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- Importância das bibliotecas na formação profissional;

- Desaparecimento das versões impressas da dissertação de
mestrado;

- Ausência de padronização no processo de empréstimos ao
docente;

- Carência ou inexistência de títulos pertinentes às disciplinas
ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação em
Engenharia de Produção;

- Desaparecimento de diversos títulos do acervo (participação
em comissão de sindicância);

- Avaliação de cursos de graduação e de IES (pelo INEP), e de
cursos de pós-graduação pela CAPES.

Motivações
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Avaliação de bibliotecas universitárias (Introdução)

- A literatura disponível é ampla e diversificada;

- Diversos atores envolvidos;

- Diversas variáveis envolvidas (Dimensões, indicadores e
critérios diversificados);

- Estudos oriundos de países e regiões com realidades distintas;

- Estudos focados em interesses específicos;

- Estabelecimento de padrões;

- Escalas de avaliação e pontuações diversificadas;

- Procedimentos de avaliação e análise diversificados;

- Avaliações realizadas por avaliadores distintos.

Dificuldade para estabelecimento de um modelo de avaliação
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Avaliação de Bibliotecas Universitárias
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Avaliação de bibliotecas universitárias

No Brasil destacam-se os esforços direcionados à avaliação de

bibliotecas universitárias no âmbito do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior (SINAES).

Criado por meio da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, o

SINAES instituiu a avaliação das Instituições de Educação

Superior (IES), de cursos de graduação e do desempenho

dos estudantes de forma integrada (INEP, 2004).
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Avaliação de bibliotecas em IES (SINAES)
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Avaliação de bibliotecas em IES (SINAES)
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Avaliação de IES (SINAES)

CREDENCIAMENTO /SET. 2010
Dimensão 3. Instalações Físicas (40%)

Indicadores (3 de 9):                                               (13,3% da Nota Geral)
3.6 Biblioteca: instalações para o acervo e funcionamento 
3.7 Biblioteca: informatização 
3.8 Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

AVALIAÇÃO EXTERNA/SET. 2010
Dimensão 7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação (10%) 

Indicadores (2 ou 3, de 5): (4 ou 6% da Nota Geral)
7.1. Coerência Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação com o 
estabelecido em documentos oficiais.
7.4. Biblioteca: acervo, serviços e espaço físico.
7.5. Biblioteca: acervo, serviços e espaço físico para EAD 
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Avaliação de IES (SINAES)

CREDENCIAMENTO/SET 2010 Dimensão 3. Instalações Físicas (40%)

3.6 Biblioteca: instalações para o acervo e funcionamento 
Quando há instalações equipadas para o acervo da biblioteca, que
incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e de acessibilidade
específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos requisitos de:
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação,
conforto, horários de atendimento e espaços para estudos individuais e em
grupo.

3.7 Biblioteca: informatização
Quando a informatização da biblioteca é tal que os computadores, os
programas e aplicativos são de tecnologia atual e em quantidades que
atendam plenamente às demandas previstas para a utilização do acervo,
permitindo diferentes formas de pesquisa, reserva de livros on line, acesso
via Internet.

3.8 Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do acervo
Quando a instituição apresenta um acervo dimensionado acima da média
da demanda inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de
aquisição, expansão e atualização do acervo que atende plenamente ao
disposto do PDI.
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Avaliação de IES (SINAES)

AVALIAÇÃO EXTERNA/SET. 2010
Dimensão 7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação (10%) 

7.1. Coerência Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação com o 
estabelecido em documentos oficiais (quando está coerente com o PDI).

7.4. Biblioteca: acervo, serviços e espaço físico.
Quando podem ser verificadas ações adequadas de atualização e ampliação 
do acervo bibliográfico e dos serviços da(s) biblioteca* (s). 

* Incluem-se entre os serviços da biblioteca: sistema de informatização,
reservas de livros pela Internet, empréstimo domiciliar, cópias de
documentos internamente na IES*, oferta de serviço de comutação
bibliográfica no país e no exterior e outros.
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Avaliação de bibliotecas em IES (SINAES)

SINAES

IES

Credenciamento
Dim. 3  Instalaçoes Físicas

Ind. 
3.6

Ind. 
3.7

Ind. 
3.8

Avaliação Externa
Dim. 7: Infraestrutura Física

Ind. 
7.1 Ind. 

7.4
Ind. 
7.5

Cursos de Graduação

Autorização
Reconhecimento

Renovação de 
reconhecimento

Dim. 3 Infraestrutura

Ind. 
3.6

Ind. 
3.7

Ind. 
3.8



André Luís Policani Freitas
UENF

Avaliação de Cursos de Graduação (SINAES)

AUTORIZAÇÃO /FEV. 2012
Dimensão 3. Infraestrutura (40%)

Indicadores (3, de 7 a 21):                               (5,7 a 17,1% da Nota Geral)
3.6. Bibliografia básica
3.7. Bibliografia complementar
3.8. Periódicos especializados

RECONHECIMENTO OU RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO/FEV 2012
Dimensão 3. Infraestrutura (30%) 

Indicadores (3, de 7 a 21): (4,3 a 12,9% da Nota Geral)
3.6. Bibliografia básica
3.7. Bibliografia complementar
3.8. Periódicos especializados
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Avaliação de Cursos de Graduação (SINAES)

AUTORIZAÇÃO/RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
Dimensão 3. Infraestrutura

3.6. Bibliografia básica
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para
menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das
unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

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

3.8. Periódicos especializados
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e
correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos
distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo
atualizado em relação aos últimos 3 anos.
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Avaliação de bibliotecas universitárias

ISO 11620 – Informação e documentação – Indicadores de

desempenho de bibliotecas.

- Especifica os requisitos de um indicador de desempenho e
estabelece um conjunto de indicadores de desempenho a ser
utilizado por bibliotecas de todos os tipos, embora nem todos os
indicadores sejam aplicáveis a todas as bibliotecas.

- Fornece um guia para implementação de indicadores de
desempenho em bibliotecas que nunca utilizaram tais indicadores.

- Não especifica indicadores de desempenho para todos os
serviços, atividades , e usos dos recursos da biblioteca pois esses
indicadores não tinham sido propostos e testados na ocasião da
elaboração dessa norma.
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Avaliação de bibliotecas universitárias

ISO 11620 – Informação e documentação – Indicadores de
desempenho de bibliotecas.

- Não inclui indicadores de desempenho para avaliação de
resultados de serviços bibliotecários sobre os indivíduos, as
comunidades que a biblioteca atende ou a sociedade.

- Os indicadores de desempenho podem ser utilizados para
avaliação da mesma biblioteca ao longo do tempo.

- Comparações entre bibliotecas também podem ser feitas, mas
com cautela, pois devem considerar quaisquer diferenças entre as
bibliotecas, correto entendimento dos indicadores e cuidado na
interpretação dos dados.

-Os indicadores não refletem todas as possíveis técnicas de
avaliação. A norma não visa excluir o uso de indicadores não
definidos pela mesma.
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Avaliação de bibliotecas universitárias (Introdução)
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Avaliação de bibliotecas universitárias (ISO 11620)
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Avaliação de bibliotecas universitárias (ISO 11620)
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Modelo dos 5 Gaps (Parasuraman, Berry e Zeithaml, 1985)

SERVQUAL
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Coleta de dados (aplicação do questionário)

Aplicado a uma amostra de 210 usuários da biblioteca, alunos dos
cursos de graduação (cursos que funcionam no período diurno) e
da licenciatura (cursos que funcionam no período noturno) do CCT.

Foram abordados 35 alunos de cada um dos seguintes cursos:
Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura
em Química, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais e
Engenharia de Produção.

A listagem foi oficialmente encaminhada aos coordenadores dos
cursos para que estes providenciassem a aplicação dos
questionários. Alguns alunos previamente selecionados foram
substituídos por diversos motivos, além de parte da coleta de
dados ter sido realizada pelos autores do trabalho, devido ao
desinteresse de alguns coordenadores.

Exemplo: avaliação da biblioteca do CCT/UENF
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Exemplo: avaliação da biblioteca do CCT/UENF
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(a) (b)

FIGURA 2 – Gaps Médios, segundo alunos das Engenharias (a) e das Licenciaturas (b)

Resultados (Visualização do Gap5)
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Resultados (Análise dos Quartis)
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Resultados (Análise do Bibliotecário)

I20 (A biblioteca tem computadores suficientes com Internet):

Não procede. Os computadores visam complementar a pesquisa
acadêmica (pesquisa a periódicos e ao acervo) e para esta função
eles atendem totalmente a demanda.
Como origem da criticidade, cogita-se:

(i) Ineficiência/inoperância das bancadas de computadores dos
cursos, fazendo com que os alunos procurem os computadores da
biblioteca para digitar trabalhos, ler/enviar e-mails e fazer pesquisas
pessoais, o que não é permitido segundo as normas da biblioteca;

(ii) o fato de que por muito tempo os computadores estiveram com
defeito e os alunos ainda teriam esta imagem; e

(iii) os computadores são antigos, mas são operantes e atendem aos
seus objetivos.
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Resultados (Análise do Bibliotecário)

I20 (A biblioteca tem computadores suficientes com Internet):

Como ações de melhorias, citam-se:

(i) adicionar alguns pontos de rede e uma mesa, para que os alunos
possam utilizar notebooks; e,

(ii) substituir os computadores antigos por novos (há espaço
disponível para adicionar novos computadores aos atuais).
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Resultados (Análise do Bibliotecário)

I21 (A biblioteca opera em horários convenientes para todos os
usuários)

Atualmente o quadro de funcionários da biblioteca é insuficiente, e
não existe funcionário lotado na biblioteca para trabalhar a noite (há
um funcionário deslocado de outra unidade administrativa para suprir
provisoriamente esta demanda.

O horário de atendimento foi reduzido devido ao afastamento de um
funcionário. O atendimento é complementado por vários bolsistas de
trabalho da própria universidade.

O período de provas é crítico, pois a frequência dos alunos na
biblioteca aumenta consideravelmente (os bolsistas de trabalho
também são alunos e também estão em período de provas e, às
vezes faltam).

Necessidade latente de mais funcionários, principalmente devido ao
aumento do número de alunos e de cursos nos últimos anos.
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Considerações Finais

Indicadores do INEP: demasiadamente sintetizados, por si só
não promovem uma avaliação adequada das bibliotecas
universitárias. Avaliações realizadas segundo a percepção de dois
avaliadores na ocasião de uma visita.

Indicadores de desempenho: não permitem a avaliação da
qualidade dos serviços bibliotecários prestados aos usuários no
cotidiano. Avaliação que requer conhecimentos e rigor estatístico.

Indicadores da qualidade de serviços: avaliações sujeitas a
imprecisões, devido à subjetividade dos julgamentos. Permite
captar a percepção dos usuários acerca do desempenho da
biblioteca em diversos momentos.
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Considerações Finais (Provocação)

Quem gosta de avaliar?

O sucesso da avaliação está no comprometimento

daqueles que avaliam e daqueles que são avaliados, 

independente do conjunto de indicadores a utilizar.

É preciso haver conscientização dos atores envolvidos e 

utilizar técnicas e procedimentos operacionais adequados.

Quem gosta de ser avaliado?
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