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❏ COMPRA DE LIVROS: adquiridos 2639 títulos e 24033 exemplares, totalizando R$ 3.044.195,87;
❏ Total de materiais bibliográficos incorporados: 10582 títulos e 33079  exemplares, adquiridos por meio de compra, doação, catalogação 

retrospectiva e reposição de materiais perdidos ou danificados.
❏ Incluídos 4.094 novos documentos no Repositório Institucional;
❏ Realizados 653.399 EMPRÉSTIMOS;
❏ Ampliada a quantidade máxima de itens que pode ser tomada  por empréstimo simultaneamente, bem como o número de dias de empréstimo. 

Com isso,  alunos de graduação, pós-graduação e extensão, pesquisadores e servidores técnico-administrativos passaram a ter direito ao 
empréstimo de até 16 exemplares por vez, com prazo de devolução de 25 dias. Para os professores, ficou valendo mesma quantidade de 
materiais, com 30 dias de empréstimo;

❏ A partir de  2015, a Biblioteca Universitária passou a receber exclusivamente a VERSÃO ELETRÔNICA DAS TESES, DISSERTAÇÕES E TCC 
produzidos na UFC, ou seja, ficou dispensada a entrega de vias impressas desses documentos.

❏ Reformulado o site da BU, em parceria com a equipe da Divisão de Portais Universitários da  STI, passando a exibir o modelo visual do Portal 
da UFC, mais moderno e interativo, e com recursos de acessibilidade;

❏ A Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) recebeu a exposição O Quinze, de Raquel de Queiroz, como eu o vi, com exposição das telas 
bordadas, inspiradas na famosa obra da escritora, promovida pelo Grupo Iluminuras, vinculado ao Acervo do escritor Cearense, localizado na 
BCH;

❏ 4.863 usuários participaram dos cursos e treinamentos promovidos pelas bibliotecas;
❏ Realizados TREINAMENTO DE NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: Biblioteca de Ciências e Tecnologia, Biblioteca de 

Ciências Humanas, Biblioteca de Ciências da Saúde e Biblioteca da FEAAC; e treinamentos sobre o Portal da Capes na Biblioteca de Ciências 
e Tecnologia, Biblioteca de Ciências Humanas, Biblioteca de Ciências da Saúde, Biblioteca da FEAAC, Biblioteca do Curso de Física e 
Biblioteca do Campus de Quixadá;

❏ A ferramenta de pesquisa Plum X foi apresentada à comunidade acadêmica no Auditório da Biblioteca de Ciências e Tecnologia. O Plum X é 
uma plataforma de impacto que demonstra como a pesquisa, em todos os seus aspectos, está sendo utilizada, citada e comentada em todo o 
mundo;

❏ Oferecidos treinamentos sobre o gerenciador de referências EndNote, na Biblioteca de Ciências e Tecnologia e Biblioteca de Ciências 
Humanas.

Biblioteca de Ciências Humanas
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❏ Adquiridos por compra 43 títulos e 327 exemplares de livros, totalizando R$ 27.093,54; 
❏ O total geral de títulos incorporados ao acervo em 2016  foi de 5708 títulos e 7701 exemplares, adquiridos por meio de compra, doação, catalogação 

retrospectiva e reposição de materiais perdidos ou danificados.
❏ Incluídos 3.409 novos documentos no Repositório Institucional;
❏ Realizados 620.918 EMPRÉSTIMOS;
❏ Elaborados e publicados o tutorial sobre o  Mendeley e o template para elaboração de trabalhos acadêmicos utilizando o editor de LaTex online 

(ShareLaTex), conforme as normas da ABNT;
❏ 9.651 usuários participaram dos cursos e treinamentos promovidos pelas bibliotecas;
❏ Eventos realizados:Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na Biblioteca Central do Campus do Pici; I Semana de Metodologia e Produção Científica, na  

Biblioteca de Ciências Humanas (BCH), Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (BFEAAC) e Biblioteca do Curso de 
Arquitetura (BCA); a Biblioteca da Faculdade de Direito (BFD) iniciou o projeto Prata da Casa, com a exposição de obras do Prof. Dr. Francisco Régis Frota 
Araújo e do Prof. Dimas Macedo; treinamentos de Normalização de Trabalhos Acadêmicos na Biblioteca da Faculdade de Economia,Administração, Atuária 
e Contabilidade (FEAAC); semana de treinamentos de normalização e gerenciadores na Biblioteca de Ciências da Saúde, Biblioteca de Ciências Humanas,  
Biblioteca de Ciências e Tecnologia, Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar, Biblioteca da FEAAC e Biblioteca do Campus de QUixadá; workshop 
“Publique seu manuscrito” na Biblioteca de Ciência e Tecnologia, com o prof. Dr. Markus K. Heinemann;

❏ Realizado pelo Sistema de Bibliotecas a VIII MARATONA DO CONHECIMENTO nos dias 20 e 21 de setembro, no Campus do Pici, com o objetivo de 
difundir ferramentas e fontes de informação científica;

❏ Lançado projeto de compartilhamento de livros sem necessidade de empréstimos, o LIVROS LIVRES, na Biblioteca Central do Campus do Pici. O segundo 
ponto de compartilhamento foi  instalado na Biblioteca do Campus de Russas;

❏ Lançado o sistema CATALOG! um novo serviço on-line onde os alunos passaram a poder, por conta própria, gerar a ficha catalográfica do seu trabalho 
acadêmico. A ferramenta foi desenvolvida a partir do código fonte disponibilizado pela biblioteca do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da 
Universidade de São Paulo (USP).

❏ A Biblioteca Universitária iniciou a utilização da tecnologia de identificação biométrica para a realização de empréstimos de material bibliográfico, visando 
modernizar e dotar de maior segurança o atendimento à comunidade acadêmica.

http://fichacatalografica.ufc.br/
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❏ Adquiridos por compra 43 títulos e 327 exemplares de livros, representando um investimento de R$ 27.093,54;
❏ O total de títulos incorporados ao acervo em 2017 foi de 7.337 títulos e 10.853 exemplares, adquiridos por meio de compra, doação, catalogação 

retrospectiva e reposição de materiais perdidos ou danificados.
❏ Incluídos 9.303 novos documentos no Repositório Institucional;
❏ Iniciada a disponibilização de TCC NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL, não sendo mais necessário enviá-los por e-mail e/ou CD. Os trabalhos 

acadêmicos passaram a ser enviados pelas coordenações dos cursos de graduação às bibliotecas por meio do Dspace – Programa gerenciador 
do Repositório;

❏ Realizados 657.125 empréstimos, sendo que o prazo em que o usuário pode permanecer com as obras passou de 25 para 30 dias, medida que 
beneficiou alunos de graduação, pós-graduação e extensão, pesquisadores e servidores técnico-administrativos;

❏ O site da Biblioteca Universitária (BU) foi convertido para uma nova plataforma em agosto (gerenciador de conteúdo WordPress), atividade 
realizada em parceria com a Divisão de Portais Universitários (DPU), da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) ;

❏ A Biblioteca Universitária, através da Comissão de Serviços, concluiu a  terceira AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS oferecidos pelo 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, realizada junto à comunidade acadêmica;

❏ Realizado em caráter experimental o curso de normalização de trabalhos acadêmicos e gerenciadores de referência na modalidade a distância 
por meio da plataforma Google Classroom (29 de maio a 31 de agosto);

❏ Elaborados e publicados os seguintes tutoriais: a) Bookmarks; b) Antiplágio (Copia e Cola);  c) Evernote; d) Currículo Lattes;
❏ Publicado no site da BU o novo GUIA DE NORMALIZAÇÃO DE ARTIGO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA CIENTÍFICA DA UFC, elaborado de 

acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o MiniGuia das Bibliotecas, um informativo ilustrado dos principais 
produtos e serviços oferecidos.

❏ Publicado com atualizações no site da BU o vídeo “Descobrindo a biblioteca em Libras”;
❏ 5.938 usuários participaram dos cursos e treinamentos promovidos pelas bibliotecas, dentre os quais destacamos: Descobrindo a Biblioteca; 

treinamentos sobre normalização de trabalhos acadêmicos e gerenciadores de referências (MORE, EndNote e Mendeley);  II Semana de 
Metodologia e Produção Científica (23 a 27 de outubro), Curso de Férias e Maratona do Conhecimento;

❏ Realizada pesquisa de ESTUDO DE USO DA BIBLIOTECA PELOS ALUNOS SURDOS DO CURSO LETRAS-LIBRAS da UFC;
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❏ Com palestras e oficinas com o objetivo de oferecer suporte informacional às atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da 
comunidade acadêmica, foram ofertados CURSOS DE FÉRIAS, que ocorreram no mês de julho nos seguintes locais: Biblioteca de Ciências da 
Saúde (BCS), Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) e Laboratório de Informática da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e 
Contabilidade (FEAAC);

❏ Realizadas atividades da CARAVANA DA ACESSIBILIDADE, com o objetivo de promover a capacitação sobre acessibilidade em bibliotecas 
para os funcionários do Sistema de Bibliotecas;

❏ A Biblioteca Central do Campus do Pici (BCCP) promoveu treinamentos em bases de dados, ministrados por Bruna Campos, do International 
Trade & Marketing Services (ITMS Group), em junho;

❏ Realizada a 9ª EDIÇÃO DA CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO, com o lema Cuide do Livro, Preserve o Saber, por meio da 
divulgação de conteúdos informativos sobre os cuidados com os livro por e-mail e nas redes sociais;

❏ A Biblioteca Central do Campus do Pici (BCCP) lançou uma campanha de doação de obras literárias para os Livros Livres, atividade de 
compartilhamento de livros e incentivo à leitura promovida pela biblioteca. Pontos do Livros Livres instalados em 2017: Biblioteca de Ciências da 
Saúde, Central de Atendimento ao Servidor/UFC (maio/2017); Observatório de Políticas Públicas/UFC (agosto/2017); Academia Estadual de 
Segurança Pública do Ceará; Biblioteca do Campus de Quixadá; Biblioteca de Ciências Humanas.

❏ Lançada a primeira edição da “CAMPANHA DIGA SIM AO RECIBO DIGITAL!” para divulgar que a biblioteca oferece a opção de comprovantes 
digitais, além de já receber trabalhos acadêmicos exclusivamente em meio digital, evitando o uso de papel;

❏ O Sistema de Bibliotecas da UFC ofertou no mês de setembro, treinamentos sobre normalização de trabalhos acadêmicos e gerenciadores de 
referências (MORE, EndNote e Mendeley). O objetivo foi orientar quanto à padronização de trabalhos acadêmicos e à elaboração de citações e 
referências de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

❏ O SISTEMA PERGAMUM FOI TRANSFERIDO PARA UM NOVO SERVIDOR, a fim de aprimorar o desempenho do sistema para  melhor 
atender às necessidades dos usuários do Sistema de Bibliotecas da UFC;

❏ Realizado serviço de pintura, manutenção elétrica e outros reparos na Biblioteca de Pós-Graduação em Economia Agrícola.Com a reforma, o 
setor de atendimento ao usuário, anteriormente integrado ao salão de estudos e acervo, ganhou área reservada, criando espaço adequado para  
o trabalho dos funcionários.
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❏ Adquiridos 466 exemplares no valor de R$ 40.690,72 para os atender às bibliografias básicas dos cursos de Políticas Públicas e Letras Libras - 
Fortaleza e 1342 exemplares para todos os cursos do Campus de Crateús no valor de R$ 142.592,32;

❏ Catalogados 3.569 títulos e 4.507 exemplares do acervo retrospectivo no Sistema Pergamum, o que corresponde a mais de 40% do total. Atualmente, 
apenas 3 bibliotecas possuem acervo retrospectivo: Biblioteca Central do Campus do Pici, Biblioteca de Ciências Humanas e  Biblioteca das Casas de 
Cultura Estrangeira;

❏ AVALIAÇÃO DO USO DOS ACERVOS ADQUIRIDOS POR COMPRA: entre as 19 bibliotecas do sistema, 4 (BMS / BPGEA / BCF / BICM) realizaram 
a avaliação e encaminharam o resultado às respectivas coordenações, 1 (BCCP) realizou parcialmente por causa da quantidade de cursos atendidos. 
Na medida em que é concluída a avaliação é encaminhada à coordenação para conhecimento e providência. 

❏ INCLUÍDOS 8.721 NOVOS DOCUMENTOS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL, representando um incremento de 33% de publicações no RI.  A 
saber: a) Deste total, 8.231 correspondem a TCC, dissertações e teses; e 490 aos demais tipos de documentos; b) Total de documentos 2017: 26.303 
/ total de documentos 2018: 35.024.

❏ Digitalizados mais de 648 documentos impressos (TCC, dissertações e teses defendidas na UFC) e inseridos no Repositório Institucional;
❏ Foi realizada campanha de divulgação digital do Repositório Institucional;
❏ Realizado diagnóstico de necessidades de melhorias nos sistemas de informação (Pergamum e Repositório Institucional);
❏ Realizado levantamento de riscos associados às atividades desenvolvidas pelas bibliotecas nos sistemas de informação;
❏ Desenvolvido ESTUDO DA DEMANDA DE USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS no Sistema de Bibliotecas, relativas a estudantes e funcionários;
❏ Curso de normalização bibliográfica na modalidade EAD, realizado pela Biblioteca de Ciências Humanas;
❏ Foram realizadas 10 ATIVIDADES E PROJETOS DE INCENTIVO À CULTURA E ARTE: Projeto Livros, Prosa e Arte; Mostra Olhar Alterno, Saber 

Alterno; Cineclube BCCP; Cine Papoco; I Café Literário; Organização da intervenção com exposição fotográfica alusiva à comemoração dos 70 anos 
de criação da Biblioteca de Ciências da Saúde, em parceria com o Memorial da UFC; I Mostra de Literatura Fantástica: Leituras Públicas; Musicando 
no Campus; Talentos da Biblioteconomia; Encanta Labomar;

❏ PROMOÇÃO DE EVENTOS: #LeiaMulheres, Análise Fílmica; Exposição Arte sob o Microscópio; Palestra sobre Elaboração de Projeto de Pesquisa; III 
Semana de Metodologia e Produção Científica; Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; IV Maratona do Conhecimento do Sertão Central;
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❏ Foram abertos mais 5 pontos de LIVROS LIVRES em 2018, a saber: Centro de Tecnologia através do projeto LER - Engenharias, Reflexões 
desenvolvido pelo Prof. Luis Gonzaga (Agosto/2018); Biblioteca da Faculdade de Direito (Agosto/2018); Biblioteca do Campus de Cratéus 
(Setembro/2018); Biblioteca de Arquitetura (Outubro/2018); Biblioteca do Campus de Sobral (Novembro/2018). A Biblioteca Central do Campus do Pici 
compartilhou 2327 livros na estante dos Livros Livres, recebemos 2376 de doações para o projeto e retornaram na estante 131 títulos;

❏ PROJETO ILUMINURAS: 25 pessoas participaram do projeto. Foram promovidas 7 exposições onde o público conferiu os trabalhos em bordado 
realizados nas oficinas oferecidas, os quais são inspirados em passagens das obras literárias estudadas; 

❏ FOI INSTALADA OFICIALMENTE A SEÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA em dezembro pelo reitor da Universidade Federal 
do Ceará, Prof. Henry Campos, unidade ligada à Biblioteca Universitária que funciona no prédio da Biblioteca de Ciências Humanas;

❏ Estruturação de 09 NÚCLEOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS BIBLIOTECAS, envolvendo a capacitação dos servidores 
e a aquisição de equipamentos (Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Central do Campus do Pici, FEAAC e Faculdade de Direito, Campus de 
Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Russas e Campus de Crateús);

❏ Realizadas inspeções nas dependências das bibliotecas pela equipe da Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(DESMT/Progep) relativas às condições de segurança, mediante solicitação da Biblioteca Universitária. A medidas corretivas visando à 
acessibilidadee, como adequação de balcões, de rampas e dos corredores entre as estantes, de acordo com a NBR 9050/2015) estão sendo 
providenciadas;

❏ A BIBLIOTECA DO CAMPUS DE SOBRAL FOI TRANSFERIDA PARA NOVAS INSTALAÇÕES NO BLOCO I – CAMPUS SOBRAL – 
MUCAMBINHO;

❏ A BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CRATEÚS PASSOU A FUNCIONAR EM NOVAS INSTALAÇÕES, NO PRÉDIO DO CAMPUS, com mais mesas de 
estudo coletivo, cabines para estudo individual e um amplo espaço para seu acervo. O horário de funcionamento também foi ampliado;

❏ Realizada  a 10ª edição da Campanha de Preservação do Acervo, com o lema Cuide do Livro, Preserve o Saber, por meio da divulgação de 
conteúdos informativos sobre os cuidados com os livro por e-mail e nas redes sociais;

❏ Aprovada pelo Consuni a nova resolução que regulamenta o serviço de empréstimo de material bibliográfico no Sistema de Bibliotecas da UFC;
❏ Realizada a “Campanha Diga Sim ao Recibo Digital!”, fortalecendo as ações do Sistema de Bibliotecas em prol de bibliotecas sustentáveis, iniciando 

com o recebimento dos trabalhos acadêmicos exclusivamente em meio digital, e atualmente estimulando o uso dos recibos digitais enviados pela 
biblioteca em substituição aos recibos impressos;

❏ Atendidos 5.011 usuários no Programa de Educação de Usuários do Sistema de Bibliotecas.
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❏ Elaborado PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA para os cursos dos campi de Fortaleza, Russas e Quixadá, no valor 
de R$ 500 mil, o qual aguarda execução (Processo:23067.020775/2019-41). Cursos a serem contemplados: Economia Ecológica, Engenharia de 
Telecomunicação - Fortaleza, Ciência da Computação, Eng. Software, Eng. Civil, Eng. Mecânica, Engenharia de Produção - Russas; Ciência da 
Computação. Design Digital, Eng. Computação - Quixadá. Foram adquiridos 2.222 exemplares no valor de R$ 230.998,84 para os cursos do Campus de 
Crateús;

❏ DIGITALIZADOS 1.993 TRABALHOS ACADÊMICOS IMPRESSOS, os quais estão sendo incluídos no sistema Pergamum e Repositório Institucional da 
UFC;

❏ Catalogados 656 títulos e 860 exemplares do ACERVO RETROSPECTIVO, o que equivale a 62% da meta estabelecida para 2019;
❏ INCLUÍDOS 9.862 NOVOS DOCUMENTOS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL, o que representa um incremento de 28,6% no número de documentos 

disponibilizado no RI;
❏ Assinado contrato com a empresa Target (Contrato nº 11/2019), propiciando a disponibilização da BASE DE DADOS TARGET GEDWEB para a 

comunicdade acadêmica. A nova fonte de informação oferece visualização, atualização e impressão, via WEB, de NormasTécnicas Brasileiras (NBR/ISO) 
e Mercosul (AMN); Diários Oficiais da União; Regulamentos Técnicos/Portarias do INMETRO; Normas Regulamentadoras do MTE; Resoluções da 
ANEEL; Procedimentos ONS; Procedimentos ANVISA; Resoluções MAPA; Legislações CONAMA. A pesquisa nessa base é integrada ao catálogo 
eletrônico do acervo (via Pergamum);

❏ Realizados 4 CURSOS NA MODALIDADE EAD OFERECIDOS AOS USUÁRIOS sobre gerenciador de referências Mendeley e normalização de 
trabalhos acadêmicos. Foram disponibilizadas videoaulas no canal Treinamentos BCH UFC no YouTube, obtendo 1.492 visualizações;

❏ Iniciada CAMPANHA DIGITAL de divulgação da produção disponível no REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL, por meio do envio de infográficos com 
informações sobre as produção das unidades acadêmicas no RI.  Foram enviados 6 infográficos acerca das seguintes comunidades: CCA, CH, FAMED, 
FEAAC, LABOMAR e CT;

❏ Realizados 02 MINICURSOS SOBRE LIBRAS para as equipes de servidores dos núcleos de Acessibilidade do Sistema de Bibliotecas em Fortaleza, com 
duas turmas com 15 horas aulas cada, totalizando 30 horas;

❏ LANÇADO O LIVRO “BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ: 70 ANOS”, em maio; 
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❏ Realizadas 18 exibições de filmes na ação ARTE NA BIBLIOTECA, desenvolvida pela Biblioteca Central do Campus do Pici (projetos CineClube BCCP e 
Cine Papoco);

❏ Realizadas 4 EXPOSIÇÕES: Picismos: exposição fotográfica, palestra e performance sobre bioarte (BCCP); Exposição Célebres cordéis: oralidade e 
poesia (BCA e BMAUC); Exposição Arquivo Pessoal de Gilmar de Carvalho: 10 anos no AEC (BCH); Exposição Planejando Fortaleza (BCA);

❏ Realizadas 3 palestras do LIVROS, PROSA E ARTE na BCCP (30 de Abril: Raymundo Netto - O que a literatura faz com você; 28 de Maio: Juliana Diniz - 
As mulheres de Beauvoir; 27 de agosto: Diana Azevedo e Júlio Araújo - Os livros que os docentes recomendam); 

❏ Realizado o evento LIVROS LIVRES 3 ANOS: AMPLIANDO HORIZONTES nos dias 28, 29 e 30 de maio, com apresentações artísticas, palestras, 
lancamento de livro, oficina de zine e clube de leitura). Juntos, os 15 pontos do projeto já compartilharam mais de 10.000 títulos dos mais variados 
gêneros.

❏ Inaugurados 03 novos pontos de compartilhamento de livros do Projeto Livros Livres: Biblioteca do Museu de Arte Floriano Teixeira (BMAUC); Instituto de 
Cultura e Arte (ICA); Espaço de Convivência da Reitoria, sob organização da equipe do Memorial da UFC;

❏ Em alusão ao DIA DO BIBLIOTECÁRIO, o Sistema de Bibliotecas realizou uma homenagem aos seus profissionais no dia 14 de março, na Biblioteca 
Central do Campus do Pici, com um café da manhã com música e poesia, seguida de uma palestra com o professor Chico Neto, diretor adjunto da 
Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional, intitulada Uma palestra que pode deixar você 7 vezes mais criativo;

❏ Realizada a PALESTRA “Como publicar artigos”, em parceria com a Editora Emerald, e “Elaboração de projeto de pesquisa” (Prof. Jonathas Carvalho) , 
ambas promovidas pela Biblioteca Central do Campus do Pici;

❏ Durante os dias 11 e 13/03, a Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência promoveu o I ENCONTRO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. As atividades ocorreram na Biblioteca de Ciências Humanas; 

❏ Realizados 2 EVENTOS em 2019.2: a IV Semana de Metodologia e Produção Científica, promovida pela BCH, BFEAAC e BCA; e a I Semana Nacional 
do Livro e da Biblioteca da BCCR;

❏ 2 CAPACITAÇÕES PARA COMUNIDADE SURDA, oferecidas pela Seção de Atendimento a Pessoa com Deficiência(BCH);
❏ Realizados 209 TREINAMENTOS para 6.859 participantes sobre os recursos informacionais da biblioteca, treinamento de bases de dados/normalização 

e gerenciadores de pesquisa, metodologia da pesquisa, dentre outros;
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❏ Promovidas duas oficinas de HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS destinadas à formação dos bolsistas do projeto Acervo 
de Memória do ICA. As formações foram ministradas pela Amanda Pinheiro, Técnica de Laboratório/Conservação e Restauração, da Divisão de 
Preservação do Acervo (DPRA), da Biblioteca Universitária da UFC, que é parceria e tem colaborado com o projeto.

❏ Atendimento a 40 pessoas no projeto de extensão BORDADO ILUMINURAS na Biblioteca de Ciências Humanas no primeiro semestre de 2019. Durante 
as aulas, foram apresentados seminários relacionados à temática abordada, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, assim como leitura e 
discussão da obra mencionada;

❏ Realização da EXPOSIÇÃO ILUMINURAS – LITERATURA E BORDADO, NO MUSEU DE ARTE DA UFC, com a exposição de todos os trabalhos 
produzidos pelos participantes do projeto no péríodo de 2014 a 2018  (aberta à visitação pública, no período de 10 de junho a 15 de julho nos horários de 
funcionamento do Museu). Público de 300 pessoas, em média, no mês de junho;

❏ Renovação por mais 1 ano (25/06/2019 a 24/06/2020) do contrato de prestação de serviços de manutenção de SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIFURTO 
das bibliotecas (portões eletromagnéticos);

❏ O Sistema de Bibliotecas recebeu 39 COMPUTADORES para renovação das ilhas digitais destinadas à pesquisa ao acervo;
❏ Os servidores participaram de mais de 260 atividades de CAPACITAÇÃO em 2019. A Biblioteca Universitária ofereceu em parceria com a Progep, o 

Curso Atualização em Acesso e Uso da Informação Científica para os servidores do Sistema de Bibliotecas;
❏ Foi realizada melhoria da rede WIRELESS na Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia e na Biblioteca da Pós-Graduação em Economia Agrícola. O 

serviço de acesso à internet sem fio está sendo estruturado nas novas instalações da Biblioteca do Campus de Sobral, em parceria com a DTI do 
campus;

❏ Inaugurado ESPAÇO DE ESTUDO COLETIVO na Biblioteca do Campus da UFC em Crateús;
❏ A Biblioteca do Campus de Russas foi transferida para NOVAS INSTALAÇÕES no Bloco didático II – Campus de Russas. Além de uma melhor 

localização, os usuários foram beneficiados nas novas instalações com mais computadores para pesquisas e um amplo salão para estudo individual e em 
grupo;

❏ Realizada em março e abril  a 11ª EDIÇÃO DA CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO, com o lema Cuide do Livro, Preserve o Saber, por meio 
da divulgação de conteúdos informativos sobre os cuidados com o livro por e-mail e nas redes sociais. Além disso, a Divisão de Preservação realizou uma 
exposição temática da campanha;

❏ Realizada em fevereiro mais uma edição da “CAMPANHA DIGA SIM AO RECIBO DIGITAL!”;
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❏ ESTUDO DAS BIBLIOGRAFIAS: iniciado o processo de inserção das bibliografias dos seguintes cursos no módulo plano de ensino do Sistema 
Pergamum: Design Digital - Quixadá, Finanças, Letras Libras, Sistemas da Informação, Design de Moda, Filosofia, Ciências da Computação - Russas, 
Ciências Econômicas - Sobral, Engenharia Mecâni ca - Russas, Engenharia Civil - Russas, Engenharia de Produção - Russas, Engenharia Ambiental - 
Crateús.

❏ AVALIAÇÃO DO ACERVO ADQUIRIDO POR COMPRA: as bibliotecas estão realizando a avaliação dos acervos adquiridos por compra. Entre as 19 
bibliotecas do sistema 4 (BMS/BPGEA/BCF/BICM) realizaram a avaliação e encaminharam o resultado às respectivas coordenações, 1 (BCCP) 
realizou parcialmente por causa da quantidade de cursos atendidos. Na medida em que é concluída a avaliação é encaminhada à coordenação para 
conhecimento e providência. 




