornecedor, data de aquisição e nota 
fiscal), situação (emprestado e com quem, disponível, reservado, 
retido etc.) dentre outras. 

O Sibiuni, através da Unilab, está entre as instituições 
participantes do Portal de Periódicos Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O Portal é 
uma biblioteca virtual (recurso informacional) que reúne e 
disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor 
da produção científica nacional e internacional.  
 
O portal conta com um acervo de mais de 48 mil títulos, que 
podem ser acessados de forma livre e gratuita pela comunidade 
acadêmica nacional, com bases de dados em texto completo, 
dados de referências e resumos, bases de patentes, bases de 
livros e monografias, bases de normas técnicas e audiovisuais. 
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São mais de 280.645 mil documentos não seriados além de estatísticas, livros, enciclopédias. link: http://www-periodicos-capes-gov-
br.ezl.periodicos.capes.gov.br/ 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
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22 

Propõe-se instituir um programa, permanente, para a apresentação do Sibiuni por meio de um tour pelo site do Sibiuni, no Portal da Unilab, 
direcionado, prioritariamente, para calouros (discentes de graduação e pós‐graduação de primeiro e semestre). Além disso, parcerias com as 
Coordenações de Curso devem ser criadas, a fim de se promover a realização de programas de marketing, visando tornar o Sibiuni mais 
conhecido pelos seus discentes nos primeiros anos da vida acadêmica. 
 
A obtenção de resultados satisfatórios nas avaliações dos cursos da universidade passa pela existência de uma infraestrutura adequada de 
bibliotecas e seus espaços. Dessa forma, com a ampliação gradativa do número de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação, é 
imperativo a Unilab investir recursos em novos espaços de bibliotecas e melhorias nas estruturas existentes, além de um programa de 
capacitação para recebimento das visitas do MEC para processos de autorização de funcionamento e o reconhecimento de cursos.  
 
Nesse sentido, para atender às necessidades do Sibiuni, é preciso um projeto de ampliação - que prevê a construção de uma biblioteca 
universitária central - além da expansão do espaço existente para estudo e adequada disposição dos livros. E, ainda, melhorias na organização 
do layout do setor administrativo e aquisição de mobiliário próprio para o uso em bibliotecas, alinhado às questões de ergonomia e 
acessibilidade etc.. 
 
Propostas para 2020 e 2021 pautadas como ações: 

SUGESTÕES E PERSPECTIVAS 

FUTURAS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pavimentar canais de acesso aos serviços e produtos, para os 
usuários partícipes da comunidade acadêmica da Unilab, além de 
propiciar competências de interações sociais com qualquer 
cidadão e cidadã que atuam nas redes sociais na Internet, foi fator 
preponderante de atuação em 2020 para Sibiuni.  
 
Tudo alinhado aos cuidados com nossos espaços físicos, com 
restrições de acesso durante boa parte do ano de 2020. Como 
legado, neste ano, pode-se acusar o abraçamento com dinamismo 
das ações do Sibiuni, criando e fortalecendo laços de interações 
no ciberespaço. 
 

Em tempos de pandemia, de isolamento social, de teletrabalho, 
de reuniões virtuais, é inegável que a revolução proporcionada 
pelas Tecnologias de Comunicações e Informação (TICs) – entre 
outras – afeta os mais variados aspectos da vida cotidiana. 
Estamos vivenciando contextos virtuais, como círculos de amizade 
na web, de trabalho, de lazer, de diálogos via comunidades 
virtuais. 



Estamos na era digital, na era do e-book, na era das redes sociais 
virtuais, na era das bases de dados, na era da inteligência artificial. 
Em síntese, estamos vivendo boa parte das nossas interações 
sociais no ciberespaço. E nesse lugar, o Sibiuni se propõe a 
facilitar o acesso à informação acadêmica e, consequentemente, 
ao conhecimento.   
 
Todo esse contexto de atuação nos espaços virtuais, para os quais 
fomos empurrados apressadamente devido ao estado pandêmico 
que o mundo encontra-se, nos levou para a mudança. Tivemos 
que aprender a nos adaptar a isso.  
 
Não só precisamos nos adaptar, mas, também, avançar na gestão 
de unidades de informações. É preciso avançar nos processos de 
consolidação das políticas de gestão da informação dentro dos 
espaços acadêmicos da Unilab.  
 
Fizemos desse momento um ponto de partida para avançar. Entre 
acenos e reivindicações, cobrou-se, em especial, a aquisição de 
acesso à plataforma de conteúdos acadêmicos por meio de livros 
eletrônicos, entre outros recursos informacionais, e cobrou-se 
dotação orçamentária para aquisição e renovação de acervos das 
bibliotecas. Requerer às instâncias, também, foi pauta nas ações 
do Sistema de Bibliotecas.  
 
A trajetória aqui expressa, em síntese, mostra a certeza de que 
precisamos avançar. Promover o armazenamento, organização, 
seleção, disseminação e avaliação da informação é algo 
imperativo em qualquer Sistema de Bibliotecas, e na Unilab não 
será diferente. Tudo isso alinhado às pautas – políticas – 
identitárias da Unilab.  
 

O Sibiuni, também, tem compromisso em prol de pautas que 
advogam em favor do acesso aberto, da livre transparência na 
gestão pública, das políticas afirmativas, da diversidade, da 
inclusão social e educacional, sem perder de vista a necessidade 
de inovar, quebrar barreiras e construir caminhos alternativos 
sempre em benefício dos usuários.  
 
Que os desdobramentos das ações semeadas neste ano de 
dificuldades consolidem-se, abrindo leques de possibilidades para 
prosseguir sempre avançando e agregando valor aos produtos e 
serviços do Sibiuni, sempre focando no atendimento das 
necessidades informacionais daqueles que fazem parte do nosso 
universo, físico e virtual - nossos usuários. 
 
A trajetória e as realizações aqui relatadas e propostas nos levam 
a caminhos pautados pela mudança e ampliação do escopo de 
atuação do Sibiuni. Entretanto, é preciso colocar em evidências 
carências, igualmente necessárias, para que tais consolidações, 
vislumbradas, sejam concretizadas. O formato aqui apresentado é 
o início de muito a ser feito.   
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ANEXOS 

ANEXO 01 - Estudo do perfil do usuário e avaliação de uso dos serviços do Sibiuni 

Estudo do perfil do usuário e avaliação de uso dos serviços informacionais do Sistema de bibliotecas da Unilab - avaliação sobre os nossos 
produtos e serviços  - Aplicação de questionário. 
 
O questionário apresentou: 220 (duzentos e vinte) respostas às 12 (doze) perguntas fechadas e 01 (uma) aberta. Do total de respondentes,77 
(setenta e sete) apresentaram sugestões, críticas e elogios para todos os serviços do Sibiuni. As principais informações trazidas através dos 
questionários foram: 
 
Em relação à faixa etária dos respondentes: 

No quesito que tratou sobre o vínculo com a universidade, foram apresentados: 
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Em se tratando de tipos de serviços que deveriam ser prestados em formato online, pelo Sibiuni, tivemos em ordem de prioridade: 

Agora, ao se tratar do vínculo com os Institutos da Unilab, os resultados foram: 
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Para as próximas aquisições do Sibiuni, as respostas foram: 

E uma das informações mais importantes e que são altamente relevantes para a tomada de decisões no momento de aquisição de livros para 
o Sibiuni: 
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Todas as informações coletadas através do questionário aplicado nos meses de novembro e dezembro de 2020, aos usuários do Sistema de 
bibliotecas da Unilab, sejam reais ou potenciais, vão, de maneira significativa, nos ajudar na tomada de decisões para aprimoramento das 
nossas atividades, assim como, para a implementação de novos produtos e serviços durante todo o ano de 2021. 




