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1 Apresentação

Este relatório reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades

desenvolvidas pela Biblioteca Universitária - UFCAT, durante o período de janeiro a

dezembro de 2021. As ações desenvolvidas por esse Órgão sempre procuraram

estar de acordo com a missão da Universidade que é a de contribuir para a

formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento

sustentável da sociedade.

De acordo com o plano de ação estabelecido pela direção da Biblioteca

Universitária - UFCAT, o presente documento tem como objeto, divulgar as ações

realizadas no âmbito do Órgão, utilizando o relatório anual como instrumento.

Este relatório tem o intuito de apresentar os dados estatísticos e as

principais atividades que foram executadas no decorrer do ano de 2021. A

Biblioteca está vinculada diretamente à Reitoria da UFCAT. A prestação de contas

se dá para a avaliação e o acompanhamento do que foi proposto. Dessa maneira,

pode-se priorizar o atendimento e continuidade das ações em andamento e das

não realizadas visando melhorias para os próximos anos no que refere a este

Órgão sob esta direção. Detalhes sobre esse relatório podem ser visualizados no

quadro a seguir:

Diretor(a) atual: Marcio Luiz Fernandes Barbosa

Data: 27 de janeiro de 2022

Responsáveis pelo

levantamento

Marcio Luiz Fernandes Barbosa, Gislene Macedo Silva e

Thiago Morais de Lima.

Site: https://catalao.ufg.br/p/40565-historico-Biblioteca-univesita

ria-ufcat

Telefone: (64) 3441-5360  / (64) 3441-5306 (Atendimento)



Missão: Promover o acesso aos serviços e produtos em informação com

excelência, que acompanhem as transformações tecnológicas, sociais e culturais,

para atender as necessidades e expectativas da comunidade acadêmica UFCAT.

Visão: Ser uma Biblioteca Universitária consolidada regionalmente, até 2023.

Valores: Respeito. Cooperação. Excelência. Transparência. Ética. Compromisso.

Inovação. Iniciativa.Imparcialidade.Empatia.União.

2 Histórico

A história da Biblioteca Universitária - UFCAT Prof. José Cruciano de

Araújo começa em 1988, quando o professor Braz José Coelho cedeu 2800 (dois

mil e oitocentos) livros do seu acervo particular para a Biblioteca, do ainda Campus

Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 2004 foi inaugurado o novo

prédio da Biblioteca, sendo transferido o acervo em 2005. O acervo passou a ser

gerenciado pelo o sistema SOPHIA em 2006 (usamos este software até o presente

momento).

No ano de 2008 a Biblioteca de Catalão tornou - se Biblioteca Setorial do

Campus Catalão - UFG (BSCAC/UFG), sendo incorporada ao Sistema de

Bibliotecas da UFG(SIBI/UFG). Com a alteração do estatuto da UFG, em 2014, a

Biblioteca passa a ser chamar-se Biblioteca Seccional Regional Catalão

(BSRC/UFG) – Prof. José Cruciano de Araújo.

A partir de 2019 iniciou-se o processo de criação da Universidade Federal

de Catalão (UFCAT), por desmembramento da Universidade Federal de Goiás



(UFG), iniciando assim o processo de criação da Biblioteca Universitária - UFCAT.

Em 2020 foi realizada a reestruturação dos espaços e layouts, com a

descida de parte do acervo e reorganização do piso administrativo do Órgão, sendo

concluída em 2021. Neste mesmo ano é criada a estrutura organizacional da

Biblioteca Universitária - UFCAT, com: Diretoria, coordenação administrativa,

coordenação de atendimento, coordenação de desenvolvimento de coleções e

coordenação de recursos tecnológicos.

3 Algumas considerações

A Biblioteca Universitária - UFCAT é um Órgão ímpar em uma Instituição de

ensino. Ao investirmos nela, contribuímos para atendermos às demandas

informacional (científica e tecnológica) e social (democratização dos recursos) de

toda comunidade acadêmica. Desempenha importante papel no âmbito social,

como disseminador da informação, centro de pesquisa para todos os segmentos da

sociedade e é também, em diversos aspectos, Órgão gestor do conhecimento

produzido na universidade.

A Biblioteca Universitária - UFCAT reúne e disponibiliza um extenso acervo

de livros em papel e eletrônicos (e-books), periódicos em papel, DVDs, além de um

banco de teses e dissertações. Mantêm convênios com o IBICT (Instituto Brasileiro

de Informação em Ciência e Tecnologia), com a Bireme (Centro Latino-Americano e

do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) entre outros. Também participa do

Portal de Periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior). Estamos trabalhando para efetivar mais convênios e parcerias.

A Biblioteca oferece produtos e serviços restritos à comunidade acadêmica

UFCAT. Também atende a comunidade em geral com espaços para estudo e



consulta aos acervos.

4 Estrutura administrativa e integrantes da equipe

Tabela 1. Integrantes da equipe da Biblioteca (vínculo x cargo)

Nome do servidor Vínculo Cargo

Cinara de Fátima Martins Terceirizado Vigia

Fabrício de Souza Pacheco Servidor efetivo Assistente em administração

Gislene Macedo Silva Servidor efetivo Assistente em administração

Jéssica Fleury Nunes * Servidor efetivo bibliotecário-documentalista

Joana Rocha de Souza Convênio Prefeitura bibliotecário-documentalista

Márcio Luiz Fernandes Barbosa Servidor efetivo bibliotecário-documentalista

Maria de Lourdes de Oliveira Convênio Prefeitura Auxiliar de biblioteca

Thayse Mendes Barros * Servidor efetivo bibliotecário-documentalista

Thiago Morais de Lima Servidor Efetivo Assistente em administração

Plínio Brasil Pimentel Servidor Efetivo técnico agropecuário

Rogério Tomás Terceirizado Administrativo

Suyane Cristina dos Santos Terceirizado Administrativo

Fonte: Do autor

* Servidoras em exercício em outras Instituições.

Em 2021 o Órgão passou por uma reestruturação administrativa com o

objetivo de modernizar a oferta de produtos e serviços em informação, seguindo o



que a literatura da ciência da informação apresenta, bem como o que é tendência

nas Instituições que são referências na área. Por isso, optou-se por uma estrutura

com: diretoria e 4 coordenações. São elas:

● Coordenação Administrativa (CADM)

● Coordenação de Atendimento ao Público (CATP)

● Coordenação de Desenvolvimento de Coleções (CDEC)

● Coordenação de Recursos Tecnológicos (CRETEC)

Figura 1. Estrutura administrativa da Biblioteca Universitária - UFCAT

Fonte: Do autor

A Biblioteca Universitária - UFCAT possui 4 cargos de chefia, distribuídos

assim:

● Diretoria - Marcio Luiz Fernandes Barbosa

● Coordenação Administrativa - Fabrício de Souza Pacheco

● Coordenação de Atendimento ao Público - Thiago Morais de Lima

● Coordenação de Desenvolvimento de Coleções - Gislene Macedo Silva

● Coordenação de Recursos Tecnológicos - Plínio Brasil Pimentel

A diretoria é composta pelo(a) diretor(a). Dentre as principais atribuições da



diretoria da Biblioteca Universitária - UFCAT destacam-se: representar o Órgão em

câmaras, reuniões e outras instâncias ou atividades inerentes à sua atividade. Além

disso, planejar e coordenar as atividades, convocar e presidir as reuniões do

Conselho técnico, elaborar, analisar os produtos e serviços em informação

ofertados pela Biblioteca entre outras. A diretoria é composta pelo servidor Marcio

Fernandes.

A coordenação administrativa é responsável pelas rotinas administrativas

relacionadas à gestão de pessoas do Órgão (escala e frequência dos servidores,

controle das férias dos membros das equipes, auxílio no PDP, entre outras). Outra

importante atividade é secretariar as reuniões do conselho técnico, fazendo as

convocações e redigindo as respectivas atas. A equipe é formada pelo servidor

Fabrício Pacheco.

A coordenação de atendimento ao público executa o planejamento e

gestão dos serviços oferecidos ao público, pela difusão das informações,

elaboração de treinamentos aos usuários e a circulação de material informacional.

Esta coordenação é responsável, também, por elaborar e atualizar os manuais de

serviços inerentes à sua subordinação (regulamento de empréstimo de materiais,

uso das dependências da Biblioteca, uso dos escaninhos, entre outros). A equipe é

composta por Thiago de Lima, Suyane dos Santos, Joana Rocha e Rogério Tomás.

A coordenação de desenvolvimento de coleções executa as atividades

relacionadas ao processamento técnico de materiais adquiridos (via compra ou

doação). São elas: catalogação, indexação, classificação e etiquetagem. Além

disso, auxilia a diretoria no processo de compras de livros, realiza o levantamento

bibliográficos de PPCs para as coordenações de cursos, bem como o levantamento

bibliográfico por assunto. A equipe é composta por Gislene Macedo e Maria de

Lourdes. Ressaltamos que duas servidoras antes lotadas nesta coordenação estão

em exercício em outras Instituições sem previsão de retorno. Ambas com o cargo



de bibliotecário-documentalista.

A coordenação de recursos tecnológicos é responsável pela criação e

gestão dos acervos digitais da Instituição, como: a Biblioteca Digital de Teses e

Dissertações da UFCAT, Portal de Periódicos da UFCAT e Repositório Institucional.

Outra função é a de promover acesso a outras bases de dados por meio de

convênios e parcerias com Instituições produtoras de ciência. A equipe é formada

pelo servidor Plínio Brasil Pimentel.

No contexto de criação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) por

desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG), todas as tarefas antes

executadas pelo SIBI/UFG passaram a ser executadas pela Biblioteca Universitária

- UFCAT. Em contrapartida à isso, a equipe vem sofrendo com a perda de

servidores. No prazo menor a 7 meses o Órgão perdeu 2 vagas de

bibliotecário-documentalista. Em 5 anos foram, ao menos, 6 vagas perdidas. Esta

situação é colocada por todos os membros da equipe como sendo o principal ponto

de melhoria.

5 Espaço físico

O prédio da Biblioteca Universitária - UFCAT possui 1885,11 m², dividido em

acervo, salas de estudo em grupo e individual, laboratório de informática e o piso

administrativo do Órgão.

O acervo físico é dividido em dois: acervo geral (todas as coleções de livros

da Biblioteca) e acervo especial (periódicos impressos, CDs, DVDs, mapas e

multimeios).

Após a reestruturação do layout interno, iniciada em 2020 e concluída em



2021, aproximadamente 35% do acervo geral foi relocado no piso inferior. esta era

uma demanda reprimida à alguns anos e contribuiu para o aumento no conforto dos

usuários, redução de ruídos nos locais de estudo e permitirá que o acervo de livros

possa crescer ainda mais.

O acervo especial foi remanejado para próximo ao laboratório de informática

do Órgão. No mesmo lugar o usuário tem acesso ao nosso acervo de periódicos

impressos e digitais (por meio do nosso laboratório de informática localizado no

mesmo local), nossa coleção de CDs e DVDs, Teses e Dissertações impressas,

além dos multimeios.

No prédio existem 5 salas de estudo coletivo. Devem ser usadas para

atividades que requerem para sua execução debates e discussões. Possuímos

uma sala de estudo individual, com baias individuais, para contribuir para a maior

concentração do usuário em seus estudos. Além disso, nos dois pisos, temos

mesas para estudo coletivo e baias individuais que estão espalhadas para evitar

aglomeração. Nosso laboratório de informática conta com 14 computadores com

acesso à internet. Vale ressaltar que durante o ano de 2021 os espaços

permaneceram fechados. A partir de outubro a consulta local foi permitida, mas as

salas de estudo (individuais e coletivas) e o laboratório de informática seguem

fechados em decorrência da situação de emergência em saúde por COVID-19.

O piso administrativo conta com a sala da diretoria, sala da coordenação do

desenvolvimento de coleções, sala da coordenação administrativa e sala da

coordenação de recursos tecnológicos. No piso inferior, encontra-se o setor de

restauração e preservação que é vinculado à coordenação de desenvolvimento de

coleções. Ainda no piso inferior, foi cedido espaço onde funciona no momento a

Editora Letras do Cerrado (editora da UFCAT).



6  Produtos e serviços oferecidos

A Biblioteca Universitária - UFCAT oferta a toda comunidade variados

produtos e serviços em informação. A seguir estão os principais produtos:

Laboratório de informática - Oferece acesso à internet, aos acervos virtuais da

Biblioteca Universitária - UFCAT e ao Portal Capes, entre outras bases de dados.

Atendem a comunidade UFCAT por ordem de chegada.

Declaração de Nada Consta - Declaração que comprova que o usuário não possui

pendências financeiras junto ao Órgão. É obrigatório para colação de grau

(graduação ou pós- graduação), bem como para aposentadoria ou redistribuição de

servidores para outros Órgãos.

Carteira da Biblioteca - A carteira é facultada aos membros da comunidade

UFCAT e a usuários especiais (terceirizados, servidores municipais lotados na

instituição, participantes de convênios institucionais, empreendedores e/ou

incubadores, servidores inativos, estagiários e bolsistas, entre outros). Após

solicitação o usuário deverá fazer o treinamento on-line e, sendo aprovado, levar à

coordenação de atendimento foto 3x4 para que seja confeccionada a carteira da

Biblioteca.

Guia de usuário - Manual elaborado pelo conselho técnico da Biblioteca

Universitária - UFCAT para auxiliar os usuários no uso dos produtos e serviços

ofertados. Nele é possível verificar canais de comunicação, horário de

funcionamento, direitos e deveres e demais informações relevantes sobre o Órgão.

Constantemente este guia é atualizado.



Bases de dados Institucionais - A UFCAT possui acervos on-line com a produção

científica gerada pelos cursos e programas que compõem a Instituição. estão em

fase de criação a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o Portal de Periódicos

e o Repositório Institucional. Atualmente, nossos produtos ainda compõem os

acervos da UFG, mas a Biblioteca Universitária - UFCAT já realiza a gestão de

parte deles. Em parceria com a equipe de TI em breve teremos um site próprio.

Acervo - O acervo é o produto que a Biblioteca disponibiliza que possui maior

visibilidade e, talvez por isso, seja o mais utilizado. Seja em consulta local ou por

empréstimo domiciliar. Nosso acervo divide-se em 3: acervo geral, acervo especial

e acervo virtual. O acervo geral é composto pelas coleções goiana, de referência e

de reserva, bem como todo o acervo de materiais bibliográficos impressos (livros

em geral). Já o acervo especial é formado pelas teses e dissertações impressas (da

Instituição desde quando era Campus da UFG e de outras), livretos (materiais

bibliográficos impressos com dimensões inferiores às de um livro convencional,

CDs e DVDs e multimeios (mapas, cartazes etc). Enquanto que o acervo virtual

reúne as bases de dados Institucionais (já citadas) e outras bases de dados, como:

portal CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo, entre outras.

A seguir estão os principais serviços ofertados:

Consulta local - A consulta ao acervo geral é de livre acesso. No acervo especial,

composto por periódicos, teses e dissertações impressas, livretos, mapas, e outros

formatos de documentos (multimeios), além de CDs e DVDs. Os periódicos, teses e

dissertações podem ser consultados pelos usuários, enquanto livretos, CDs e



DVDs e multimeios apenas o servidor do setor poderá acessá-los. O usuário deve

solicitar atendimento ao funcionário da seção.

Empréstimo domiciliar - Facultado somente à comunidade UFCAT. O limite de

volumes emprestados e os respectivos prazos de devolução variam de acordo com

a categoria do usuário e o tipo de material (ver Guia do Usuário).

Serviço de Referência - Consiste no serviço de orientação no uso dos recursos

informacionais disponíveis. O serviço de referência, assim como todos os outros

serviços que compõem uma biblioteca, deve ter suas atividades voltadas ao

atendimento das necessidades informacionais dos usuários. Consiste de três

atividades principais: informar, pesquisar informações e capacitar usuários. É

desenvolvido pela equipe de atendimento conjuntamente com o bibliotecário(a).

Levantamento bibliográfico de acervo - Consiste em pesquisar e levantar a

quantidade de materiais informacionais disponíveis, em nosso acervo físico, de

determinada área do conhecimento. Tem a supervisão de um(a) Bibliotecário(a).

Disponibilizado para toda a comunidade UFCAT.

Programa de Capacitação de Usuários - Serviço ofertado à toda comunidade

acadêmica UFCAT, podendo ser individual ou por turmas. A Biblioteca oferta

treinamentos para turmas dos cursos de graduação e de pós-graduação. Inclui os

cursos de Fontes de informação on-line, Capacitação no uso da Biblioteca,

Orientações para produção de trabalhos acadêmicos, Elaboração e atualização de

currículo lattes, Treinamento para uso do Portal Capes e Visita orientada.



Catalogação na fonte - Serviço que gera uma ficha catalográfica, a qual é

impressa no verso da página de rosto do livro, tese ou dissertação. Deve ser feita

antes de a obra ser levada para a impressão final. Tem a supervisão de um(a)

Bibliotecário(a). A ficha é obrigatória para efeito de depósito legal. Acesse:

https://fichacatalografica.ufcat.edu.br/,

Catálogo eletrônico - Catálogo on-line que lista os materiais disponíveis na

Biblioteca Universitária - UFCAT, acesso livre de qualquer ponto de internet. Busca

simples e avançada por assunto, título ou autor, pelo link,

https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9396.

Normalização bibliográfica - Assessoria realizada por um(a) Bibliotecário(a)

quanto à normalização de trabalhos científicos e utilização das normas da ABNT

referentes à documentação e informação.

Pesquisa bibliográfica - Acesso a base de dados bibliográficos, nacionais e

estrangeiras, com orientação de um(a) Bibliotecário(a).

Renovação e reserva on-line - Para utilizá-los é necessário ter a carteira de

usuário da Biblioteca e uma senha específica fornecida pelo Sibi através do Portal

do Aluno/Servidor UFG.

Reserva de espaço cultural - Verificar na Biblioteca de interesse os espaços

disponíveis para exposições e mostras.

https://fichacatalografica.ufcat.edu.br/
https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9396
http://www.bc.ufg.br/bc_sophia/index.html


9 Dados estatísticos

Em virtude das medidas de distanciamento social tomadas em detrimento da

emergência em saúde devido a pandemia de COVID-19, muitos dos nossos produtos

e serviços foram suspensos ao longo do ano de 2021. Além disso, a diretoria do

Órgão, seguindo as medidas de prevenção adotadas pela UFCAT, organizou a equipe

em escalas de trabalho reduzidas para evitar aglomerações, impactando em alguns

dados estatísticos.

De toda forma, estes são alguns dos dados coletados ao longo do período:

Tabela 2. Dados estatísticos: produtos
PRODUTOS 2021

Títulos 35.910

Acervo total (Exemplares) 73.239

Carteiras entregues* 25

Declaração de nada consta 128

Ficha catalográfica 15

Teses e dissertações 64

Fonte: Coordenação da Biblioteca
* Serviço suspenso durante a pandemia

Ao observar as tabelas é possível perceber que as medidas de distanciamento

social afetaram diretamente as estatísticas coletadas ao longo do período, em

especial as relacionadas diretamente com o atendimento ao público. Com as aulas

sendo realizadas remotamente o número de usuários presentes no Campus foi

reduzido drasticamente, com isso a demanda por produtos e serviços em informação

também teve redução significativa.

Esta tendência é perceptível observando a tabela a seguir:



Tabela 3. Dados estatísticos: serviços e outras atividades
Serviços e outras atividades 2021

Frequência de usuários no Laboratório de
Informática*

N

Consulta ao catálogo 65.547

Empréstimo domiciliar 1.952

Empréstimo entre Bibliotecas (EEB)** N

Orientação de trabalhos acadêmicos N

Treinamentos 03

Visitas/Avaliação do MEC/Capes N

Visita orientada N

Restauração de materiais bibliográficos 37

Fonte: Do autor
* - Dados diretamente afetados pelas medidas de prevenção ao COVID-19
** - Serviço descontinuado após o desmembramento

10 Horário de atendimento

Durante todo o ano de 2021, o funcionamento da Biblioteca Universitária -

UFCAT foi de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Isto em decorrência da situação

de emergência em saúde por COVID-19.



11  Eventos realizados

Em decorrência da situação de emergência em saúde por COVID-19, todos

os eventos foram suspensos durante o ano de 2021. o conselho técnico da Biblioteca

Universitária - UFCAT decidiu em atenção ao protocolo de biossegurança elaborado

pela Instituição.

12 Atividades realizadas
12.1 Atividades de rotina

● Atendimento ao usuário, através dos serviços de circulação, referência e

acessibilidade informacional;

● Planejamento e avaliação dos serviços de atendimento ao público;

● Planejamento, desenvolvimento, coordenação e avaliação das atividades da

Biblioteca;

● Participação de reuniões no Conselho Técnico do Biblioteca Universitária -

UFCAT, Câmara de Graduação Regional Catalão, Câmara de Pesquisa e

Pós-Graduação Regional Catalão, Câmara de Extensão e Cultura Regional Catalão

e em outros conselho e comitês institucionais;

● Divulgação do acervo e incentivo à leitura;

● Avaliação de doações recebidas;

● Processamento e acompanhamento das compras anuais de livros;

● Tratamento das obras adquiridas: processamento técnico (indexação,

catalogação, classificação, tratamento físico;



● Manutenção da organização do acervo;

● Conservação e preservação do acervo;

● Restauração e pequenos reparos;

● Seleção de materiais bibliográficos para aquisição de acordo com a Política de

Desenvolvimento de Coleções do Biblioteca Universitária - UFCAT;

● Gestão dos acervos virtuais da UFCAT: gestão da BDTD, Portal de Periódicos.

● Desenvolvimento de treinamentos destinados à comunidade acadêmica;

● Gestão de pessoal.

12.2 Relação das atividades previstas

Tabela 4. Relação das atividades previstas para o ano de 2021.
OBJETIVOS QUEM EXECUTA INÍCIO E FIM ANDAMENTO

Atualizar a estrutura
organizacional do Biblioteca -

UFCAT
Diretoria - Biblioteca 2020 - 2021 Concluído

Atualizar os instrumentos
normativos internos e

regulamentos do Biblioteca -
UFCAT

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2020 - 2022 Em andamento

Pleitear junto às instâncias
superiores as funções

gratificadas para os cargos de
Diretoria - Biblioteca e Conselho

Técnico

Reitoria
Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2020 - 2021 Concluído

Contribuir com a criação,
execução e avaliação das

diretrizes administrativas do
Biblioteca - UFCAT

Diretoria - Biblioteca
Coord. administrativa

2021 - 2022 Em andamento

Defender uma Biblioteca de
qualidade

Diretoria - Biblioteca 2020 - 2023
Biblioteca participa das
câmaras e instâncias

Mobilizar sobre a questão da
acessibilidade na Biblioteca

Diretoria - Biblioteca 2022 - 2023 Não realizado



Aprimorar o uso dos relatórios
estatísticos e demais

funcionalidades do Sophia

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2021 - 2022 Em andamento

Mapear os processos internos na
estrutura administrativa da

Biblioteca
Diretoria - Biblioteca 2021 - 2022 Em andamento

Contribuir com a criação e
implantação da Política de

Comunicação Organizacional da
Biblioteca - UFCAT

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2021-2023 Em andamento

Avaliar continuamente os
serviços prestados bem como as
práticas de gestão da Biblioteca

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2021-2023
Em andamento

(anualmente feito)

Contratação do software de
gerenciamento de bibliotecas

(SOPHIA)

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

DTI
2021 Concluído

Integrar a Biblioteca - UFCAT
aos sistemas acadêmicos da

universidade

Reitoria
Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2021 - 2020 Em andamento

Mudança do layout do piso
administrativo

Diretoria - Biblioteca 2021 Concluído

Reestruturação administrativa
(criação das Conselho Técnico e

setores)
Diretoria - Biblioteca 2021 Concluído

Relocação do acervo geral
(descida de + 30 mil livros para o

piso inferior da biblioteca)

EQUIPE BIBLIOTECA
DPAME
DINFRA

2021 Concluído

Inventário do acervo EQUIPE BIBLIOTECA 2021
Concluído (necessário
ser refeito por falha na

coleta dos dados)

Adaptação das atividades da
Biblioteca no período de
pandemia por COVID-19

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico

2020-2022 Em andamento

Criação do espaço multimeios
(foi desenvolvido um local

composto pelo acervo especial)

Diretoria - Biblioteca
Conselho Técnico DINFRA

DPAME
2021 - 2022 Em andamento

Criação da coordenação de
recursos tecnológicos

Diretoria - Biblioteca
Coord. recursos tecnológicos

2021 - 2022 Concluído



Criação da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da UFCAT

Diretoria - Biblioteca
Coord. recursos tecnológicos

2021 - 2022 Em andamento

Fonte: Do autor.

13 Projeções para os próximos anos

Metas:

● Aumentar o quadro de servidores para atendimento e para auxiliar na

administração da Biblioteca.

● Ampliação dos recursos destinados à manutenção da Biblioteca (verbas de

custeio e de capital) para modernizar os produtos e serviços oferecidos.

Justificativa:

● Houve grande déficit de servidores da Biblioteca nos últimos 5 anos, devido a

aposentadorias e redistribuições. Possuímos em nosso quadro de 2

colaboradores, servidores conveniados com a prefeitura e não teremos

reposição de novas vagas (como já tem ocorrido). Além disso, um de nossos

servidores, já com idade para aposentar, ocupa cargo de técnico agropecuário

que é um dos cargos extintos na última reforma administrativa. Apenas um

bibliotecário-documentalista da instituição está lotado na UFCAT no presente

momento, situação que também sobrecarrega a equipe.

● A Biblioteca está localizada em um prédio grande, que requer investimentos

básicos como: troca de janelas com defeito, vidros quebrados, aparelhos de ar

condicionado que necessitam de manutenção, equipamentos defasados entre

outras questões relacionadas. Com as novas tarefas atribuídas à Biblioteca (a

partir do desmembramento institucional) e coordenações criadas, maior



quantidade de recursos se faz necessária para investirmos em equipamentos.

Necessitamos de impressoras para etiquetas, computadores mais modernos,

guilhotina (para restauração de livros), dispositivos de segurança do acervo,

entre outras. Com o recurso anualmente destinado o investimento na

modernização da Biblioteca para atender satisfatoriamente a comunidade

acadêmica fica comprometido.

Dificuldades: Cortes do governo federal.

Tempo estimado para alcançar a meta: 02 anos.



14 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de

documentação e divulgação dos trabalhos realizados pela Biblioteca Universitária -

UFCAT. Assim, o relatório de atividades deste Órgão, referente ao ano de 2021 visou

demonstrar detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para

atendimento à comunidade. As mudanças organizacionais impostas pela criação da

Universidade Federal de Catalão - UFCAT e por novos sistemas computacionais,

demandarão continuadamente, a atualização nas práticas gerenciais.


