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1 APRESENTAÇÃO 
 
 
1.1 Histórico 
 

A Biblioteca Central foi criada em 18 de outubro de 1972, como Órgão 

Suplementar da Universidade Estadual de Londrina, por meio da Resolução 123/72. 

Estava vinculada academicamente ao Centro de Educação, Comunicação e Artes e 

subordinada, administrativamente, à Reitoria. Coordenava os serviços das 

bibliotecas setoriais mantidas pelas antigas faculdades. 

Em 1981, em decorrência de uma nova estrutura organizacional, e visando a 

facilitar o acesso à informação, foram unificadas as bibliotecas setoriais localizadas 

no campus universitário. Dessa forma, reuniu-se os acervos das quatro bibliotecas 

setoriais (CCB, CCH, CCE e CESA), permanecendo apenas as duas bibliotecas 

setoriais como extensão da Biblioteca Central fora do campus universitário: 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde e Biblioteca Setorial de 

Odontologia. 

Em outubro de 1989 nascia mais uma biblioteca setorial localizada fora do 

campus: a Biblioteca Setorial do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

Em 2004, por meio das Resoluções do Conselho Universitário 01 e 02, de 22 

de janeiro de 2004, e do Ato Executivo 022/2004, a Biblioteca Central passou a ser 

órgão de apoio da UEL, subordinada administrativamente à Reitoria. 

Ainda em 2004, comprovando-se que a área física da Biblioteca Central 

estava integralmente comprometida, buscou-se recursos para a construção de 

854m2 na zona oeste do campus. Passados vinte e quatro anos de centralização dos 

acervos, surgia a primeira biblioteca setorial dentro do campus universitário, 

inaugurada em agosto de 2005, albergando parte da coleção bibliográfica dos 

cursos oferecidos pelo CECA, CESA, CLCH e CEFE. Essa alternativa desafogou em 

parte o acervo bibliográfico da BC, embora não tenha solucionado o problema. 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina (SB/UEL)  

compreende a Biblioteca Central, que centraliza em um único espaço físico todo o 

acervo concernente às áreas Biológicas, Exatas, Agrárias e Tecnológicas, as 

Bibliotecas Setoriais do Centro de Ciências da Saúde (CCS), que atende aos cursos 

de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, da Clínica Odontológica 

Universitária(COU), que atende ao Curso de Odontologia, do Escritório de Aplicação 
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de Assuntos Jurídicos (EAAJ), que atende aos estagiários da área jurídica, e da 

Biblioteca Setorial de Ciências Humanas (alunos e professores da área de 

humanidades). 

 

1.2 Missão 
 

A Biblioteca Central tem por missão promover o acesso, a recuperação e a 

transferência da Informação para toda a comunidade universitária, de forma 

atualizada, ágil e qualificada, visando contribuir para a formação profissional do 

cidadão, colaborando, dessa forma, no desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural da sociedade como um todo. 

Possui em seu acervo obras de todas as áreas do conhecimento, com a 

finalidade de dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão. Atende todos os cursos 

de graduação e pós-graduação oferecidos pela UEL.  

 

1.3 Objetivo 
 

Tem por objetivo principal apoiar as unidades de ensino da UEL, nas 

funções de ministrar ensino, realizar pesquisa e desenvolver programas de 

extensão. 
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2 ESTRUTURA FÍSICA  
 
 

O Sistema de Bibliotecas ocupa uma área física total de 6.114m2, distribuída 

entre a Biblioteca Central (BC) e as bibliotecas setoriais (BS), demonstrado no 

quadro abaixo. 

A BC conta com área para acondicionamento do acervo equipada com 

extintores de incêndio. Possui um portal de segurança instalado na entrada principal, 

o qual impossibilita o usuário de sair do seu recinto com o material bibliográfico sem 

o devido empréstimo. Com capacidade de assento para 500 usuários, disponibiliza 

ainda salas para estudo em grupo e espaços para estudo individual. Para os 

usuários portadores de necessidades especiais, o acesso ao piso superior e 

sanitários é feito normalmente e para acessar o acervo geral, localizado no piso 

inferior, fazem uso de uma plataforma elevatória. Contam com mesas, teclados e 

monitores especiais.  

 

 
Quadro 1 - Área Física Disponível do Sistema de Bibliotecas  

 
Fonte: BC/Secretaria Executiva, e Bibliotecas Setoriais. Dados atualizados até dezembro/16. 
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3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

Conta com a seguinte estrutura administrativa: 
 

a) Conselho Deliberativo (é o órgão de deliberação superior, presidido pelo 

Vice-Reitor e coordenado pelo Diretor da Biblioteca Central);  

b) Diretor;  

c) Comissão de Biblioteca (tem caráter consultivo, assessorando a BC na 

otimização de seus serviços em benefício da educação e da cultura. É 

composta por um docente representante de cada Centro de Estudos, 

três representantes discentes, Chefes das Divisões de Formação e 

Desenvolvimento da Coleção e de Referência da BC, sendo presidida 

pelo diretor da Biblioteca); 

d) Secretaria Executiva (unidade de apoio técnico-administrativo da 

Diretoria, à qual está subordinada); 

e) Divisão de Formação e Desenvolvimento da Coleção; 

f) Divisão de Processos Técnicos; 

g) Divisão de Referência;  

h) Divisão de Circulação; 

i) Divisão de Bibliotecas Setoriais (compreende a Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências da Saúde (BS/CCS), Biblioteca Setorial da Clínica 

Odontológica Universitária (BS/COU), Biblioteca Setorial do Escritório de 

Aplicação de Assuntos Jurídicos (BS/EAAJ), e Biblioteca Setorial de 

Ciências Humanas (BS/CH). 
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3.1 Organograma 
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4 EQUIPE 

 

Atualmente, o Sistema de Bibliotecas conta com um quadro de pessoal 

constituído por 61 servidores efetivos (vagas ocupadas), distribuídos na Biblioteca 

Central e nas quatro bibliotecas setoriais, conforme a Tabela 1, e por 32 estagiários 

e prestadores de serviço, conforme a Tabela 2. 

Desde 2013, o Sistema de Bibliotecas vem reduzindo o seu quadro funcional 

a cada ano, em vista de aposentadorias, tornando-se necessária a realização de 

horas extras durante a semana, para o atendimento nos três turnos (manhã, tarde e 

noite) de segunda a sexta-feira, e aos sábados. 

Diante dessa dificuldade, a partir do segundo semestre letivo (agosto/16) a 

BC e BSCH reduziram o horário de atendimento, passando a atender de segunda a 

sexta-feira das 8h às 22h. Aos sábados passou a atender das 9h às 13h, em regime 

de horas extras, por tempo indeterminado, até que as vagas em aberto sejam 

integralmente repostas. 

 

4.1 Servidores 

 
Tabela 1. Número de Servidores do Sistema de Bibliotecas: 2010-2016 

 
 

Gráfico 1 - Número de Servidores do Sistema de Bibliotecas: 2010-2016 
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4.2 Estagiários 

 
Além do quadro efetivo de servidores, o Sistema de Bibliotecas pode contar 

com a colaboração de estagiários remunerados, prestadores de serviço voluntário e 

beneficiários do Patronato Penitenciário de Londrina, conforme ilustra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Número de Estagiários do Sistema de Bibliotecas: 2010-2016 
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5 ATRIBUIÇÕES  
 

 

Com a finalidade de apoiar as Unidades de Ensino da UEL, a Biblioteca 

Central tem as seguintes atribuições: 

 

a)  coletar, organizar e difundir a documentação bibliográfica necessária 

aos programas de ensino, pesquisa e extensão da UEL; 

b)  proporcionar serviços bibliográficos à comunidade universitária, de 

forma a permitir o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, e 

de todas as atividades científicas e culturais da UEL; 

c)  manter intercâmbio com Bibliotecas, Centros de Documentação e outras 

instituições técnicas, científicas e culturais, nacionais e estrangeiras; 

d)  coordenar todas as atividades do Sistema de Bibliotecas da UEL. 

e)  Adquirir material de informação pelos processos de compra, doação e 

permuta, seguindo as recomendações da Política de Desenvolvimento 

de Coleções (PDC/SBUEL). 

 

Cabe ao SB/UEL consultar o instrumento de avaliação da SETI-PR na 

intenção de implantar ou reestruturar o acervo, produtos e serviços, visando atingir 

pontuação satisfatória.  

Sendo assim, o quadro a seguir demonstra os cursos, os conceitos e os 

critérios de análises propostos pelo Instrumento de Avaliação da SETI/PR de Cursos 

de Graduação, Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogos, presencial e EAD, referente 

ao ano de 2013.  

 



 12
Quadro 2 – Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação 

Indicador Conceito Critério de Análise 

Bibliografia básica   
 
Mínimo exigido: 03 títulos por unidade curricular  
 
Para fins de autorização, considerar 
o acervo da bibliografia básica disponível para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/ 
licenciaturas. 
 
(Obrigatório tombamento e informatização de acervo). 

1 Quando o acervo da bibliografia básica não está disponível ou quando está disponível na proporção 
média acima de 21 discentes por exemplar físico. 

2 Quando o acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de 17 a 20 discentes por 
exemplar físico.  

3 Quando o acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de 13 a 16 discentes por 
exemplar físico.  

4 Quando o acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de 9 a 12 discentes por 
exemplar físico. 

5 Quando o acervo da bibliografia básica está disponível na proporção média de 8 discentes por 
exemplar físico. 

  
Bibliografia complementar  
 
Para fins de autorização, considerar 
o acervo da bibliografia complementar disponível para 
o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/ licenciaturas. 

1 Quando o acervo da bibliografia complementar não está disponível ou quando o acervo da bibliografia 
complementar possui menos de 2 títulos por unidade curricular. 

2 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, 2 títulos por unidade curricular; 
exemplares físicos ou em acesso virtual. 

3 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, 3 títulos por unidade curricular, 
exemplares físicos ou em acesso virtual. 

4 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, 4 títulos por unidade curricular, 
com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

5 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, 5 títulos por unidade curricular, 
com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

Periódicos especializados  
 
Para fins de autorização, considerar 
os periódicos relativos às áreas do primeiro ano do 
curso, se CSTs, 
ou dois primeiros anos, se bacharelados/ 
licenciaturas. 

1 Quando não há assinatura e acesso a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma 
impressa ou virtual. 

2 
Quando há assinatura e acesso a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma 
impressa ou virtual, de até 2 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, ou com acervo não 
atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

3 
Quando há assinatura e acesso a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma 
impressa ou virtual, maior ou igual a 3 e menor que 5 títulos distribuídos entre as principais áreas do 
curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

4 
Quando há assinatura e acesso a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma 
impressa ou virtual, maior ou igual a 5 e menor que 8 títulos distribuídos entre as principais áreas do 
curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

5 
Quando há assinatura e acesso a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma 
impressa ou virtual, maior ou igual a 8 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria 
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 
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6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

As atividades neste ano de 2016 novamente foram comprometidas, com a 

ocorrência da greve dos servidores e docentes da UEL e nas demais IES do PR, e 

em seguida a greve dos alunos. Após essa paralisação as rotinas acadêmicas 

continuaram atípicas até dezembro de 2016.  

Na Biblioteca Central e Biblioteca Setorial de Ciências Humanas houve 

264 dias úteis de atendimento no ano e na Biblioteca Setorial de Ciências da 

Saúde, na Biblioteca Setorial da Clínica Odontológica Universitária e na Biblioteca 

Setorial do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos foram 225 dias úteis.  

 

 
6.1 Aquisição de Material de Informação 

 

Os recursos financeiros para a aquisição de material de informação são 

liberados por meio de fontes de recursos, a saber: recursos próprios, recursos 

oriundos do Convênio BC/FAUEL e recursos referentes ao repasse dos cursos de 

pós-graduação. 

Em 2016 não houve liberação de recursos orçamentários. A aquisição de 

livros nacionais foram efetuadas com recursos próprios de 2015, o qual foi liberado 

somente no início de 2016, num montante de R$ 200.600,00. Em relação aos 

recursos referentes ao repasse dos Cursos de Pós-Graduação, a biblioteca 

recebeu o valor de R$ 65.818,00. Dos recursos do Convênio BC/FAUEL foi 

destinado um montante de R$  40.895,69 que somado ao saldo restante de 2015 

(R$ 3.742,79) totalizou o valor de 44.638,48.  

O quadro 3 demonstra com detalhes os recursos financeiros investidos para 

a aquisição de livros e periódicos no ano de 2016, e o quadro 4 descreve com 

detalhes os recursos financeiros investidos para a aquisição de livros e periódicos no 

período de 2012 a 2016. 



 14

Quadro 3 - Aquisições Efetivadas quanto ao Tipo de Material e Fonte de Recurso. 
TIPO DE 

MATERIAL 
RECURSO PROPRIO 

REPASSE DOS 
CURSOS PÓS 
GRADUAÇÃO 

CONVÊNIO BC/FAUEL TOTAL 

TÍT VOL R$ TÍT VOL R$ TÍT VOL R$ TÍT VOL R$ 

Livro Nacional  503 1.545 198.851,63 - - - 5 5 240,60 508 1.550 240,60 

Livro Importado  - - - - - - - - - - - - 

Subtotal: 503 1.545 198.851,63 - - - 5 5 240,60 508 1.550 199.092,23 

Periódico Nacional - - - - - - 69 - 35.249,40 69 - 35.249,40 
Periódico Importado - - - 39 - 65.765,21 - - - 39 - 65.765,21 
Subtotal: - - - 39 - 65.765,21 69 - 35.249,40 108 - 101.014,61 
TOTAL GASTO: 198.851,63 65.765,21 35.490,00 300.106,84 
LIBERADO: 200.600,00 65.818,00 44.638,48 311.056,48 
SALDO: 1.748,37 52,79 9.148,48* 10.949,64 

*O saldo será reutilizado em 2017. 
Fonte: BC/Divisão e Desenvolvimento da Coleção.  
 

 

Quadro 4 – Recursos Financeiros Liberados e Gastos com Livros e Periódicos 

PROJETO 
ATIVIDADE / 
RECURSO 

ANO TOTAL 
LIBERADO 

TOTAL GASTO 
COM LIVROS 

TOTAL 
GASTO COM 
PERIÓDICOS 

TOTAL 
GERAL 
GASTO 

SALDO 

       

(PRÓPRIO) ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 

NACIONAL 

2012/2015 - - - - - 

2016* 200.600,00 198.851,63 - 198.851,63 1.748,37 
 
 
 
 

      

(PRÓPRIO) ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 

IMPORTADO 
2012/2016 - - - - - 

       

(TESOURO) 
ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO 
NACIONAL 

 

2012 192.000,00 191.732,06 - 191.732,06 267,94 
2013 274.853,32 272.859,03 - 272.859,03 1.994,29 
2014 195.160,00 195.149,05 - 195.149,05 10,95 

2015/2016 - - - - - 
       

(TESOURO) 
ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO 
IMPORTADO 

2012 207.372,00 143.587,20 63.146,44 206.733,64 638,36 
2013 105.247,68 37.941,21 66.575,98 104.517,19 730,49 
2014 104.840,00 54.232,23 47.475,30 101.707,53 3.132,47 

2015/2016 - - - - - 
 

CONVÊNIO 
BC/FAUEL** 

BIBLIOGRÁFICO 
NACIONAL 

2012 70.139,48  8.252,26 45.989,41  54.241,67 15.897,81 
2013 68.289,21 5.649,97 56.826,52 62.476,49 5.812,72 
2014 52.689,02 8.561,65 31.114,08 39.675,73 13.013,29 
2015 43.520,07 1.362,55 38.414,73 39.777,28 3.742,79 
2016 44.638,48 240,60 35.249,40 35.490,00 9.148,48*** 

       

REPASSE DOS 
CURSOS PÓS-

GRADUAÇÃO À 
BIBLIOTECA 

(RESOL.CA 032/13) 

2016 65.818,00 - 65.765,21 65.765,21 52,79 

       

TOTAL GERAL 

2012 469.511,48 343.571,52 109.135,85 452.707,37 16.804,11 
2013 448.390,21 316.450,21 123.402,50 439.852,71 8.537,50 
2014 352.689,02 257.942,93 78.589,38 336.532,31 16.156,71 
2015 43.520,07 1.362,55 38.414,73 39.777,28 3.742,79 
2016 311.056,48 199.092,23 101.014,61 300.106,84 10.949,64 

 

*     Recurso de 2015 liberado somente em 2016 
**   Recurso alocado na FAUEL 
***  Saldo reutilizável em 2017 
Fonte: BC/Divisão e Desenvolvimento da Coleção. 
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Além da aquisição de material de informação por compra, o Sistema de 

Bibliotecas recebeu também uma quantidade significativa de material por doação. 

O quadro abaixo apresenta o total das doações recebidas, tanto de livros quanto 

de periódicos, bem como o total de volumes e fascículos enviados para o acervo 

ou duplicata. Os números apresentados comprovam que o processo de doação, 

principalmente com referência ao volume de livros recebidos, continua a ser de 

grande representatividade para a constituição do acervo bibliográfico. 

Quadro 5 – Doações Espontâneas e Solicitadas 

TIPO DE MATERIAL 

 
TOTAL DE VOLUMES E FASCÍCULOS 

 

RECEBIDOS 
ENVIADOS 

PARA 
 O ACERVO 

% 
ENVIADOS 

PARA  
A DUPLICATA 

% 

LIVROS 
(VOLUMES) 8.458 7.055 84 1.403 16 

PERIÓDICOS 
(FASCÍCULOS) 1.624 1.039 64 585 36 

Fonte: BC/Divisão e Desenvolvimento da Coleção. 
  

 

 

6.2 Serviços Prestados 

 
Quanto aos serviços prestados, a maior parte dos serviços desenvolvidos 

pelo Sistema de Bibliotecas da UEL é gerenciada pelo software VIRTUA (Virginia 

Tech Library System), adquirido em 2001 pela empresa VTLS Américas.  

Para auxiliar nesta busca pelo conhecimento, a biblioteca conta com uma 

série de serviços, que visam prestar um melhor atendimento, de modo a atender a 

estas necessidades de informação, contribuindo para a melhoria do ensino, da 

pesquisa e da extensão, de forma a promover o uso de suas dependências, de 

seus acervos e serviços na Biblioteca Central e Bibliotecas Setoriais. 
 
 

 Empréstimos 
Os usuários da biblioteca, exceto os da comunidade externa, podem retirar 

materiais bibliográficos mediante a apresentação da Carteira Institucional de 

Identificação em seu próprio nome, com prazos e quantidades de itens de 

acordo com a categoria do usuário, bem como, fazer a consulta local. 
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 Capacitação de Usuários 

A biblioteca oferece aos seus usuários os serviços de capacitação, orientação 

e visita orientada quanto ao uso da biblioteca, base de dados, normas da 

ABNT, entre outros. As capacitações têm por objetivo auxiliar e divulgar os 

serviços e produtos oferecidos pela biblioteca, como também o seu acervo e as 

fontes de informação. 

 

 Visita Orientada à Comunidade Interna 

Esse serviço consiste de palestra e posterior visita dirigida às instalações da 

biblioteca, oferecido aos alunos com o objetivo de fornecer informações sobre 

o regulamento da biblioteca, a disposição do acervo nas estantes, os direitos e 

deveres dos usuários, entre outras informações. Além disso, o usuário toma 

conhecimento dos serviços oferecidos.  

 

 Visita Programada à Comunidade Externa 

Permite que outras instituições conheçam a infraestrutura da biblioteca, 

possibilitando aos visitantes ter noção sobre os serviços e recursos 

disponibilizados pela biblioteca para alunos do ensino médio e fundamental. 

 

 Pesquisa em Bases de dados 

A biblioteca oferece o serviço de pesquisa em várias áreas do conhecimento, 

através de orientação personalizada, utilizando o Portal da Capes. 

 

 Levantamentos bibliográficos 

O levantamento bibliográfico é um serviço que oferece aos usuários a busca e 

recuperação de bibliografias sobre assuntos, temas, autores e obras do acervo 

em fontes de informação como: Internet, bases de dados, outras bibliotecas e 

centros de informação. 

 
 Comutação Bibliográfica 

A comutação bibliográfica é um serviço que consiste na busca e recuperação 

de artigos de periódicos, dissertações, teses, anais, entre outros, em 

bibliotecas, centros de documentação e informação; nacionais ou 

internacionais, quando aqueles não são encontrados nas bibliotecas. 
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 Normalização de trabalhos técnico-científicos  

Esse serviço é oferecido em sala de aula, através de aula explicativa e prática, 

sobre as normas técnicas de referências bibliográficas e tem por objetivo a 

padronização dos trabalhos apresentados no âmbito da Universidade. Esse 

serviço consiste na orientação aos usuários sobre a utilização segundo as 

normas técnicas da ABNT. 

 

 Catalogação na Publicação 

A catalogação na publicação consiste na catalogação de teses, dissertações, 

livros e periódicos antes de sua publicação, quando eles ainda se encontram 

em fase de elaboração do material, de maneira a permitir a impressão de 

informações bibliográficas no próprio documento. Este trabalho é realizado 

tendo como suporte as normas estabelecidas no Código de Catalogação 

Anglo-Americano (AACR-2) e no Sistema de Classificação Decimal Universal 

(CDU). Este serviço está disponível à comunidade em geral.  

 
 Novas Aquisições 
É o Serviço de Disseminação Seletiva da Informação - DSI. Na listagem das 

Novas Aquisições consta a relação de livros, teses, dissertações e outros 

trabalhos incorporados às coleções do Sistema de Bibliotecas da UEL, 

relacionados por áreas do conhecimento. 

 
 Serviço de Referência Virtual 
Atendendo a centenas de usuários, seja respondendo aos e-mails (Rede 

Internet) ou a questões formuladas através do formulário eletrônico Fale 
Conosco, e o sistema de “Chat” para atendimento on-line. Atende ainda pelo 

Disque Normas, dando orientação pelo telefone quanto à formatação e 

normalização de documentos.  

 
 Redes Sociais 
Acompanhando as tendências tecnológicas, e visando ampliar ainda mais o 

diálogo permanente e direto com a comunidade universitária e externa, o 

SB/UEL está também nas redes sociais. Acesse o twitter, Facebook, Blog e 

Youtube. 
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 Exposições 
As bibliotecas do Sistema UEL tem como uma de suas atividades promover 

exposições em seus recintos bem como possibilitar a outros interessados, a 

oportunidade de expor seus trabalhos e outras atividades do gênero. As 

solicitações de utilização do espaço devem ser agendadas. 

 
Para a consulta aos recursos informacionais o Sistema de Bibliotecas 

disponibiliza microcomputadores para acesso ao catálogo on line. Possui também 

laboratórios com  computadores para acesso à Rede Internet e  ao Portal da 

CAPES e outros recursos. Possui Ambiente WiFi e presta o serviço de orientação 

de configurações de rede. Tudo isso pode ser conhecido acessando o site da 

Biblioteca Central. www.uel.br/bc/portal 
 
6.2.1 Redes de Informação ou Redes de Serviços de Informação 

 

Pertencem a essa categoria redes constituídas por serviços e unidades de 

informação que prestam serviços recíprocos e para clientes isolados ou para 

comunidades específicas, envolvendo suas coleções e seus especialistas.  

O SB/UEL participa das Redes descrito nos itens a seguir. 

 

 Redes de Processamento da Informação 

Para fins de padronização de autoridades e descritores de assunto o 

SB/UEL utiliza como suporte as redes de processamento da informação 

disponíveis na Web, como a Rede Bibliodata. Para fins de importação de registro 

Marc disponíveis, são utilizados além do Bibliodata, outras bibliotecas como: 

Biblioteca Nacional, a biblioteca da UNICAMP, as bibliotecas da USP e a Library 

Congress.  

 

 Redes de Informação Especializada 
LILACS - Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciência 
da Saúde. O Sistema é coordenado pela Organização Pan Americana da 
Saúde através da BIREME. 
INIS - Coordenado pelo Centro de Informações Nucleares-CIN, conta com a 
participação de mais de 120 países e organizações internacionais. 
ENERGY- Base de dados bibliográficos cooperativa, área de energia. A 
CNEN, através do CIN (Centro de Informações Nucleares), incorpora a 
literatura brasileira à base de dados ENERGY. 
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REBAP - Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia. 
BVS - Biblioteca Virtual em Saúde - LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca 
Cochrane, Scielo, Sieo. 
 

 Redes de Compatibilização da Informação 

CCN - Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, coordenado 
pelo IBICT. 
Catálogo Coletivo de Anais de Eventos, coordenado pelo Centro de 
Informações Nucleares-CIN. 
Catálogo Coletivo de Normas Técnicas, coordenado pelo Centro de 
Informações Nucleares-CIN. 
SeCs - Catálogo Coletivo. Descrição bibliográfica dos títulos; o acesso ao 
formato eletrônico e descrição das coleções de bibliotecas. 

 
 Redes de Serviços de Informação 

Como Rede de Serviços de Informação temos: 

COMUT - Programa de comutação bibliográfica, coordenado pelo IBICT, 
que permite a obtenção de cópias de documentos. 
BIREME - Centro Latino Americano e do Caribe, de Informação em 
Ciências da Saúde. 

 

 Redes Cooperativas 

Redes locais, nacionais e internacionais que realizam a catalogação 

cooperativa, compartilham produtos e serviços, visando a redução dos custos, 

além de promover a difusão dos acervos bibliográficos de suas instituições. O 

SB/UEL tem representação e /ou participação nas seguintes Redes Cooperativas: 

 

BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, coordenado 
pelo IBICT, integra os sistemas de informação de teses e dissertações 
existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras. 

ReBAP - Rede Brasileira de Bibliotecas da área de Psicologia –. Rede de 
bibliotecas que cooperam na manutenção e divulgação das fontes de 
informação da Biblioteca Virtual em Saúde de Psicologia. 

IBGE – Biblioteca Depositária. Rede de bibliotecas depositárias das 
publicações e produtos do IBGE. 

CCN - O Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, coordenado 
pelo IBICT, é uma rede cooperativa de unidades de informação localizadas 
no Brasil com o objetivo de reunir, em um único catálogo nacional de 
acesso público, as informações sobre publicações periódicas técnico 
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científicas reunidas em centenas de catálogos distribuídos nas diversas 
bibliotecas do país. 

COMUT (Comutação Bibliográfica) – As três bibliotecas da UEL participam 
desta rede, a Biblioteca Setorial do CCS, a Biblioteca Setorial da Clínica 
Odontológica Universitária e a Biblioteca Central é classificada como 
Biblioteca Base do Comut e Biblioteca solicitante. Serviço coordenado pelo 
IBICT, permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos 
disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços 
de informação internacionais.  

SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) - O Sistema de 
Bibliotecas participa desta rede e é classificado na Categoria de Biblioteca 
Cooperante, ou seja, além de solicitar trabalhos para outras instituições 
também atende solicitações vindas de outras instituições. Serviço de 
fornecimento de documentos especializados em ciências da saúde e 
atuante na América Latina e Caribe. 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) - Rede coordenada pela Bireme, na qual 
as Bibliotecas Setoriais do Centro de Ciências da Saúde, e da Clínica 
Odontológica Universitária participam e são classificadas na categoria de 
Bibliotecas Cooperantes, ou seja, contribuem com registros bibliográficos 
para as bases de dados LILACS e BBO respectivamente, e também para o 
Catálogo Coletivo SeCS (Seriado em Ciências da Saúde) o qual oferece 
informação sobre a descrição bibliográfica dos títulos de periódicos de suas 
coleções. 

SIEO – Rede de cooperação que visa gerar benefícios à pesquisa científica 
em odontologia e compartilhamento futuro dos resultados das pesquisas em 
andamento; reúne as bibliotecas que atuam como Centro Cooperante do 
Sistema de Informação Especializada em Odontologia. 

 

6.2.2 Portal de Periódicos da Capes 

 

A UEL está entre as instituições brasileiras selecionadas para participar da 

missão da CAPES de promover a elevação da qualidade do ensino superior 

através do fomento à pós-graduação. O Portal Periódicos oferece acesso aos 

textos completos de artigos de 38.179 títulos de periódicos nacionais e 

internacionais, fornecidos por diversos editores/distribuidores, e a mais de 532 

bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do 

conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação 

acadêmica com acesso gratuito na Internet. 

Além do Portal Periódicos, O SB/UEL acessa outras bases de dados para 

atender a todos os cursos da UEL, utilizando também a Rede Internet para 

acessar os bancos de dados "livres", disponíveis através de "sites" de diferentes 



 21

instituições de ensino e pesquisa, como: IBICT; Prodasen (Senado Federal); 

Lexml; Jusbrasil; Infolegis; Interlegis; Conjur; Bireme; Comissão  Nacional de 

Energia Nuclear; Suprir; REBAE; Embrapa; IBGE, INEP (Bibliografia Brasileira de 

Educação), Sistema de Bibliotecas do Paraná; Catálogo Coletivo das IES, 

Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações das IES e outras. 

A Divisão de Referência da Biblioteca Central mantém treinamentos 

permanentes a docentes/pesquisadores/estudantes com o objetivo de capacitá-los 

para o uso eficiente dos recursos informacionais disponíveis no Portal de 

Periódicos da CAPES. 

 

6.2.3 Portal Saúde Baseada em Evidências 
 

Tem por objetivo fornecer acesso rápido ao conhecimento científico, por 

meio de publicações atuais e sistematicamente revisadas. 

Em setembro de 2014 foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre 

a Universidade Estadual de Londrina e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. 

Tal acordo beneficia profissionais dos cursos de medicina, odontologia, 

farmácia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, biologia, serviço social e educação 

física, benefício este extensivo também aos alunos das referidas áreas. 

 

6.2.4 Portal de Periódicos Científicos da UEL  

 
O Portal de Periódicos Científicos da UEL que utiliza como ferramenta o 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) é um software desenvolvido 

para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. Esta 

ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração 

de periódicos científicos. O SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a coordenação geral 

do Portal está sob a responsabilidade da Biblioteca Digital do SB/UEL que 

compreende o gerenciamento do portal, dentre outras atividades. Cabe ressaltar 

também que a Biblioteca Digital tem apoiado a revista Semina: Ciências Sociais 

Humanas, e Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, com as seguintes 

atividades: envio para o processo de diagramação; conferência dos metadados; 

disponibilização no sistema SEER. 
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Levando em conta a coordenação dos periódicos disponibilizados no Portal 

de Periódicos Científicos, os editores têm procurado a Biblioteca Digital para todas 

as ocorrências relacionadas ao periódico sob sua responsabilidade, além de estar 

registrada como contato de suporte, atendendo dúvidas de autores, avaliadores e 

demais usuários do Portal. Durante o ano de 2016 foram treinados 157 usuários 

na utilização do SEER.  

Desde a implantação do Portal de Periódicos Científicos da UEL, os 

editores vêm trabalhando para melhorar o Qualis, observado no quadro a seguir. 
 
Quadro 6  - Lista de Periódicos do Portal de Periódicos Científicos da UEL 

 
TÍTULOS Qualis/2014 

 
Qualis/2015 

 
1.  Antíteses  A2 B1 
2.  Assobrafir Ciência  B5 B5 
3.  Biosaúde  B5 
4.  Discursos Fotográficos  B1 B2 
5.  Domínios da Imagem B3 B3 
6.  Educação em Análise – início 2016. -  
7.  Economia & Região  B3 
8.  Entretextos  B3 B2 
9.  Espaço para a Saúde  B4 B4 
10.  Estudos Interdisciplinares em Psicologia  B4 B2 
11.  Geografia (Londrina)  B2 B1 
12.  Geographia Opportuno Tempore B3 B4 
13.  História & Ensino  B3 B3 
14.  Informação & Informação  B1 A2 
15.  Informação@Profissões  B5 
16.  Mediações - Revista de Ciências 

Sociais  
B1 B1 

17.  Organizações e Sustentabilidade - - 
18.  Projetica  B4 B3 
19.  Revista de Estudos Contábeis  B5 - 
20.  Revista do Direito Público  B2 B1 
21.  Scientia Iuris B1 B1 
22.  Semina: Ciências Agrárias semagrarias  B1 B1 
23.  Semina: Ciências Biológicas e da Saúde B3 C 
24.  Semina: Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
B4 C 

25.  Semina: Ciências Sociais e Humanas B4 B4 
26.  Serviço Social em Revista B2 B4 
27.  Signum: Estudos da Linguagem A2 B2 
28.  Terra Roxa   B1 

Fonte: BC/Biblioteca Digital. 
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6.2.4.1 The Digital Object Identifier (DOI) 
 

A cada dia cresce a preocupação com a segurança de objetos digitais na 

Internet. Por isso, foi criado o (DOI ®) Digital Object Identifier um sistema para a 

identificação de objetos de conteúdo no ambiente digital, especialmente, 

publicações em periódicos e obras protegidas por copyright, muitas das quais 

localizadas em bibliotecas digitais. O DOI representa um sistema de identificação 

numérico para conteúdo digital, como livros, artigos eletrônicos e documentos em 

geral. O DOI atribui um número único e exclusivo a todo e qualquer material 

publicado. O DOI também é útil para auxiliar a localização e o acesso de materiais 

na Web, facilitando a autenticação de documentos. 

Em dezembro de 2014, foi estabelecido um acordo entre a ABEC 

(Associação Brasileira de Editores Científicos), CrossRef e IBICT, visando facilitar 

o processo para depósito de DOIs (Digital Object Identifier) da produção científica  

das instituições brasileiras. Neste acordo, a ABEC assumiu o papel de “sponsoring 

entity” e o IBICT o de suporte técnico. Agora a ABEC é responsável pelo 

pagamento da anuidade de afiliação ao CrossRef em nome de todas as 

instituições brasileiras que optarem pela representação, desde que classificadas 

como instituições ou associações não comerciais e sem fins lucrativos. Os custos 

para atribuição dos DOIs são os mesmos praticados pelo CrossRef, acrescido de 

20% de taxa administrativa sobre o valor do DOI  depositado. Na UEL, essas 

despesas são custeadas pela Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Para as instituições associadas à ABEC não é repassada nenhuma taxa 

adicional. Sendo assim, o Sistema de Bibliotecas decidiu afiliar-se à Associação, 

considerando que além do custo da anuidade da ABEC ser inferior à taxa 

administrativa, a Instituição tria os benefícios oferecios aos periódicos e editores 

científicos da UEL. 

Segue abaixo uma série histórica do número de DOIs atribuídos aos 

periódicos do Portal de Periódicos Científicos da UEL. 
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Quadro 7 - Número de DOIs Registrados na CrossRef 
Revista 2012 2013 2014 2015 2016 

Antíteses 40 32 23 48 20 
BBR 8 19 155 4 Encerrou 
Domínios da Imagem    57 15 
Discursos Fotográficos 24 27 145 17 13 
Economia e Região - 8 17 10 15 
Educação em Análise     8 
Estudos Interdisciplinares de 
Psicologia 

- - 81 18 27 

História & Ensino 22 33 145 70 43 
Informação & Informação 26 33 85 168 69 
Informação & Profissão 11 18 08 21 24 
Mediações 30 80 318 17 28 
Projetica - - 103 22 - 
Revista de Direito Público 12 48 288 75 60 
Scientia Iuris 24 24 250 12 25 
Semina: Ciências Agrárias 352 551 1068 471 389 
Semina: Ciências Biológicas 13 20 401 81 21 
Semina: Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

22 14 216 85 24 

Semina: Ciências Sociais e Humanas 11 27 180 08 61 
Serviço Social em Revista 12 28 60 - 33 
Signum -- 12 416 16 18 

 
TOTAL 

 
607 974 3.959 1.200 893 

Fonte: BC/Biblioteca Digital. 
 
 

6.2.5 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEL 

 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEL-BDTD, tem por 

objetivo disponibilizar via Web a produção científica oriunda dos programas de 

pós-graduação stricto sensu da Universidade. Iniciou suas atividades em 2005 

com o objetivo de oferecer aos Colegiados de Pós-Graduação suporte no 

lançamento das produções de teses e dissertações.  

Em 2016, a BDTD/UEL implantou 539 dissertações e151 teses descritas 

por área de conhecimento (Quadro 8). Para tanto, todos os trabalhos foram 

conferidos, formatados, convertidos em PDFs e Incluídos nos links no Catálogo 

Online da Biblioteca.  
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Quadro 8  - Teses/Dissertações Implantadas, por Área  

ÁREAS CURSOS MESTRADO DOUTORADO TOTAL 

Ciências 
Agrárias 

Agronomia 25 22 47 

Ciência Animal 17 22 39 

Ciência de Alimentos 10 7 17 

Ciências 
Biológicas 

Biotecnologia 8 0 8 

Ciências Biológicas 11 0 11 

Ciências Fisiológicas 6 1 7 

Genética e Biologia Molecular 14 7 21 

Microbiologia 4 3 7 

Patologia Experimental 13 8 21 

Ciências da 
Saúde 

Ciências da Reabilitação 12 4 16 

Ciências da Saúde 21 4 25 

Educação Física 22 11 33 

Enfermagem 18 0 18 

Gestão de Serviços da Saúde 0 0 0 

Medicina e Ciências da Saúde 0 0 0 

Odontologia 3 0 3 

Saúde Coletiva 14 5 19 

Toxicologia Aplicada à Vigilância Sanitária – 
Mestrado Profissional 

3 0 3 

Ciências Exatas 
e da Terra 

Bioenergia 5 1 6 

Ciência da Computação 17 0 17 

Ensino de Ciências e Educação Matemática 14 9 23 

Ensino de Física Mestrado Profissional 2 0 2 

Física 8 2 10 

Geografia 13 3 16 

Matemática Aplicada e Computacional 5 0 5 

Matemática Mestrado Profissional 6 0 6 

Química 8 2 10 

Ciências 
Humanas 

Análise do Comportamento 24 0 24 

Ciências Sociais 17 1 18 

Educação 12 6 18 

Filosofia 12 0 12 

História Social 14 0 14 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Administração 17 0 17 

Arquitetura e Urbanismo 8 0 8 

Ciência da Informação 17 0 17 

Comunicação 14 0 14 

Direito Negocial 20 0 20 

Economia Regional 10 0 10 

Gestão da Informação – Mestrado 
Profissional 

0 0 0 

Serviço Social e Política Social 13 6 19 

Engenharias Engenharia de Edificações e Saneamento 18 0 18 

Engenharia Elétrica 13 0 13 

 Estudos da Linguagem 16 18 34 

Linguística, 
Letras e Artes Letras 

20 9 29 

 Letras - Mestrado Profissional 15 0 15 

TOTAL  539 151 690 
Fonte: BC/Biblioteca Digital. 
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6.2.6 Livros Eletrônicos Nacionais e Importados - E-Books 
 

A aquisição desse acervo eletrônico enriqueceu sobremaneira o acervo do 

SB/UEL e por extensão os produtos e serviços oferecidos, pois o livro eletrônico é 

um recurso inestimável com suporte prático e versátil. O acesso remoto a 

materiais de informação tem sido muito valorizado pelos usuários do SB/UEL pela 

comodidade e conforto que ele oferece, proporcionando ao usuário um melhor 

aproveitamento de seu tempo. 

Os e-books na modalidade adquirida, não têm limites de usuários, downloads 

ou cópias; permitem o acesso perpétuo das edições com autores competentes e de 

renome e representam um aprimoramento no recurso material de 

ensino/aprendizagem que a UEL oferece aos seus funcionários, acadêmicos e 

docentes de graduação e pós-graduação. Os contratos estabelecidos 

definem restrições para uso e respeito à propriedade intelectual. O acesso é permitido 

a todo computador conectado à rede da UEL. É possível também o acesso de casa, 

pela comunidade pertencente à UEL, mediante realização de configurações.  

No quadro a seguir, podemos observar a evolução da aquisição dos e-books, 

o investimento, a quantidade de títulos adquiridos e as áreas contempladas. 
 

Quadro 9 - Evolução da Aquisição de Livros Eletrônicos 
ANO INVESTIMENTO TÍTULOS ÁREAS 

2008 95.501,53 754 

Importado: Química, Ciências da Terra, Engenharia, Matemática 
e Estatística, Medicina Veterinária e Ciências da Saúde, 
Psicologia, Arquitetura e Design, Ciências do Comportamento, 
Ciências da Terra 

2009 19.158,27 360 Importado: Medicina, Arquitetura e Design, Ciências do 
Comportamento 

2010 26.919,87 334 Importado: Medicina 

2011 45.195,07 689 Importado: Engenharia, Computação, Tecnologia Wireless e 
Software, Energia, Telecomunicações, Tecnologia Biomédica 

2012 21.337,49 51 

Importado: Ciências da Saúde, Negócios, Ciências da Terra, 
Psicologia, Ciências Sociais, Tecnologia & Engenharia, Filosofia, 
Educação, História, Tecnologia da Informação, Musica, Ciência 
Política, Matemática, Filosofia, Ciência da Informação 

71.263,50 52 Nacional: Ciências da Saúde 

2013 91.699,59 204 Nacional: Arte, Ciências Sociais, Comunicação/ Cinema, 
Literatura/Letras, Música 

2014 
36.595,07 132* 

Importado: Engenharia, Computação, Tecnologia Wireless e 
Software, Energia, Telecomunicações, Tecnologia Biomédica, 
Ciências da Saúde, Medicina Veterinária, Física, Arquivologia, 
Fisioterapia, Matemática, Economia 

37.866,00 67 Nacional: Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, 
Enfermagem 

TOTAL 445.536,39 2.643  
*Inclui ainda a Coleção de livros eletrônicos da Editora Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 
contemplando a  atualização de todos os títulos a serem publicados em 2015, 2016 e 2017.       
Fonte: BC/Divisão e Desenvolvimento da Coleção.  
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6.2.7 Biblioteca em Números 
 

As tabelas e os gráficos seguintes demonstram dados de evolução da 

coleção, número de usuários, frequência, empréstimos e consultas do Sistema de 

Bibliotecas, no período de 2006 a 2016. No que diz respeito à evolução do acervo, 

constata-se um acréscimo significativo no total de exemplares de livros. Quanto 

aos dados de usuários houve uma maior demanda em relação ao ano anterior, 

mesmo havendo paralisação por conta da greve. 

 
Tabela 3. Evolução do Acervo: 2006-2016 

 
Período de greve - 10/02 a 12/03/2015; 01/05 a 23/06/2015; e 17/10 a 30/10/2016. 
(1) Recomendação do MEC: a cada 8 alunos 1 exemplar de livro. 
(2) Fascículos Nacionais e Importados; e, por conta de avaliação da coleção houve uma redução de 2011 para 2012 de 30 

títulos correspondentes a 10.907 fascículos. 
(3) Outros Títulos: Discos, filmes, Mapas, fitas cassetes, CD-Rom, Fotos, Fitas de vídeo, DVD, Partituras, Disquetes, etc 
Fonte: Relatórios da Divisão de Processos Técnicos/SB/UEL. 

 
 
Gráfico 2 - Evolução do Acervo de Títulos de Livros: 2006-2016 
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Gráfico 3 - Evolução do Acervo de Exemplares de Livros: 2006-2016 

 
 
 
Gráfico 4 - Evolução do Acervo de Títulos de Periódicos Nacionais: 2006-2016 

 
 
 
Gráfico 5 - Evolução do Acervo de Títulos de Periódicos Importados: 2006-2016 
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Gráfico 6 - Evolução do Acervo de Fascículos de Periódicos Nacionais e 
Importados: 2006-2016 

 
 
 
Gráfico 7 - Evolução do Acervo de Outros Títulos: 2006-2016 

 
 
 
Gráfico 8 - Evolução de Outras Unidades do Acervo: 2006-2016 
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Tabela 4. Evolução do Número de Usuários e de Circulação do Sistema de 
Bibliotecas: 2006-2016 

 
*Período de greve – 10/02 a 12/03/2015; 01/05 a 23/06/2015 e 17/10 a 30/10/2016 
Fonte: Divisão de Circulação. 
 

 
 
Gráfico 9 - Número de Usuários do Sistema de Bibliotecas: 2006-2016 

 
 
 
Gráfico 10 - Número de Empréstimos e de Consultas do Sistema de Bibliotecas: 
2006-2016 
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6.2.8 Parcerias e Convênios 

 Continuidade de parceria com a UNICAMP, na cessão do software NOU 

RAU para publicação das teses e dissertações na Biblioteca Digital da UEL. 

 Parceria com o IBICT para a utilização do software SEER (Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas) e DSPace (Plataforma para o 

Repositório Institucional da UEL). 

 Continuidade de acordo de participação técnica com o IBICT, com o objetivo 

de manutenção da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

 Parceria com a ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos), cujo 

objetivo é dar visibilidade internacional aos periódicos científicos produzidos 

pela UEL, por meio do Digital Object Indentifier (DOI). 

 Continuidade de parceria com a BIREME, incluindo a Biblioteca Setorial da 

Clínica Odontológica como biblioteca cooperante da Rede. 

 Continuidade de parceria com a CAPES, para uso do Portal de Periódicos 

Científicos. 

 Continuidade de parceria com o Depto. de Ciência da Informação do CECA, 

possibilitando campo de estágio supervisionado para os alunos do Curso de 

Biblioteconomia. 

 Parceria com os coordenadores dos colegiados dos cursos de graduação, 

visando maximizar a aplicação dos recursos para a aquisição de materiais de 

informação, com foco nas avaliações do MEC/INEP. 

 Parceria com os coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu  

conveniados e não conveniados, direcionando 3% do valor arrecadado para 

o Sistema de Bibliotecas, no intuito de diminuir as pendências de acervo 

bibliográfico. 

 Continuidade de convênio com a FAUEL, para o estabelecimento de um 

programa de atendimento à sociedade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ano de 2016 não foi um ano de grandes conquistas para o Sistema de 

Bibliotecas. Os recursos financeiros foram escassos, o que impossibilitou o 

cumprimento integral das metas propostas. 

Quanto ao capital humano, a equipe se apresenta, a cada dia, mais 

fragilizada com o excesso de trabalho e a falta de reposição do pessoal, o que 

dificultou a implantação de novos serviços. 

Enfrentou-se mais uma vez uma greve no mês de outubro, que se 

estendeu depois com a greve dos acadêmicos, interrompendo a cadeia de 

atividades de rotina e alterando, consequentemente, a motivação dos servidores. 

As potencialidades e fragilidades aqui sinalizadas devem ser 

compreendidas como indicadores importantes para uma análise mais detalhada, 

não pretendendo apresentar conclusões absolutas. Pretende, sim, oferecer 

subsídios para alcançar os objetivos institucionais propostos. 

Espera-se para o ano de 2017 a implementação de novos produtos e 

serviços, no intuito de ampliar a qualidade e excelência dos serviços prestados a 

toda a comunidade universitária que procura este Órgão de Apoio para atender 

suas necessidades de informação. 
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8 AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO DE AÇÃO - 2016 
 

Com relação aos objetivos estabelecidos para o ano de 2016, apresentam-se 
os seguintes resultados: 
 
1. Resultados plenamente alcançados: 


 Implantado o serviço de atendimento por Chat na Divisão de Circulação, bem 

como treinamento no uso do serviço;  

 Concluído o processo de descarte de 6 títulos periódicos de referência, que 
estavam em depósito desde 2003:  

 Atualizados os títulos da Base COMP, sendo transferidos para o módulo 
VIRTUA; 

 Prestação de contas aos Coordenadores de Colegiado de Curso/Chefes de 
Departamentos sobre as aquisições; 

 Concluído o Módulo de Aquisição – Compra no Sistema VIRTUA. 
 

 
2. Resultados parcialmente alcançados: 
 
 Contatos junto aos Coordenadores de Cursos de Graduação e Pós Graduação 

objetivando melhorar o acervo para atender as exigências do MEC/INEP, 
CAPES, quanto à avaliação; 

 Continuidade na verificação dos processos enviados pela AAI, na confirmação 
de registro no acervo bibliográfico referente aos cursos de especialização; 

 Continuidade da revisão da “Política de Desenvolvimento de Coleções do 
SB/UEL”; 

 Implementação do Repositório Institucional da UEL; 

 Negociações com a ATI para o desenvolvimento de uma forma de inserção das 
referências bibliográficas nos planos de atividades/programas das disciplinas, de 
forma a possibilitar a verificação automática no banco de dados do VIRTUA, e 
confirmar se os títulos indicados na bibliografia básica e complementar constam 
do acervo do Sistema de Bibliotecas/UEL. 

 Negociação junto a VTLS Américas visando a atualização das versões do 
Sistema Virtua; 

 

3. Resultados não alcançados: 
 Construção do novo prédio da Biblioteca Central; 

 Implantação do Repositório Institucional da UEL; 

 Recuperação das vagas em aberto, em substituição ao pessoal 
aposentado/relotado. 
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9 PLANEJAMENTO DE AÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO – 
2017 a 2020 

 

OBJETIVOS AÇÕES 
Período de Realização 

Curto Médio Longo 
2017 2018 2019 2020 

Direção/Secretaria 
 

Construção do novo prédio da Biblioteca 
Central X X X X 

Finalizar as tipologias documentais junto 
ao SAUEL X    

Recuperação das vagas em aberto, em 
substituição ao pessoal 
exonerado/aposentado/relotado 

X X X X 

Ampliar o espaço destinado ao depósito 
do SB/UEL, no depósito “Reynaldo 
Ramon”, (SAUEL) para abrigar material 
bibliográfico.  

X X X X 

Desocupação da área hoje ocupada 
pela Ludoteca, com vistas a desocupar 
espaço para ampliação da área para 
acervo bibliográfico da BC. 

X X X X 

 Avaliação/Troca do Sotware de 
automação do Sistema de Bibliotecas X X   

 
      
 

 

 

 

 

 

Divisão de Formação 
e Desenvolvimento 

da Coleção 

Aquisição de material de informação, 
conforme solicitação dos professores, de 
forma a atender as recomendações do 
INEP/MEC e CAPES 

X X X X 

Estabelecimento de parcerias 
permanentes com os Colegiados de 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação, 
no sentido de assessorar a BC na 
indicação de bibliografia básica e 
complementar, com vistas à avaliação 
do INEP/MEC 

X X X X 

Continuidade nos trabalhos de revisão 
da “Política de Desenvolvimento de 
Coleções do SB/UEL 

X X X  

Acompanhamento e controle para a 
destinação de 3% dos recursos de pós-
graduação conveniados e não-
conveniados, para aquisição de material 
de informação e benfeitoria em infra-
estrutura do Sistema de Bibliotecas. 

X X X X 

Manutenção da assinatura de periódicos 
nacionais e importados e tentar 
conseguir mais recursos para ampliar o 
percentual de renovações 

X X X X 

 Continuidade do trabalho de 
transferência dos registros da Base 
COMP para o Módulo de Aquisição do 
VIRTUA 

X X   

 Atualização das versões do VIRTUA, 
principalmente do Módulo de Aquisição; X X   

 Continuidade dos estudos do Módulo de 
Aquisição, principalmente na geração de 
relatórios, cobrança de periódicos, entre 
outros 

X X   
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 Preenchimento da ficha de 
caracterização das tipologias 
documentais da divisão para a 
Comissão Central de Avaliação de 
Documentos da SAUEL/UEL 

X X   

      
 

 

Divisão de 
ProcessosTécnicos 

Continuidade dos trabalhos de tradução 
e inserção de descritores em português, 
bem como  a classificação de e-books, 
adquiridos pelo Sistema de Bibliotecas 

X X   

Continuidade à implementação da 
automação da coleção de periódicos +- 
33% 

X X   

Avaliação das fichas do TOP/Virtua - 
itens de registro com (baixa/falta)  X X   

 Atualizar a versão dos Mapas 
Estatísticos de Livros e Periódicos  
(Excel 2016) 

X    

 Finalizar as tipologias documentais 
(identificação e temporalidade) X    

      
 

 

Divisão de Referência 

Avaliar os periódicos da coleção de 
referência, para desbaste e posterior 
descarte, visando reaproveitamento do 
espaço físico e para melhorar 
qualitativamente a coleção 

X X   

Dar continuidade ao Descarte dos 
periódicos de referência que estão em 
depósito desde 2003 

X X   

Revitalização da sala de multimeios X X X  

      
 

 

 

Divisão de Circulação 

Implantação do serviço de auto-
atendimento na BC  X X X 

Melhoria no sistema de controle da 
portaria e guarda-volumes da BC X X   

Implementação da digitação das 
etiquetas de reposição dos livros do 
acervo. 

X X   

 Avaliação dos livros que estão no 
depósito/desbaste da BC, identificando 
quais títulos pertencem as bibliografias 
básica e complementar 

X X   

      
 Implantar a Plataforma DSpace para 

abrigar repositórios de acessos livres X X   

 Implantar o Repositório Institucional da 
UEL X X X X 

Biblioteca Digital 
 

Implantar o Repositório Acadêmico da 
UEL X X X X 

 Digitalização retrospectiva das 
teses/dissertações X X X X 

 Elaboração do Manual do Sistema Virtua 
(gerência) X X   

      
      
 BS/CH - Readequação da portaria X X   
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BS/CH - Implantação do serviço de auto-
atendimento  X X X 

BS/CH - Realizar a pintura externa no 
prédio X X   

BS/CCS - Aquisição de um novo portal 
de segurança X X   

Bibliotecas Setoriais BS/CCS - continuidade na abertura de 
novos processos para avaliação e 
posterior descarte dos materiais 
existente no depósito 

X    

 BS/CCS - Realizar desbaste no acervo 
de livros X X   

 BS/COU - Dar continuidade à indexação 
de livros  X X   

 BS/EAAJ - Realizar desbaste das obras 
desatualizadas no acervo de livros X X   

 BS/EAAJ - Realizar o tratamento das 
informações jurídicas por analíticas X X   

      
 


