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Apresentação da Biblioteca Central e seu Sistema de Bibliotecas Setoriais para os
candidatos à Reitoria Gestão 2019-2023
Quem somos:
O Sistema de Bibliotecas da UNIRIO se constitui de uma Biblioteca Central e sete unidades
setoriais. A Biblioteca Central (BC) é uma unidade suplementar subordinada à Reitoria,
caracterizada desta forma por atender a vários setores da UNIRIO e às comunidades interna
e externa. A BC é a unidade coordenadora técnico-administrativa do Sistema de Bibliotecas
da Universidade e responsável por integrar os sistemas de informação cultural, tecnológica,
científica e artística em âmbito nacional e internacional. As Bibliotecas Setoriais se
encarregam do atendimento especializado à comunidade universitária nos diferentes
endereços da UNIRIO distribuídos pela cidade do Rio de Janeiro. Todos os campi dispõem
de Bibliotecas Setoriais.
Atualmente nossa força de trabalho é de 26 bibliotecários e 22 auxiliares, entre servidores
do quadro permanente e terceirizados, e temos em torno de 52 bolsistas supervisionados
pela equipe da Biblioteca.
A missão do Sistema é fornecer suporte informacional ao desenvolvimento dos Programas
de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão da Universidade, considerando todos os campos
de atuação da instituição. Para tanto, devemos cuidar do patrimônio informacional da
Universidade, selecionando, adquirindo, processando, tornando disponível e garantindo o
acesso e a preservação dessa informação, esteja ela registrada em qualquer tipo de
suporte.
Para cumprir nossa missão, a Direção da BC estabelece seu planejamento visando ao
atendimento, à atualização e ao acompanhamento das prioridades institucionais. Sua
atuação está intimamente ligada à Missão e aos Objetivos expressos no Estatuto da
UNIRIO. Suas ações, relacionadas no Plano de Ação da Biblioteca, estão embasadas nos
Planos de Riscos e Plano de desenvolvimento Institucional – PDI da instituição.
O que fazemos:
A Biblioteca oferece os acervos, serviços e produtos tradicionais de bibliotecas
universitárias, mas tem ampliado sua atuação na frente digital, constituindo-se hoje em uma
biblioteca híbrida. Oferecendo acesso presencial ou remoto a recursos produzidos e
adquiridos pela universidade. Além de apoiar os esforços na geração de conhecimento e
inovação na UNIRIO, a Biblioteca atua fortemente em sua hospedagem, organização e
disponibilização, através da criação de, ou participação em, mecanismos e serviços de
divulgação científica. Esta divulgação ocorre em bases nacionais e internacionais,
promovendo a internacionalização de registros e conteúdos.
A Biblioteca também atua na orientação e capacitação da comunidade acadêmica no uso
dos recursos, apoiando o desenvolvimento da autonomia de pesquisa do sujeito, da
aprendizagem continuada e da competência informacional do futuro profissional,
capacidades tão importantes quanto os próprios conteúdos ofertados pela Biblioteca e nas
disciplinas.

Portanto, a Biblioteca atua no suporte informacional, no fomento da pesquisa e da produção
de conhecimento da instituição, na divulgação científica, na manutenção da memória
institucional, na participação e no fortalecimento de redes de informação, no atendimento ao
público usuário interno, na inclusão digital e na formação de recursos humanos e de
cidadãos mais preparados e conscientes de seu papel na sociedade, no atendimento ao
público usuário externo, no apoio às avaliações internas e externas da UNIRIO, na oferta de
espaços e recursos para as comunidades interna e externa em suas demandas
informacionais e formativas.
O que necessitamos?
Percebe-se que o escopo abrangido pelos produtos, serviços e usos da Biblioteca é muito
vasto. Para acompanhar o notável crescimento da UNIRIO nos últimos anos, assim como as
crescentes necessidades da instituição e sua comunidade, deve-se não apenas manter e
fortalecer as ações em curso, mas também ampliá-las em temos quantitativos e qualitativos.
Para tal, apontamos a necessidade de fortalecer a Biblioteca em termos de recursos
financeiros e de infraestrutura voltados a acervos, oferta de serviços, ampliação,
qualificação e aperfeiçoamento de equipe técnica, suporte tecnológico, e estrutura física.
Neste sentido, seguem algumas considerações apontadas pelo conjunto de servidores
lotados no Sistema de Bibliotecas, voltadas para o bom funcionamento do conjunto de
bibliotecas e o consequente desenvolvimento institucional desejado para a UNIRIO nos
próximos anos.
Quanto ao acervo:
•

•
•

•

•

•

Ampliação ou manutenção do percentual anual de 5% do orçamento que é destinado
à universidade, para o crescimento e desenvolvimento do acervo das bibliotecas.
Ressalta-se a necessidade de compromisso no repasse de verbas (financeiro) para
esta ação, a fim de que seja transparente e respeitado o uso do orçamento destinado
à Biblioteca;
Priorizar a aquisição de livros das bibliografias básicas dos cursos, para atualização
do acervo e desta forma atuarmos na ampliação da qualidade de formação de
nossos alunos;
Padronização dos procedimentos relacionados aos processos de aquisição para o
acervo junto à Pró-Reitoria Administrativa, com a finalidade de facilitar a tramitação
dos processos e permitir a continuidade das ações sem morosidade e/ou interrupção
das atividades-fim às quais as bibliotecas se destinam;
Adotar a forma de aquisição exitosa realizada no passado na modalidade de Pregão
para contratação de fornecedor. Nesse tipo de contratação, são contratados
fornecedores para cada biblioteca setorial para aquisição de livros nacionais ou
importados, separadamente e foi a melhor forma de atendimento das necessidades
da comunidade da UNIRIO;
Promover maior integração dos Centros acadêmicos e dos Núcleos Docentes
Estruturantes com o Sistema de Bibliotecas, fazendo cumprir a Resolução n. 4.102
de 30 de abril de 2013 que estabelece as obrigações dos coordenadores de curso –
FCC em atualizar e solicitar a aquisição, junto às bibliotecas, das Bibliografias
básicas e complementares dos cursos, assim como observar em seus processos as
Regras do Nada Consta das Bibliotecas;
Envidar esforços no sentido de criar um depósito externo para as obras
desbastadas. Tendo em vista o crescimento do acervo das bibliotecas e da falta de
espaço físico, é extremamente importante que o Sistema de Bibliotecas possua uma
área para guarda de material de pesquisa sem uso corrente. O depósito já foi
discutido em gestões anteriores e em função de ausência de espaço físico para
crescimento das áreas destinadas às bibliotecas, tornou-se uma prioridade para a
Biblioteca;

•

Cobrar a atuação efetiva da Comissão Permanente Baixa patrimonial, GR Nº 015 de
27.09.1990, no sentido de atender de forma regular, e estabelecer procedimentos,
para ações de descarte de livros e outros bens.

Quanto a Infraestrutura
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estabelecer o grau de prioridade para atendimento das demandas das bibliotecas
junto à DTIC, à PROAD e a fortalecer o suporte de TI: melhorar e agilizar o sistema
de atendimento;
Ampliar os pontos de rede de internet existentes nas bibliotecas;
Atualizar e ampliar o parque tecnológico na aquisição de microcomputadores para
trabalho e uso da comunidade;
Adquirir e garantir a manutenção de equipamentos de automação de serviços de
bibliotecas;
Possibilitar o uso de ferramentas de BI – Business Intelligence na gestão das
Bibliotecas;
Estabelecer, de forma participativa, uma política que garanta salvaguardas,
segurança, backup, preservação e acesso 24/7 aos ativos digitais (nascidos digitais
e os produzidos pela universidade) da Biblioteca Digital da UNIRIO (acesso ao site
da Biblioteca, ao catálogo on-line, Portal de Periódicos, Repositório Institucional, a
serviços como as bases de dados);
Reformar e ampliar os espaços existentes nas Bibliotecas: espaços para estudo
individual e em grupo; salas com terminais de computador para uso público; salas de
uso múltiplo, com equipamentos multimídia;
Fornecer ambientes confortáveis para o estudo (climatização das Bibliotecas);
Retomar o espaço do segundo andar da Biblioteca do IB;
Definir a situação da Biblioteca de Medicina, se irá se mudar ou permanecer no atual
espaço, porém de forma digna;
Eliminar os entraves para a manutenção, ampliação, adaptação, atualização predial,
quanto aos edifícios, rede elétrica, rede hidráulica, equipamentos de incêndio, planos
de contingência etc.;
Criar as condições de acessibilidade física e tecnológica nas bibliotecas.

Quanto ao Pessoal
•
•
•

Ampliar o quadro de pessoal, de preferência o quadro permanente, em termos
quantitativos e quanto à diversidade de áreas profissionais necessárias para o bom
funcionamento das bibliotecas;
Aperfeiçoar a política de capacitação e qualificação, de modo a atender mais
efetivamente as demandas da Biblioteca;
Possibilitar que as bibliotecas possam não só ter projetos de pesquisa registrados,
mas que seus profissionais possam orientar bolsistas de iniciação científica, uma vez
que há doutores em nosso quadro e que há pesquisas em andamento, necessárias e
de interesse ao bom desenvolvimento institucional, e que só podem ser
desenvolvidas no âmbito das bibliotecas.

Quanto aos Serviços:
•

•

Maior integração com as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação para
fortalecer ações de desenvolvimento de serviços e de interesse na formação dos
alunos, como uma maior integração da Biblioteca na recepção de novos discentes,
docentes e técnicos e em ações continuadas de treinamento e capacitação da
comunidade interna;
Maior integração com a COMSO para ampla divulgação da Biblioteca, de modo a
fomentar uma maior utilização, pela comunidade acadêmica, das coleções, produtos
e serviços da Biblioteca;

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Padronização dos procedimentos relacionados aos processos de aquisição de
produtos e serviços junto à Pró-Reitoria Administrativa, com a finalidade de facilitar a
tramitação dos processos e permitir a continuidade das ações sem morosidade e/ou
interrupção das atividades-fim às quais as bibliotecas se destinam;
Assinatura, com garantias de continuidade, de serviços de identificadores
permanentes, como handle e ORCID; apoio de TI para sua implementação e
manutenção; e ações conjuntas de divulgação junto à comunidade;
Assinatura, com garantias de continuidade, de software para prevenção de plágio,
apoio de TI para sua implementação e manutenção; e ações conjuntas de divulgação
junto à comunidade;
Manutenção das assinaturas correntes de produtos e serviços, em especial de
serviços estruturantes, como o catálogo on-line e serviços de descoberta;
Construção de serviços variados baseados nas coleções especiais existentes no
acervo da UNIRIO;
Maior apoio de TI para a implementação, desenvolvimento, atualização e
manutenção de produtos e serviços;
Desenvolvimento, manutenção e controle do uso do portal de periódicos da UNIRIO;
Desenvolvimento e gestão do Repositório Institucional, assim como do repositório de
dados de pesquisa da universidade;
Implantação de software de controle de tempo de uso dos terminais públicos das
Bibliotecas.

Enfim, estes são os principais pontos elencados em reunião, especifica para este tema, pela
equipe da Biblioteca. Gostaríamos que os candidatos se comprometessem em apoiar e
desenvolver ações que considerem estes aspectos para os próximos anos.

Atenciosamente,
Equipe de profissionais da Biblioteca Central e unidades Setoriais.
Março de 2019

