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Relatório de Gestão 2019

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFABC - SisBi/UFABC tem por
finalidade conduzir a política biblioteconômica, possibilitando o atendimento às
demandas informacionais captadas na comunidade universitária e científica,
interna e externas à Instituição, a organização e o acesso à informação e ao
conhecimento, tanto armazenado quanto gerado pela UFABC, bem como, sua
disseminação, ativa e proativa, de forma articulada e pautada na proposta
interdisciplinar do projeto pedagógico e de seu plano de desenvolvimento
institucional, visando o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão sustentável.
Para o desempenho de suas atribuições, o SisBi obedece ao disposto na
seguinte legislação vigente:
✓ PDI-UFABC 2013-2022 em seus fundamentos conceituais, estruturais e

operacionais;
✓ PPI-UFABC 2017 objetiva explicitar os princípios fundamentais que se baseia a

constituição e evolução da UFABC expressando as diretrizes para as práticas
acadêmicas;
✓ Manual

para elaboração do Relatório

de Gestão Exercício 2019

-

ProPlaDi/UFABC;
✓ Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação): no que

tange o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações e
primando pela transparência pública;
✓ Lei 4.084/62 e Lei 9.674/98: dispõe sobre o exercício profissional qualificado

dos bibliotecários e o compromisso desses com cunho liberal e humanista da
profissão de Bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação
científica e na dignidade da pessoa humana;
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✓ Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e à distância, em

especial os indicadores que tratam sobre a composição dos acervos e
infraestrutura;
✓ Resolução CFB 197/2018: dispõe sobre o processo Fiscalizatório dos

Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB) a pessoas físicas e jurídicas,
penalidades aplicáveis e demais providências;
✓ Portaria MEC 1.224/2013 institui normas sobre a manutenção e guarda do

Acervo Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes
ao sistema federal de ensino itens 134.334 (Teses e Dissertações), 144.32
(TCC, Monografias e artigos) e 370 (Divulgação da produção acadêmica).

Apresentação
Em consonância à finalidade, o SisBi ao longo de 2019, realizou ações
alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI que traz, como
essência da UFABC, dinamismo e inovação. Assim, deu continuidade ao projeto
de reestruturação e ampliação de sua estrutura organizacional, tornando-a mais
sistêmica e interdisciplinar, resultando em melhor atendimento às demandas e
maior autonomia das unidades, assim com, na elaboração e publicação de seu
Regimento Interno.
Dentre as ações exitosas desenvolvidas pelo SisBi, a formalização do
fluxo de análise das bibliografias dos cursos, que tornou a atividade mais
sustentável e eficiente. A recepção das comissões avaliadoras do MEC, onde as
bibliotecas de São Bernardo do Campo e Santo André foram avaliadas como parte
da Renovação do Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Ciência &
Tecnologia (BC&T), recebendo o conceito máximo nas duas unidades.
Como consequência, que a avaliação de títulos ao longo do ano
resultasse na seleção de: 514 títulos para aquisição, sendo 356 títulos
estrangeiros e 158 títulos nacionais; contemplando um acréscimo de: 942
exemplares, sendo 409 estrangeiros e 533 nacionais. Ressalta-se ainda a
ampliação do acervo digital em 459 títulos assinados.
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Ainda, visando como forma de desenvolver a competência informacional
na comunidade, capacitou cerca de 385 usuários, por meio treinamentos
relacionados aos seguintes temas:
 Web of Science e Journal Citation Reports (JCR) - Clarivate Analytics
 Como publicar em periódicos internacionais: guia Emerald Insight:
 Ferramenta Mendeley e Bases de Dados Elsevier
 Elsevier em Bases de Dados
 Serviços do SisBi UFABC
 Fontes de Informação
 Citações e Referências.

Estrutura Organizacional do Sistema de Bibliotecas

A estrutura organizacional consequente do processo de reestruturação e
ampliação do Sistema de Bibliotecas em 2019, que cria as Unidades de
Bibliotecas de São Bernardo do Campo e Santo André, as respectivas Divisões
Operacionais e Técnicas, apresentando o seguinte organograma, bem como a
definição das áreas abaixo:

Organograma
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Coordenação do SisBi
A Coordenadoria do SisBi/UFABC, área subordinada à Reitoria, é
responsável por estabelecer as estratégias necessárias à implementação da
política

biblioteconômica

na

UFABC,

visando

responder

às

demandas

informacionais, coordenando a organicidade, expansão, promoção e bom
funcionamento

do

SisBi/UFABC,

em

consonância

com

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional - PDI e demais normas da Universidade.

Titular: Maria do Carmo Cardoso Kersnowsky
Cargo: Bibliotecária Documentalista
Período de Atuação: Fevereiro/2014 – atual

Divisão Administrativa
A Divisão Administrativa, área subordinada à Coordenadoria, tendo por
atribuição

assessorar

no

desenvolvimento

de

ações

de

planejamento

administrativo, orçamentário e organizacional, na perspectiva da integração entre
as áreas que compõem o SisBi/UFABC, visando a otimização dos recursos e
processos em consonância com as diretrizes do planejamento estratégico
institucional.

Titular: Márcio Rodrigo da Silva Monteiro
Cargo: Assistente em Administração
Período de atuação: maio/2014 – atual

Unidades de Biblioteca
As Unidades de Biblioteca, subordinadas à Coordenadoria do SisBi/UFABC,
têm por responsabilidade implementar a política biblioteconômica, estimulando a
formação interdisciplinar e a competência informacional, de maneira a contribuir
para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, da comunidade
universitária.
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Unidade de SA

Unidade de SBC

Titular: Carla Palmieri

Titular: Vânia Ferreira Neves

Cargo: Bibliotecária Documentalista

Cargo: Bibliotecária Documentalista

Período de Atuação: set./2019 - atual

Período de Atuação: set./2019 - atual

Divisão Técnica
Divisão técnica é área subordinada à Unidade de Biblioteca, é área
garantidora da execução dos serviços de desenvolvimento de coleções, de
tratamento da informação, de referência e apoio a pesquisa, no âmbito do
SisBi/UFABC.

Divisão Técnica de Santo André

Divisão Técnica de São Bernardo

Titular: Marciléia Aparecida de Paula

Titular: Ana Letícia Olímpio da S. David

Cargo: Bibliotecária Documentalista

Cargo: Bibliotecária Documentalista

Período de Atuação: set./2019 - atual

Período de Atuação: set./2019 - atual

Divisão Operacional
A Divisão Operacional, área de apoio, subordinada à Unidade de Biblioteca,
é responsável pelo arquivamento e serviços de circulação do acervo, zelando pela
manutenção e organização do espaço físico, pela divulgação dos seus produtos e
serviços e prestação de informações referentes à biblioteca.

Divisão Operacional de Santo André

Divisão Operacional de São Bernardo

Titular: Sérgio Pires Junior

Titular: Carlos Alberto Salerno

Cargo: Assistente em Administração

Cargo: Assistente em Administração

Período de Atuação: set./2017 - atual

Período: janeiro a agosto/2019
Titular: Fernanda E. Riccomini de Souza
Cargo: Assistente em Administração
Período de Atuação: set./2019 - atual
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Resultados Estratégicos
Considerando o PDI 2013-2022, o plano de trabalho e a finalidade do
Sistema de Bibliotecas da UFABC – SisBi/UFABC e, tendo como base os temas
geradores do Planejamento Estratégico da UFABC para o período de 2018-2022,
o SisBi/UFABC desenvolveu ao longo de 2019 ações cujos principais resultados
alcançados foram:
Com relação à Reestruturação Organizacional e ampliação do Sistema de
Bibliotecas do SisBi, houve a criação das unidades de bibliotecas nos campi,
permitindo o mesmo grau de autonomia e oferta equânime de serviço nos dois
campi da UFABC, e a elaboração e publicação de seu Regimento Interno. O que
permitiu ao SisBi se antecipar e, ainda em 2019, atender a Portaria da Reitoria nº
350 de 07 de outubro de 2019, para que as áreas elaborassem seus regimentos.
A formalização do fluxo para análise das bibliografias dos cursos de
graduação, que permitiu ao SisBi se inserir no processo de criação e atualização
das bibliografias das disciplinas, garantindo maior sustentabilidade no processo.
Associando seu plano de trabalho aos macroprocessos finalísticos, no que
tange ao Ensino, Pesquisa e Extensão, como proposto pelo Manual da
PROPLADI, a equipe trabalhou com relatórios de acompanhamento; avaliação das
bibliografias dos projetos pedagógicos; atualização e ampliação do acervo
bibliográfico. Dessa forma, amplia e consolida parcerias com Comissões, Núcleos,
Assessorias e Pró-reitorias. Parcerias como com a ACI, no projeto UFABC nas
Escolas, que permite ao SisBi se inserir nas ações desenvolvidas pela
Universidade que visam maior integração entre essa e os demais setores sociais,
escolas e universidades da região. UFABC para Todos, O SisBi participou da
Virada Científico Cultural/2019, tendo como público as comunidades interna e
externas; além da ProEC, na realização do Festival Literário, onde a Biblioteca
atendeu, além dos servidores e discentes da Universidade, as escolas de Ensino
Médio do Grande ABC em parceria com a Fundação Criança de São Bernardo do
Campo.
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O SisBi em conjunto com a ProPes, organiza no I Workshop Institucional
sobre Ciência Aberta na UFABC, no intuito de fomentar a discussão sobre o tema
na Universidade.
Ainda, institui em conjunto com a ProPes, NETEL e NTI, o Grupo de
Trabalho para a criação da política sobre Ciência Aberta da UFABC.
Quanto às participações em eventos, o SisBi/UFABC esteve presente do
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação – CBBD e, ainda,
dentro deste, participa de forma ativa, do I Fórum de Bibliotecas Universitárias,
inserindo a UFABC nas discussões sobre as políticas das Bibliotecas
Universitárias.
No âmbito internacional, organiza em conjunto com as instituições
UNIFESP, ITA e IPEN a IX Conferência Internacional sobre Bibliotecas e
Repositórios Digitais da América Latina - BIREDIAL-ISTEC, evento dedicado às
ações voltadas ao acesso aberto e visibilidade institucional latino-americana.
De acordo com os objetivos estratégicos identificados, os maiores riscos
se concentraram em ações que demandaram integração entre as áreas internas
do Sistema de Bibliotecas, em alguns casos, para com as demais áreas da
UFABC.
Neste cenário, foram constatados três objetivos de maior risco:
implementação do sistema de segurança e automação das bibliotecas,
implementação do repositório institucional e de dados e reestruturação e
ampliação do Sistema de Bibliotecas.
A implementação do sistema de segurança e automação foi finalizada em
2019, contando com o envolvimento do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
e da empresa prestadora de suporte técnico do software Sophia utilizado. Diante
dos riscos inerentes ao processo de alteração de tecnologia e sistema, houve a
necessidade de adequações. Resultando no desenvolvimento de funcionalidade
pelo NTI para integração do sistema junto aos demais da UFABC.
Após a análise do relatório do Grupo de Trabalho responsável pela
implantação dos repositórios institucional e de dados. Instituiu-se o GT para a
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elaboração da política referente ao acesso aberto da UFABC, com o envolvimento
do NTI, NETEL e ProPes.
Por fim, a reestruturação e ampliação do Sistema de Bibliotecas, por tratar
de alterações estruturais, os riscos inerentes a este objetivo foram observados no
tocante ao entendimento da proposta apresentada e metodologia adotada.
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Macroprocessos Finalísticos
QUADRO 1 – MACROPROCESSO FINALÍSTICO: ENSINO
Produtos e Serviços

Valor Público

Temas Geradores

Partes Interessadas

relacionados


Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar
PROGRAD;
Reuniões

com

Coordenadores

de

Cursos

e

PROPLADI;

Sistematização do processo de

PROGRAD para apresentação dos relatórios e

Centros (CCNH, CMCC,

avaliação dos cursos

demais esclarecimentos para embasar a comissão

CECS);

de avaliação do MEC em suas unidades.

MEC.

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

a

do

PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança e
consolidar o sistema integrado
de gestão na UFABC.

Atualização e ampliação do acervo

Oferecer à comunidade o acesso às informações

bibliográfico

atualizadas.

Comunidade Acadêmica

Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores
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institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

a

do

PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

o

de

sistema

gestão

na

UFABC.


Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;
Assessoria à implantação do Portal

Acesso

e

divulgação

de Periódicos Eletrônicos

realizada pela UFABC

da

produção

científica

Comunidade Acadêmica



Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

do

a
PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

o

sistema
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integrado

de

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do

ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.


Garantir a inclusão e a

permanência na UFABC;


Consolidar

governança

a

do

PPI

da

UFABC;
Implantação

de

solução

de

segurança, automação e gestão
dos acervos em tecnologia RFID

Oferecer autonomia na circulação do acervo e
automação de processos.


Comunidade Acadêmica

Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

de

o

sistema

gestão

da

UFABC;


Aprofundar a gestão

sustentável e a qualidade de
vida na UFABC.

Implementação

dos

repositórios

institucional e de dados científicos

Acesso

e

divulgação

realizada pela UFABC;

da

produção

científica

ProPes;

NTI;

NETEL;

Promover o papel do

ensino

superior

Comunidade Acadêmica;

desenvolvimento

FAPESP.

resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
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seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

a

do

PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

o

de

sistema

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do

ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.

ensino

Realização de treinamentos para a
capacitação
acadêmica.

da

pelos

à

de

conhecimento.

editoras.

especializado

das

resguardar

Desenvolvimento da criticidade e autonomia frente

bibliotecários do SisBi ou por meio
pessoal

superior

desenvolvimento

comunidade

Ministrados

Promover o papel do

avaliação,

produção

e

disseminação

do

Comunidade acadêmica

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

do

a
PPI

da
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UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

de

o

sistema

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do

ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.

QUADRO 2 – MACROPROCESSO FINALÍSTICO: PESQUISA
Produtos e Serviços

Valor Público

Temas Geradores

Partes Interessadas

relacionados


PROGRAD;
Reuniões

com

Coordenadores

de

Cursos

e

PROPLADI;

Sistematização do processo de

PROGRAD para apresentação dos relatórios e

Centros (CCNH, CMCC,

avaliação dos cursos

demais esclarecimentos para embasar a comissão

CECS);

de avaliação do MEC em suas unidades.

MEC.

Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

a
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governança

do

PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança e
consolidar o sistema integrado
de gestão na UFABC.


Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;

Atualização e ampliação do acervo

Oferecer à comunidade o acesso às informações

bibliográfico

atualizadas.

Comunidade Acadêmica

Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

do

a
PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

de

o

sistema

gestão

na

UFABC.
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Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;

Assessoria à implantação do Portal

Acesso

e

divulgação

de Periódicos Eletrônicos

realizada pela UFABC

da

produção

científica

Consolidar

governança
Comunidade Acadêmica

do

a
PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

o

de

sistema

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do

ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.

Implantação

de

solução

de

segurança, automação e gestão
dos acervos em tecnologia RFID

Oferecer autonomia na circulação do acervo e
automação de processos.

Garantir a inclusão e a

permanência na UFABC;
Comunidade Acadêmica



Consolidar

governança

do

a
PPI

da

UFABC;
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Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

o

de

sistema

gestão

da

UFABC;


Aprofundar a gestão

sustentável e a qualidade de
vida na UFABC.


Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;


Implementação

dos

repositórios

institucional e de dados científicos

Acesso

e

divulgação

realizada pela UFABC;

da

produção

científica

ProPes;

NTI;

NETEL;

Comunidade Acadêmica;
FAPESP.

Garantir a inclusão e a

permanência da UFABC;


Consolidar

governança

do

a
PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

de

o

sistema

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do
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ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.


Promover o papel do

ensino

superior

desenvolvimento
resguardar

no

nacional e

seus

valores

institucionais fundamentais e
seu caráter público e gratuito;

Realização de treinamentos para a
capacitação
acadêmica.

da

permanência da UFABC;


comunidade

Ministrados

pelos

Desenvolvimento da criticidade e autonomia frente

bibliotecários do SisBi ou por meio

à

de

conhecimento.

pessoal

editoras.

especializado

das

Garantir a inclusão e a

avaliação,

produção

e

disseminação

do

Consolidar

governança
Comunidade acadêmica

do

a
PPI

da

UFABC;


Ampliar

a

transparência da governança
e

consolidar

integrado

de

o

sistema

gestão

na

UFABC;

de

Ampliar os processos
internacionalização

do

ensino, da pesquisa e da
extensão com base em uma
política própria da UFABC.
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QUADRO 3 – MACROPROCESSO FINALÍSTICO: EXTENSÃO
Produtos e Serviços
Participação

do

SisBi

Valor Público

Literário e na I Virada Cultural
UFABC.

Realização

Temas Geradores relacionados


no

UFABC para Todos, no Festival

da

Partes Interessadas

de

visitas monitoradas de escolas

Promover

ensino
Inserção nas ações desenvolvidas pela Universidade
Comunidades

setores sociais, escolas e universidades da região.

externa.

acadêmica

e

resguardar

do
no

nacional

seus

e

valores

institucionais fundamentais e seu
caráter público e gratuito;

da região nas instalações das



bibliotecas.

Consolidar a governança

do PPI da UFABC.


Promover

ensino
Projetos que visam agregar valores simbólicos,
Ocupação artística

papel

superior

desenvolvimento

que visam maior integração entre essa e os demais

o

Comunidades

valorizando,

externa.

sobretudo,

a

humanização

processos educativos, sociais e de convivência.

dos

acadêmica

e

papel

superior

desenvolvimento

estéticos e culturais aos espaços da Universidade,

o

resguardar

no

nacional

seus

do

e

valores

institucionais fundamentais e seu
caráter público e gratuito;


Consolidar a governança

do PPI da UFABC.
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Dados do Acervo
Gráfico 1: Acervo da Filmoteca
Acervo Filmoteca
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2018

S.A.

S.B.C.
2019

Fonte: SisBi

O gráfico 1 apresenta a evolução do acervo de filmes em número de
títulos e exemplares, nas duas bibliotecas do SisBi.
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Gráfico 2: Acervo em títulos físicos
Quantitativo de títulos físicos
32000

30744
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24000

22183

22000

19789

20000

21018

18095

18000
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2018
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16000
14000
12000
10000
Santo André

São Bernardo

Fonte: SisBi.

O gráfico 2 demonstra o crescimento dos acervos das Bibliotecas de
Santo André e São Bernardo do Campo em número de títulos. Ressalta-se o
crescimento em Santo André, devido a doação recebida na Biblioteca do Bloco L.
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Gráfico 3: Acervo em exemplares físicos
Quantitativo de exemplares físicos
75000
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48395
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20000
Santo André
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Fonte: SisBi.

O gráfico 3 demonstra o crescimento dos acervos das Bibliotecas de
Santo André e São Bernardo do Campo, considerando o número de exemplares.
Ressalta-se novamente, o crescimento de Santo André em 2019, decorrente da
doação recebida na Biblioteca do Bloco L.
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Gráfico 4: Acervo digital em títulos
Quantitativo de títulos eletrônicos
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Fonte: SisBi.

No gráfico 4 é demonstrado o crescimento do acervo digital do SisBi.

Gráfico 5: Distribuição do Acervo de livros eletrônicos
Quantitativo de títulos eletrônicos por editora
45000

41344

40000
35000
30000
25000
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20000
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255

Wiley
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0
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Fonte: SisBi.

O gráfico 5 apresenta os títulos adquiridos de forma perpétua para acesso
da comunidade acadêmica. Sendo que os da editora Springer Nature

23

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Sistema de Bibliotecas da UFABC
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7234
administrativo.biblioteca@ufabc.edu.br

compreendem os títulos de todas as coleções de 2005 a 2014. Da editora Wiley,
os títulos publicados em 2016, e da Ebsco, os títulos da coleção EbscoHost.

Gráfico 6: Processamento Técnico
Quantitativo de Materiais Processados e Revisados
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Fonte: SisBi.

O Gráfico 6 representa o quantitativo dos materiais que passaram pelo
processo de catalogação, bem como por revisões para a manutenção da
qualidade da descrição dos materiais.

Gráfico 7: Doações recebidas
Quantitativo de Materiais Doados
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Fonte: SisBi.
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No Gráfico 7 é apresentado o quantitativo de doações recebidas ao longo
do ano. Foram realizadas 499 doações, que resultaram no acréscimo de 7.768
títulos, que representam 10.722 exemplares de doações espontâneas. No caso de
doações por Penalidade Alternativa, foram 121 títulos, que representam 160
exemplares.
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