UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
REITORIA
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS DE ESTUDO

1 COMISSÃO DE ACERVO
Componentes: Aline Vieira do Nascimento (BU)  coordenação, Diana Maria Flor de Lima
Rifane (BU), Fabíola Maria Pereira Bezerra (BU), Francisco Jonatan Soares (BU),
Geovanice Maria Anselmo da Silva (BFD), Leila Denise Cabral Pinto (BU)  relatoria,
Neiliane Alves Bezerra (BCA) e Nirlange Pessoa de Queiroz (BU).
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Reorganização da comissão com a eleição de novos representantes;
❏ Levantamento bibliográfico de textos referentes ao assunto Desenvolvimento de
Coleções;
❏ Leitura e estudo dos textos selecionados;
❏ Leitura e estudo da então Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de
Bibliotecas da UFC;
❏ Análise das sugestões dos membros da comissão;
❏ Envio da proposta da Política de Desenvolvimento de Coleções para as bibliotecas
setoriais para apreciação e possíveis sugestões;
❏ Análise das sugestões enviadas pelas bibliotecas setoriais;
❏ Discussão e elaboração do texto final pela comissão para ser enviado e aprovado
pelo Sistema de Bibliotecas.
Objetivos para 2016
Finalizar o texto da Política de Desenvolvimento de Coleções;
Disponibilizar o documento pronto no sítio da Biblioteca Universitária;
Dar continuidade aos estudos de textos referentes ao desenvolvimento de coleções;
Atualizar a política de desenvolvimento de acervo de acordo com a leitura dos
textos;
❏ Elaborar política de preservação da informação em suporte analógico e digital.
❏ Avaliação do acervo/procedimentos
❏
❏
❏
❏

2 COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
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Componentes: Maria Carlizeth da Silva Campos (BCH), Clemilda dos Santos Sousa (BCH),
Geovanice Maria Anselmo da Silva (BFD), Joana D’Arc Páscoa Bezerra (BCT), Michele
Maia Mendonça Marinho (BCA), Neiliane Alves Bezerra (BCA)  coordenadora.
Ações desenvolvidas em 2015

❏ Envio ao Pergamum das dificuldades de navegação no catalogo online para pessoas
com deficiência visual;
❏ Assessoria para a construção da página da BU;
❏ Envio de documentos:
❏ Relação das atividades na secretaria de acessibilidade;
❏ Acessibilidade internacional;
❏ Bibliotecas nacionais;
❏ Resumo do atendimento;
❏ Relação das atribuições da seção de atendimento ao usuário com deficiência do
sistema de bibliotecas da UFC.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/CAPACITAÇÃO
❏ III SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE, UFSC, nos dias 26,
27,28, ago/2015:
❏ O Ambiente de Acessibilidade Informacional (AAI): atuação e fluxos de trabalho;
❏ Contribuições do tratado de MARRAQUEXE para ampliação do acesso à informação
da pessoa com deficiência;
❏ Panorama da Acessibilidade no Ensino Superior Catarinense;
❏ Coordenadoria de Acessibilidade educacional;
❏ I Congresso cearense dos direitos das pessoas com deficiência;
❏ Especialização em Educação Inclusiva – (Joana e Michele, em andamento)
❏ Grupo de Estudos Acessibilidade em Ação – (Cleo, Michele, Carlizeth)
❏ Curso: Tecnologia Assistiva Digitais da Informação e Comunicação  TADIC  Joana
❏
TRABALHOS EM CONJUNTO COM AS OUTRAS COMISSÕES
❏ Comissão de Acervo: inserir acessibilidade na Política da Desenvolvimento de
Acervo (Neiliane);
❏ Comissão de Catalogação (Neiliane);
❏ Comissão Pergamum web (Neiliane);
❏ Comissão de serviço: assessoria na construção do questionário no que se refere
a acessibilidade para pessoas com deficiência(Carlizeth, Michelle, Cleo)
Objetivos para 2016
❏ Dotar as bibliotecas de materiais em Libras;
❏ Montar um banco livros em formato acessível para pessoas com deficiência visual;
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❏ Elaborar um projeto de sinalização acessível para pessoas com deficiência, exemplo
placas em Braille, piso de alerta, mapa tátil., sinalização visual para quem é surdo,
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência física;
❏ Desenvolver e implantar l
ayout 
padrão de acessibilidade nas bibliotecas.
3 COMISSÃO DE CATALOGAÇÃO
Componentes: Ana Rafaela Sales de Araújo, Érica Filomena Araújo Barros, Francisco
Edvander Pires Santos (BCF), Guaracy Araújo Santiago Martins (BU), Irlana Mendes de
Araújo (BCT), Laninelvia Mesquita de Deus Peixoto (BCH), Nádja Maria de Morais Soares
(BU)  relatoria, Osvaldêmia Maria Lucena Maia (BU)  coordenação, Rafaela
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Leitura de textos sobre indexação e formação do indexador (discussão em grupo nas
reuniões);
❏ Desenvolvimento da Política de Indexação (em fase de conclusão);
❏ Padronização dos documentos eletrônicos (reuniões com os(as) catalogadores(as)
do Sistema);
❏ Atualização do Manual Conciso de Catalogação (em fase de conclusão).
Objetivos para 2016
Conclusão da política de indexação ( a ser revisada a cada 2 anos)
Revisão do manual conciso de catalogação de 2016 ( conclusão até junho 2016)
criação de email institucional para a Comissão (tirar dúvidas sobre a política)
Elaboração do manual de autoridades ( 2º. semestre 2016)
Criar tutorial para busca de autoridade /Enxugar a base de autoridades/avalair tipos
de materiais cadastrados no pergamum
❏ Encontro de catalogadores (1 por ano)
❏
❏
❏
❏
❏

4 EDUCAÇÃO DE USUÁRIOS
Componentes: Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos (BCT), Michele Maia Mendonça
Marinho (BCA)  relatoria, Ana Cristina Azevedo Ursulino Melo (BCT), Diana Maria Flor de
Lima Rifane (BU), Eliene Gomes Vieira Nascimento (BCS), Islania Castro Teixeira da Silva
(BCT), Izabel Lima dos Santos (BFEAAC), Juliana Soares Lima (BCH), Kalline Yasmin
Soares Feitosa (BFEAAC), Weslayne Sales  coordenação.
Ações desenvolvidas em 2015
❏
❏
❏
❏

Descobrindo as Biblioteca_ 2015.1 (19 a 27 de Fev.)
Treinamentos Portal de Periódicos da Capes (09 a 13 de Março)
Treinamentos EndNote: Gerenciador de referências (08 a 09 de Abr.)
Treinamentos de Normalização de Trabalhos Acadêmicos 2015.1 (25 a 29 Maio)
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❏
❏
❏
❏
❏

Descobrindo a Biblioteca 2015.2 (03 a 14 Agost)
Maratona do Conhecimento_ Fortaleza ( 21 a 25 Set.)
Maratona do Conhecimento de Sobral (08 a 09 Out.)
Maratona do Conhecimento do Sertão Central (21 Out.)
Treinamento de Normalização de Trabalhos Acadêmicos 2015.2 (03 a 06 Nov.)

DESCOBRINDO A BIBLIOTECA 2015.1

TREINAMENTO PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES 2015.1

TREINAMENTO ENDNOTE
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TREINAMENTO DE NORMALIZAÇÃO 2015.1

Objetivos para 2016
❏ Finalizar elaboração do conteúdo do Curso EaD e iniciar “tradução” para plataforma
a ser utilizada;
❏ Curso para bibliotecários
(+ para terceirizados???
);
❏ Programa de Educação de Usuários;
❏ Catálogo de treinamentos (+ solicitação de treinamentos no site);
❏ Atualização de tutoriais (ABNT e Livros eletrônicos)
❏ Novos tutoriais;
❏ Incluir link para Servidor Proxy (Acesso remoto aos livros eletrônicos e Coleção
ABNT);
❏ Pesquisa básica no catálogo;
❏ Livros eletrônicos
❏ Coleção ABNT

5 COMISSÃO DE EVENTOS
Componentes: 
Aline Vieira do Nascimento (BU)  relatoria, Diana Maria Flor de Lima
Rifane (BU), Fabíola Maria Pereira Bezerra (BU), Francisco Jonatan Soares(BU), Leila
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Denise Cabral Pinto (BU), Maria do Socorro Lourenço (BCH), Nadsa Maria Araújo Cid
(BICM), Nirlange Pessoa de Queiroz (BU), Rosiane da Silva Falcão (BU), Thalita Natasha
Ferreira Damasceno (BU)  coordenação.
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Homenagem às colaboradoras do Sistema por ocasião do Dia Internacional da
Mulher (08 de março);
❏ Comemoração em homenagem ao Dia do Bibliotecário (12 de março);
❏ Homenagem aos servidores por ocasião do Dia das Mães (maio) e o dia dos Pais
(agosto);
❏ Homenagem aos servidores pelo Dia do Servidor Público (Outubro);
❏ Planejamento do Encontro de Bibliotecas de Instituições Ensino Superior do
Ceará  EBIESC. (EM DESENVOLVIMENTO).
❏ Homenagem aos servidores pelo Dia do Servidor Público (outubro);
❏ Realização da confraternização natalina dos colaboradores do Sistema de
Bibliotecas (dezembro).
Objetivos para 2016
❏ Homenagem às colaboradoras do Sistema por ocasião do Dia Internacional da
Mulher (08 de março);
❏ Comemoração em homenagem ao Dia do Bibliotecário (12 de março);
❏ Mensagem alusiva à Páscoa (março);
❏ Homenagem aos servidores por ocasião do Dia das Mães (maio) e o dia dos Pais
(agosto);
❏ Homenagem aos colaboradores do Sistema por ocasião do Dia do Homem (15 de
julho);
❏ Realização do IX Seminário do Sistema de Bibliotecas da UFC  SSBU (outubro)
❏ Promoção da IX Campanha de Preservação do Acervo (data a definir);
❏ Realização da confraternização natalina dos colaboradores do Sistema de
Bibliotecas (dezembro).
❏ Nominar as Bibliotecas setoriais, homenageando personalidades que contribuíram
para o engrandecimento da UFC.

6 COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO
Componentes: Ana Cristina Azevedo Ursulino Melo (BCT), Eliene Maria Vieira de Moura
(BCCE)  coordenação, Islânia Castro Teixeira da Silva (BCT)  relatoria, Eliene Gomes
Nascimento (BCS), Margareth de Figueiredo Nogueira Mesquita (BPGEA), Raimundo
Nonato Ribeiro dos Santos (BCT), Telma Regina Abreu Vieira (BCH).
Ações desenvolvidas em 2015

❏ Desenvolver e divulgar produtos e serviços de normalização científica para a
comunidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará.
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❏ Elaboração da norma de Artigo de periódico e inclusão no Guia de Normalização da
UFC;
❏ Elaboração do Template para Artigo de periódico;
❏ Elaboração do Banner de Normalização do Trabalho Acadêmico;
❏ Disponibilização do link ABNT Coleções;
❏ Elaboração da relação das normas de documentação com os objetivos;
❏ Atualização das apresentações de treinamentos
❏ Disponibilização do link do gerador automático de referências APA;
❏ Disponibilização do link do EndNote e link do Tutorial;
❏ Disponibilização link das Normas de apresentação tabular do IBGE;
❏ Disponibilização de link encurtador de URL (Google URL shortener);
❏ Treinamento de normalização para tradutores e professores de LIBRAS;
❏ Participação no CB14 Informação e Documentação da ABNT.
Objetivos para 2016
❏ Lançamento do Catalog: módulo de elaboração de fichas catalográficas;
❏ Disponiblizar o link para acesso aos gerenciadores de referência (Mendeley, Flow e
Zotero);
❏ Atualizar o catálogo de treinamentos de normalização (Artigos; Projeto de pesquisa);
❏ Disponibilizar link de solicitação da ficha catalográfica (ou Catalog);
❏ Curso para bibliotecários (em parceria com a CEU);
❏ Elaborar orientação das normas de Vancouver;
❏ Atualizar Guia de Normalização;
❏ Disponibilizar Guia em módulos;
❏ Continuar participando do CB14 Informação e Documentação da ABNT;
❏ Promover o Fórum Regional de Normalização Científica.Objetivo, em Julho/2016.
Público alvo: Bibliotecários, professores, alunos, editores, revisores, pesquisadores
e demais interessados na temática da Comunicação científica.

7 COMISSÃO PERGAMUM WEB
Componentes: Aline Vieira do Nascimento (BU), 
Cláudia Machado Viana (BFEAAC), Diana
Maria Flor de Lima Rifane (BU)  coordenação, Felipe Ferreira (BCCR), Francisco Jonatan
Soares (BU), Isabela da Rocha Nascimento (BCT), Nadsa Maria Araújo Cid (BICM),
Neiliane Alves Bezerra (BCA), Nicácia Lina do Carmo (BCS)  relatoria, Rosane Maria Costa
(BCS).
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Continuar estudos e testes com inventário: Concluído – realizados testes com leitor
acoplado;
❏ Mapear funcionalidades ainda não utilizadas para definir os pontos a serem
estudados (funcionalidades escolhidas: liberação; autoempréstimo; módulo
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entrada/saída; catálogo 
online;relatórios de Circulação de Materiais, Conferência de
Materiais e Plano de Ensino);
❏ Capacitar o pessoal responsável pela implementação das funcionalidades nas
bibliotecas do Sistema  realizando estudos para apresentação os relatórios e
funcionalidades na Maratona do Conhecimento para os bibliotecários, que estava
prevista para 2015 e será realizada em 2016;
❏ Criar espaço colaborativo, dentro do Sistema de Bibliotecas, para troca de
informações e ideias que ajudarão na busca de soluções para os desafios do
cotidiano de trabalho  A implementar. As soluções práticas descobertas serão
enviadas para os servidores por meio das listas de contatos da BU e na lista de
discussão do Pergamum.
Objetivos para 2016
❏ Concluir os estudos das funcionalidades do Plano de Ensino, autoempréstimo,
Catálogo online e Relatórios;
❏ Participar da Maratona do Conhecimento para bibliotecários, apresentando
funcionalidades e relatórios já estudados;
❏ Mapear novas funcionalidades, consultando os manuais do Pergamum e
documentação do Encontro de Usuários do Pergamum;
❏ Com base nesse mapeamento de funcionalidades, identificar aquelas que tem maior
potencial de gerar contribuir para a otimização de nossas rotinas;
❏ Investigar questões relacionadas à integração do Pergamum com outros sistemas
(SI3, Dspace);
❏ Compartilhar as descobertas da Comissão com o Sistema por meio das listas de
email da BU e dos grupos de discussão do Pergamum.

8 COMISSÃO DE PESSOAL
Componentes: Ana Elizabeth Albuquerque Maia (BCH), Ana Márcia Andrade (BCSO),
Djeanne Batista Costa Soares (BMS), Diana Flor Rifane (BU), Fabíola Maria Pereira
Bezerra (BU), Francisco Jonatan Soares (Direção/BU) – coordenação, Islânia Castro
Teixeira da Silva (BCT), Nirlange Pessoa de Queiroz (BU)  relatoria.
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Conclusão da revisão dos critérios para participação em cursos (capacitação,
qualificação)  critérios revisados, enviados para o Sistema e publicados no site da
BU;
❏ Implantar gestão por competências na BU: Estudo da metodologia do mapeamento
de competências. Etapas: definição das competências organizacionais;
competências das funções e, por fim, as competências individuais; início da
sensibilização do Sistema; projeto piloto: competências dos gestores e,
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posteriormente, as competências de todos os servidores; cronograma em
elaboração;
❏ Revisão do dimensionamento do pessoal da BU, criação do grupo para formação de
novos gestores da BU e formação do grupo de pesquisa: serão abordadas em 2016.
Objetivos para 2016
❏ Implantar a gestão por competências na BU (estabelecer parceria com a Progep);
❏ Revisar o dimensionamento do pessoal da BU;
❏ Criar grupo para formação de novos gestores da BU, (criar programa de capacitação
com a meta de atender a 10 gestores);
❏ Formar grupo de pesquisa do Sistema de Bibliotecas da UFC, visando a contribuir
para que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma científica dentro do escopo da
BU (meta de 2 artigos/ano).

9 COMISSÃO DE SERVIÇOS

Componentes: Francisco Edvander Pires Santos (BCF)  coordenação, Izabel Lima dos
Santos (BFEAAC)  relatoria, Juliana Soares Lima (BCH).
Ações desenvolvidas em 2015
❏ Consolidação das diretrizes para uso e manutenção dos computadores destinados
aos usuários;
❏ Conclusão das diretrizes para o acesso à Internet sem fio (rede 
WiFi)nas
dependências do Sistema de Bibliotecas da UFC;
❏ Conclusão das diretrizes para utilização das mídias sociais pelo Sistema de
Bibliotecas da UFC;
❏ Planejamento da 3ª aplicação da pesquisa de avaliação do Sistema de Bibliotecas
da UFC (estruturação do questionário).
❏ Análise da aplicação 2 da pesquisa de avaliação (tabela de recomendações e
questionário);
❏ Primeiro contato com a Comissão de Acessibilidade;
❏ Contato com a Comissão de Educação de Usuários (análise da pesquisa de
satisfação aplicada no BPQTQ);
❏ Instrumentos de avaliação do MEC (divisão do questionário por “dimensões”);
❏ Leitura de dissertações de bibliotecárias do Sistema;
❏ Estruturação do primeiro esboço do questionário (Curso de Gestão da Qualidade e
Planejamento Estratégico).
❏ Consultorias no Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada (LEMA): opiniões
da Comissão (questionário voltado para o marketing);
❏ opiniões dos professores (escolha do leiaute, das opções de resposta e da escala
para a análise); opiniões dos bolsistas (retirada de termos técnicos, redução de
ambiguidade e explicações redundantes no decorrer do questionário).
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❏ Primeira etapa de préteste (Comissão de Acessibilidade);
❏ Segunda etapa de préteste (reuniões na BU e fechamento do questionário);
❏ Terceira etapa de préteste (discentes dos cursos de Estatística e Matemática
Industrial e com bolsistas do Sistema de Bibliotecas).
Objetivos para 2016
❏ Divulgação e aplicação da 3ª pesquisa de avaliação do Sistema de Bibliotecas da
UFC, bem como análise dos resultados obtidos;
❏ Proposta de atualização das diretrizes para a utilização das mídias sociais;
❏ Desenvolvimento de artigos e/ou de trabalhos a serem apresentados em eventos.
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