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1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), segundo seus princípios e 

finalidades, é uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) laica com sede em 

Goiânia, composta por múltiplos câmpus e com estrutura administrativa 

multirregional. Goza de autonomia didático-científica, administrativa, gestão 

financeira e patrimonial, desse modo obedece ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Consolida-se como instituição pública de ensino superior que possui uma 

grande inserção social, um importante papel regional devido à sua história 

construída e às suas tradições, que a qualificam como uma universidade. 

Contribui socialmente para o êxito do País no que diz respeito à melhoria da 

qualidade de vida baseada na transmissão, produção, disseminação e geração de 

novos conhecimentos.  

A universidade está constantemente sendo redesenhada e promovendo 

transformações e mudanças. Neste contexto, encontra-se o Sistema de Bibliotecas 

da UFG (Sibi/UFG).  
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2 O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFG (SIBI/UFG) 

 

A função do Sibi/UFG é apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão da 

universidade, atuando na realização de suas atividades específicas, levando em 

conta sua natureza, suas metas, suas funções e sempre sendo norteada pelos 

documentos regimentais e estatutários da instituição.  

O Sibi/UFG é formado pelo conjunto de dez bibliotecas que possuem como 

coordenador a Biblioteca Central Alpheu da Veiga Jardim, um órgão suplementar da 

UFG com atribuições técnicas e culturais. As bibliotecas reúnem aproximadamente 

414 mil exemplares de materiais, entre livros, CD de música, CD-Rom, partituras, 

discos de vinil, mapas, fitas em VHS e em DVD, além de um banco de teses e 

dissertações produzidas na UFG. As bibliotecas são informatizadas e participam do 

Portal Capes – que disponibiliza acesso a periódicos eletrônicos com textos 

completos, livros, bases de dados com resumos de documentos científicos.  

Oferece diversos serviços: acesso à internet em rede (CIAD) e sem fio 

(EDUROAM); atendimento acessível com o Laboratório de Acessibilidade 

Informacional (LAI), equipado para pessoas com deficiência; autoempréstimo; 

capacitação para os usuários; catalogação na fonte (ficha catalográfica); empréstimo 

domiciliar; espaços para estudo individual e em grupo; renovação e reserva online; 

reserva de espaços para exposições, cursos, reuniões e treinamentos, entre outros. 

Alguns deles são restritos à comunidade da UFG, que é composta por estudantes de 

graduação e de pós-graduação com matrícula atualizada na instituição, servidores 

docentes e técnico-administrativos ativos e aposentados. 

O Sibi/UFG é responsável pelo Portal de Periódicos da UFG, pela Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da instituição e pelo Repositório 

Institucional. 

Consciente de seu importante papel de disseminador da informação, as 

bibliotecas do Sibi/UFG servem também de centro de pesquisa a todos os 

segmentos da sociedade que necessitam do insumo informacional para seu 

desenvolvimento. Neste sentido, seus acervos são abertos a qualquer pessoa para 

consulta. Bem como seus espaços de estudo podem ser utilizados por quaisquer 

interessados. 
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2.1 HISTÓRICO 

 

A história do Sibi/UFG começa em 24 de agosto de 1973 com a fusão de 13 

bibliotecas departamentais que funcionavam em unidades de ensino, passando a 

reunir os acervos no mesmo prédio da Faculdade de Direito, Setor Universitário. 

Nascia, assim, a primeira unidade do Sibi/UFG: a Biblioteca Central (BC). No final da 

década de 1980 um acordo da UFG com o Ministério da Educação (MEC) 

possibilitou a construção de um prédio específico para a biblioteca no Câmpus 

Samambaia, para onde a Biblioteca Central foi transferida em 1989. 

A mudança exigiu a divisão do acervo existente entre as duas bibliotecas: o 

novo prédio da Biblioteca Central (BC), no Câmpus Samambaia, e a segunda 

unidade do Sibi/UFG, a Biblioteca Câmpus Colemar Natal e Silva (BSCAN), no Setor 

Universitário. Com a criação das novas regionais da UFG, no interior do Estado 

foram surgindo novas bibliotecas.  

Em 2016 teve seu regimento reestruturado, com a redefinição de uma nova 

estrutura organizacional visando estabelecer as condições necessárias para o 

funcionamento sistêmico e adequado do conjunto de bibliotecas que integram o 

sistema. 

Hoje o Sibi/UFG, que é vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), é 

composto por dez unidades, sendo uma central e nove seccionais. A perspectiva é 

de que, em breve sejam 12 unidades, com a criação de mais duas seccionais. 

As unidades já existentes do Sibi/UFG são: 

a) Regional Goiânia 

 Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim (BC) – Câmpus 

Samambaia; 

 Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva (BSCAN), Setor 

Universitário; 

 Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 

Prof. Geraldo Faria Campos (BSCEPAE) – Câmpus Samambaia; 

 Biblioteca Seccional Letras e Linguística (BSLL) – Câmpus Samambaia; 

 Biblioteca Seccional Museu Antropológico (BSMA) – Câmpus Colemar 

Natal e Silva, Setor Universitário; 

 Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia (BSCAP). 
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b) Regional Goiás 

• Biblioteca Seccional Regional Goiás – Cajuí (BSRGO Cajuí). 

 

c) Regional Catalão 

• Biblioteca Seccional Regional Catalão – Prof. José Cruciano de Araújo 

(BSRC). 

 

d) Regional Jataí 

• Biblioteca Seccional Regional Jataí – Unidade Riachuelo (BSREJ 

Riachuelo); 

• Biblioteca Seccional Regional Jataí – Unidade Flor-do-Cerrado (BSREJ 

Flor-do-Cerrado). 

 

As bibliotecas a serem implantadas são a Biblioteca de Humanidades – que já 

possui um espaço físico, e a do Câmpus Cidade Ocidental – ainda em projeto. 

 

 

2.2 AS BIBLIOTECAS DO SIBI/UFG 

 

Cada uma das bibliotecas seccionais possui um papel fundamental para a 

ampliação da rede de atendimento do Sibi/UFG e a Biblioteca Central é a 

responsável por gerenciar as atividades do sistema. 

As bibliotecas atuam como elementos interdependentes dentro de um todo 

organizado, dessa forma, manter a integração entre as bibliotecas é fundamental 

para o bom andamento das atividades do Sibi/UFG. A seguir, informações sobre 

cada biblioteca. 

 

 

2.1.1 Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim (BC) 

 

A Biblioteca Central Alpheu da Veiga Jardim é um órgão suplementar da UFG 

e coordenador do Sibi/UFG, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG). 
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Está localizada no Câmpus Samambaia, Regional Goiânia, e incorpora a Diretoria, a 

Assessoria de Comunicação e as quatro gerências que administram as atividades 

das bibliotecas do sistema:  

a) Diretoria: é o centro de ações de planejamento do Sibi/UFG, sendo 

responsável por representar e administrar o sistema com vistas ao seu 

desenvolvimento sistêmico; 

 

b) Assessoria de Comunicação: responsável pelo planejamento, 

coordenação e execução das atividades de comunicação concernentes 

ao público interno e externo do Sibi/UFG, promovendo e fortalecendo o 

uso dos serviços e a imagem das bibliotecas. Sua atuação deve 

contemplar todas as bibliotecas de forma a padronizar a comunicação e 

apoiar as necessidades de promoção e divulgação dos produtos e 

serviços das unidades; 

 

 

c) Gerência Administrativa: responsável pelo planejamento, 

acompanhamento, execução e controle das atividades administrativas do 

Sibi/UFG. Atua próxima a diretoria, dando assessoria em suas atividades 

e apoiando as coordenações administrativas das bibliotecas seccionais. 

Além disso, é responsável por executar as atividades administrativas da 

BC; 

 

d) Gerência de Atendimento: responsável pelo planejamento, 

acompanhamento e controle das atividades relacionadas aos serviços de 

circulação, referência, periódicos, acessibilidade informacional e coleções 

especiais de todas as bibliotecas do Sibi. Diante disso, esta gerência 

orienta as coordenações de atendimento de cada biblioteca, atuando 

juntamente com os coordenadores das seccionais para uniformizar os 

procedimentos e aprimorar o atendimento ao usuário do Sibi/UFG. Além 

disso, é responsável por executar as atividades de atendimento da BC; 
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e) Gerência de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da 

Informação: é responsável pelo planejamento, implantação, coordenação 

e acompanhamento das atividades e programas destinados aos serviços 

de seleção, aquisição, intercâmbio, conservação, preservação e 

tratamento da informação. Sua atuação inclui a coordenação e orientação 

das frentes de trabalhos relacionadas aos acervos presentes em cada 

biblioteca, de forma a padronizar os procedimentos respeitando as 

particularidades de cada seccional; 

 

f) Gerência de Recursos Tecnológicos: responsável pelo registro, 

armazenamento, preservação digital e divulgação da produção intelectual 

da UFG, além de coordenar e acompanhar as atividades relacionadas aos 

projetos destinados à suplantação de novas tecnologias e assegurar a 

manutenção e atualização dos equipamentos que se encontram sob a 

responsabilidade das bibliotecas. 

 

 

2.1.2 Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva (BSCAN) 

 

A Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva está vinculada 

administrativamente à Regional Goiânia e tecnicamente à BC. Está localizada no 

Câmpus Colemar Natal e Silva, Regional Goiânia, e seu acervo é composto, em 

grande parte, por materiais informacionais das áreas da Saúde, Direito, Educação e 

Engenharias, em suas diversas modalidades.  

Pela sua localidade e estrutura, a BSCAN atrai não só usuários vinculados a 

Universidade, mas também à comunidade em geral. Toda a comunidade tem acesso 

às obras de interesse comum, como títulos literários, revistas e jornais de temas 

gerais, bem como aos espaços de estudo. 

 

 

2.1.3 Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 

Prof. Geraldo Faria Campos (BSCEPAE) 
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A Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 

Prof. Geraldo Faria Campos está vinculada administrativamente ao Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) e tecnicamente à Biblioteca 

Central. Está localizada no CEPAE, no Câmpus Samambaia, Regional Goiânia, e 

conta com um rico acervo de literatura infanto-juvenil além de livros de vários níveis 

educacionais – da alfabetização ao Stricto-sensu. 

O público é formado por alunos do CEPAE, alunos de graduação, das pós-

graduações ofertadas no colégio, principalmente do mestrado profissional. Há 

também visitas esporádicas de colégios da comunidade e da creche da UFG. O 

destaque para as atividades da biblioteca está no atendimento direto à primeira fase 

do ensino fundamental, em que as turmas vão ao espaço da biblioteca 

semanalmente e realizam atividades pedagógicas. 

 

 

2.1.4 Biblioteca Seccional Letras e Linguística (BSLL) 

 

A Biblioteca Seccional Letras e Linguística está vinculada administrativamente 

à Faculdade de Letras e tecnicamente à Biblioteca Central. Está localizada na 

Faculdade de Letras, no Câmpus Samambaia, Regional Goiânia. A biblioteca 

nasceu como uma sala de leitura vinculada à Faculdade de Letras e, posteriormente, 

foi incorporada ao Sibi/UFG. 

O acevo da biblioteca tem seu foco em Letras, Linguística e Libras, porém o 

perfil de seu público é bem diversificado, formado principalmente por estudantes da 

medicina, história, química, agronomia e letras. Outro público que está crescendo é 

o da comunidade que busca a biblioteca como um local para estudos.  

 

 

2.1.5 Biblioteca Seccional Museu Antropológico (BSMA) 

 

A Biblioteca Seccional Museu Antropológico está vinculada 

administrativamente ao Museu Antropológico e tecnicamente à Biblioteca Central 

Alpheu da Veiga Jardim. Está localizada no Câmpus Colemar Natal e Silva, Regional 

Goiânia, e conta com um significativo acervo nas áreas de Antropologia, 
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Arqueologia, Etnologia Indígena, Linguística, Museologia e disciplinas afins, além do 

acervo do Grupo Transas do Corpo, que disponibiliza bibliografia sobre sexualidade 

e gênero. 

A biblioteca nasceu como um espaço pertencente ao Museu Antropológico e 

recentemente foi incorporada ao Sibi/UFG. O público da biblioteca é formado 

principalmente por usuários do Museu Antropológico.  

 

 

2.1.6 Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia (BSCAP) 

 

A Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia é vinculada 

administrativamente à Regional Goiânia e tecnicamente à Biblioteca Central. Está 

localizada no prédio onde funciona provisoriamente a Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT) do Câmpus Aparecida da UFG. Apesar de a biblioteca funcionar a 

pouco tempo, o acervo está se desenvolvendo de maneira bem consistente e 

pontual, além disso, é formado principalmente por livros com as temáticas dos 

cursos oferecidos pela FCT. 

O público da biblioteca é maioritariamente composto por estudantes dos 

cursos da FCT, que procuram a biblioteca principalmente para estudos em grupo. 

Por estar funcionando em um espaço provisório, a biblioteca aguarda a entrega do 

espaço oficial onde irá funcionar.  

 

 

2.1.7 Biblioteca Seccional Regional Goiás – Cajuí (BSRGO Cajuí) 

 

A Biblioteca Seccional Regional Goiás – Cajuí é vinculada 

administrativamente à Regional Goiás e tecnicamente à Biblioteca Central. Está 

localizada na cidade de Goiás e seu acervo é formado principalmente por obras para 

atender aos cursos da Regional, mas é contém também obras com foco na 

comunidade – como o acervo infantil, tendo em vista que a Biblioteca Cajuí acaba 

por atender, dentro do possível, ao público da região que não tem vínculo com a 

UFG. 

A Biblioteca Cajuí além de exercer o papel de biblioteca universitária, também 

tem o caráter de pública e comunitária, pois é a única biblioteca da cidade aberta a 
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toda comunidade. Além disso, a biblioteca está localizada fora do câmpus, o que 

proporciona o ar de espaço para toda a comunidade. 

 

 

2.1.8 Biblioteca Seccional Regional Catalão – Prof. José Cruciano de Araújo 

(BSRC), Biblioteca Seccional Regional Jataí – Unidade Riachuelo (BSREJ 

Riachuelo) e Biblioteca Seccional Regional Jataí – Unidade Jatobá (BSREJ 

Flor-do-Cerrado) 

 

As bibliotecas seccionais de Catalão e Jataí estão em fase de desvinculação 

do Sibi/UFG devido à criação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e da 

Universidade Federal de Jataí (UFJ). Diante deste contexto, neste plano diretor 

serão trabalhadas as ações para que o Sibi/UFG apoie estas bibliotecas em suas 

fases de desmembramento e se adequem às mudanças provenientes deste período. 

 

 

2.2 MISSÃO 

 

Promover o acesso aos serviços e produtos de informação com excelência, 

que acompanhem as transformações tecnológicas, sociais e culturais, para atender 

as necessidades e expectativas da comunidade acadêmica da UFG. 

 

 

2.3 VISÃO 

 

Ser referência, como um sistema de bibliotecas integrado, em âmbito 

nacional. 

 

 

2.4 VALORES 

 

As bibliotecas do Sibi/UFG têm, como valores:  

a) Compromisso; 
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b) Integração; 

c) Cooperação; 

d) Empatia; 

e) Ética; 

f) Excelência; 

g) Imparcialidade; 

h) Iniciativa; 

i) Inovação; 

j) Respeito; 

k) Transparência; 

l) União. 

 

 

2.5 PRINCÍPIOS QUE REGEM O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO 

SIBI/UFG 

 

Os princípios que regem o funcionamento das bibliotecas do Sibi/UFG são:  

a) Trabalhar com integração e cooperação; 

b) Ter compromisso e responsabilidade; 

c) Atender a demanda informacional; 

d) Disseminar e facilitar o acesso democrático à informação; 

e) Otimizar o tempo e os recursos para os usuários; 

f) Ser um espaço democrático e imparcial; 

g) Priorizar o interesse coletivo e o bem comum; 

h) Zelar pelo patrimônio público; 

i) Transparência e ética na prática das ações. 

 

 

2.6 PRINCÍPIOS QUE REGEM O ATENDIMENTO NAS BIBLIOTECAS DO 

SIBI/UFG 

 

Os princípios que regem o atendimento das bibliotecas do Sibi/UFG são:  

a) Atender com qualidade as demandas informacionais; 

b) Oferecer confiabilidade e padrão nos serviços e produtos oferecidos; 
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c) Manter servidores treinados, capacitados e comprometidos; 

d) Oferecer acervos atualizados e organizados; 

e) Oferecer ambientes limpos, adequados e organizados para estudo e 

pesquisa. 

 

3 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

É importante conhecer o cenário em que a organização está inserida e que as 

diretrizes estejam alinhadas às reais necessidades identificadas pela análise 

ambiental do Sibi/UFG.  

 

 

3.1 FORÇAS 

 

a) Existência dos conselhos máximos: técnico e acadêmicos; 

b) Existência de serviços estruturados, integrados e padronizados, de 

qualidade e com capacidade de adequação e uso das novas tecnologias 

de informação; 

c) Visão sistêmica interna e externa; 

d) Horário de funcionamento ininterruptos das bibliotecas; 

e) Autonomia para deliberar questões técnicas e administrativas em suas 

instâncias e para indicar os seus gestores; 

f) Uso de software gerenciador multifuncional para as bibliotecas integrado 

ao banco de cadastro de pessoas da UFG; 

g) Implantação do Projeto Biblioteca Acessível na UFG; 

h) Infraestrutura adequada em algumas bibliotecas; 

i) Suporte técnico das gerências do Sibi; 

j) Serviço de autoatendimento em algumas bibliotecas; 

k) Capacitação dos servidores; 

l) Servidores qualificados; 

m) Existência de uma biblioteca escolar; 

n) Autonomia para gerir o quadro de pessoal das seccionais da Regional 

Goiânia; 

o) Acervo atualizado em algumas bibliotecas; 
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p) Equipe integrada para a tomada de decisões; 

q) Reconhecimento institucional e da sociedade; 

r) Serviço interno de pequenos reparos em materiais bibliográficos; 

s) Regimento atualizado e implantado; 

t) Sala de estudos 24 horas em algumas bibliotecas; 

u) Atividades culturais, como a realização de exposições continuamente; 

v) Representações da biblioteca nas instâncias deliberativas da UFG. 

 

 

3.2 FRAQUEZAS 

 

a) Inexistência de um centro de custos com recurso específico para a 

aquisição de material permanente e de material informacional; 

b) Deficiências na infraestrutura predial nos espaços que abrigam as 

bibliotecas, prejudicando o desenvolvimento das atividades e a segurança 

do local; 

c) Mobiliários e equipamentos obsoletos e inadequados em algumas 

bibliotecas; 

d) Instrumentos normativos internos desatualizados, tais como: regulamento 

geral das bibliotecas, manuais administrativos e de serviços; 

e) Dificuldades em adquirir tecnologias inovadoras; 

f) Dificuldade de sistematizar, monitorar e avaliar os serviços internos e 

externos; 

g) Inexistência de sistema que permita o acesso às bibliografias básicas e 

complementares exigidas nos cursos; 

h) Deficiências na comunicação interna e externa;  

i) Necessidade de melhorar o desempenho e a atuação do Sibi/UFG e dos 

conselheiros que fazem parte do Conselho de Bibliotecas; 

j) Melhoria em infraestrutura de apoio na área de Tecnologia da Informação; 

k) Ausência ou pouco comprometimento de alguns membros da equipe; 

l) Falta de climatização nos ambientes de estudo e nos acervos em 

algumas unidades; 

m) Higienização do acervo ainda insuficiente; 
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n) Ausência de metodologias sistemáticas de avaliação dos serviços 

internos e externos,  

o) Relatórios estatísticos e instrumentos de coleta de dados desatualizados; 

p) Falta de uma estrutura adequada na rede lógica para garantir o melhor 

desempenho e funcionamento dos softwares; 

q) Número de servidores efetivos insuficientes, ocasionando a necessidade 

de contratar bolsistas, estagiários e terceirizados; 

r) Falta de equipamentos antifurtos e de guarda-volumes; 

s) Baixa frequência de usuários da comunidade interna nas bibliotecas; 

t) Falta de manutenção de inventário, organização e revisão dos acervos; 

u) Distanciamento das unidades acadêmicas (conselheiros, coordenadores, 

docentes, Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs) do processo de 

compras, impactando no acervo, que se torna desatualizado e 

insuficiente;  

v) Falta de sinalização nos ambientes da biblioteca; 

w) Falta de comunicação entre os sistemas operacionais da UFG (SIGAA, 

SIPAC, GRU etc.) com o software SophiA. 

 

 

3.3 OPORTUNIDADES 

 

a) Existência de inovações tecnológicas que possibilitam otimizar o 

desempenho das atividades; 

b) O Sibi/UFG atuando como órgão gestor da informação científica 

produzida na UFG; 

c) Existência de projetos e editais para captação de recursos; 

d) Incentivo do governo para qualificação e capacitação; 

e) Ampliação e fortalecimento da imagem institucional no cenário nacional; 

f) Parceria com empresas, órgãos governamentais e não governamentais; 

g) Existência de novas tecnologias de informação; 

h) Parcerias com as unidades acadêmicas para a promoção de eventos, 

capacitações e projetos de extensão, incentivo à leitura e à cultura;  
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i) Participação em projetos, comissões, eventos e conselhos promovidos 

pela instituição; 

j) O Conselho Técnico do Sibi/UFG ser um meio de comunicação eficiente e 

de tomada de decisão; 

k) Imagem institucional da UFG; 

l) Necessidade de fortalecer os laços com o Núcleo de Acessibilidade da 

UFG e com o Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI) para a 

promoção da acessibilidade nas bibliotecas; 

m) Possibilidade de ampliar as áreas do estágio supervisionado; 

n) Possibilidade de mudança na gestão política do País, com a retomada 

dos investimentos na educação superior; 

o) Possibilidade de mudança na reestruturação da carreira em níveis 

escalonados que permita a progressão funcional do pessoal até o final da 

carreira, prevendo a concessão, ao pessoal profissional, das vantagens 

salariais ocasionadas por obtenção de títulos de pós-graduação, 

produção científica e experiência profissional acumulada. 

 

 

3.4 AMEAÇAS 

 

a) Mudança na lei que possibilitava a imediata substituição nos casos de 

vacância dos cargos nos processos de desligamento dos servidores; 

b) Falta de função gratificada e padronização das já existentes, como 

contrapartida institucional para os cargos de liderança e de 

responsabilidade; 

c) Falta de uma política para formar novos gestores e líderes no âmbito das 

regionais da UFG no interior; 

d) Dificuldade institucional no âmbito da UFG para adequar, acompanhar, 

monitorar e obter as informações administrativas de forma ágil e 

sistematizada; 

e) Falta de conhecimento da comunidade interna e externa acerca da 

estrutura e dos serviços prestados pelas bibliotecas do Sibi/UFG; 

f) Ineficiência no suporte que orienta nas dificuldades da comunidade 

acadêmica quanto ao acesso e uso do portal UFGNet; 
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g) Serviços de segurança deficientes; 

h) Falta de produtos de limpeza e consumo; 

i) Falta de estrutura adequada, nos órgãos da UFG em geral, para atender 

à demanda crescente da instituição, ocasionando lentidão no atendimento 

às solicitações; 

j) Diferentes vínculos empregatícios, ocasionando alta rotatividade de 

colaboradores e terceirizados. 

k) Atraso nos repasses financeiros para a manutenção do quadro de 

funcionários terceirizados; 

l) Risco de perda da conquista dos servidores para o funcionamento das 

bibliotecas por mais de 12 horas ininterruptas, no regime de turnos 

contínuos, e mudanças nas leis trabalhistas; 

m) Insuficiência orçamentária no âmbito da UFG.  
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4 PLANO DIRETOR 

 

O Plano Diretor para o Sistema de Bibliotecas da UFG (PDSibi) 2018-2022 

visa nortear os fazeres e as práticas das bibliotecas que compõem o Sibi/UFG, 

fornecendo elementos essenciais para a tomada de decisão pelos gestores das 

bibliotecas durante a gestão. Este plano se estrutura em nove eixos, que englobam 

atividades e objetivos para todas as bibliotecas do sistema. São eles: 

Eixo 1 – Planejamento e avaliação 

Eixo 2 – Administração 

Eixo 3 – Gestão de Pessoas  

Eixo 4 – Atendimento ao usuário 

Eixo 5 – Desenvolvimento de coleções e tratamento da informação 

Eixo 6 – Produção científica  

Eixo 7 – Tecnologia da informação 

Eixo 8 – Comunicação, extensão e cultura 

Eixo 9 – Acessibilidade 

 

 

4.1 EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Este eixo engloba os objetivos de caráter estratégico para o crescimento do 

Sibi/UFG, além das atividades envolvidas na desvinculação das bibliotecas 

seccionais de Jataí e de Catalão.  

 

a) Realizar intervenções visando a melhoria dos processos de planejamento, 

avaliação e informação institucional: 

o Documentar todos os procedimentos das bibliotecas, de forma a 

mapear e registrar as atividades de rotina: 

▪ Levantar necessidades de documentação; 

▪ Definir um planejamento para a criação dos manuais e roteiros; 

▪ Criar o Manual de Rotinas do Sibi/UFG. 

o Estudar e aprimorar o acompanhamento das estatísticas do Sibi/UFG 

com vistas a aprimorar o relatório anual; 

o Aprimorar o acompanhamento individual das atividades dos servidores. 
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b) Planejar o desmembramento das bibliotecas das novas universidades: 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e Universidade Federal de 

Jataí (UFJ): 

o Levantar os serviços, produtos e documentos que serão afetados pelo 

desmembramento e adequá-los; 

o Apoiar as bibliotecas em suas ações de desvinculação do Sibi: 

▪ Criar e implementar uma agenda de atividades de orientações 

sobre: desenvolvimento e tratamento de coleções, atendimento, 

recursos tecnológicos, acessibilidade e atividades 

administrativas. 

 

c) Otimizar a captação e o uso de recursos para o desenvolvimento de 

projetos específicos nas diversas áreas do conhecimento:  

o Acompanhar a publicação de editais em busca de oportunidades para 

desenvolver novos projetos dentro da biblioteca; 

o Buscar, junto à Reitoria, apoio técnico aos servidores para a 

elaboração de planos de trabalho e de planilhas financeiras de projetos 

a serem encaminhados para as diversas secretarias do MEC, de outros 

ministérios e demais agências de fomento. 

 

d) Definir, como órgão complementar, as bibliotecas vinculadas às unidades 

acadêmicas e, como órgão suplementar, aquelas instaladas nas regionais 

da UFG; 

 

e) Definir a estrutura mínima de criação e funcionamento para novas 

bibliotecas; 

 

f) Manter a Portaria UFG 906/2007, garantindo o cumprimento de turnos 

ininterruptos nas bibliotecas; 

 

g) Reavaliar a vinculação institucional do Sibi/UFG; 
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h) Definir as bibliotecas universitárias da UFG como centros de custo no 

planejamento orçamentário da UFG; 

 

i) Estabelecer, no estatuto do Sibi/UFG, tetos orçamentários para dispêndio 

de investimentos na aquisição de materiais documentais em consonância 

com as necessidades efetivas dos cursos ministrados na instituição; 

 

j) Gerenciar as ações para as avaliações do MEC nas bibliotecas. 

 

 

4.2 EIXO 2 - ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

 

Diz respeito aos objetivos nos âmbito da infraestrutura, da segurança e da 

manutenção de mobiliários. 

 

a) Expandir e reformar a infraestrutura das bibliotecas: 

o Realizar diagnóstico das necessidades de reformas, ampliação, 

reabilitação, obras novas e de infraestrutura para as bibliotecas; 

o Definir prioridades de investimento para melhorias em infraestrutura; 

o Elaborar os projetos para obtenção de recursos financeiros adicionais; 

o Licitar os serviços e as obras, acompanhar e fiscalizar suas execuções. 

 

b) Implementar a Política de Segurança no Sibi/UFG: 

o Atuar em conjunto com a Comissão de Segurança da UFG para 

elaborar a Política de Segurança no Sibi/UFG. 

 

c) Criar e implementar a Política de Manutenção para os Mobiliários do 

SIBI/UFG: 

o Realizar diagnóstico do estado atual dos mobiliários das bibliotecas; 

o Definir prioridades de investimentos para a reforma ou aquisição de 

mobiliários; 

o Executar as ações para as melhorias dos mobiliários das bibliotecas. 
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4.3 EIXO 3 - GESTÃO DE PESSOAS 

 

Diz respeito ao planejamento de pessoas do Sibi/UFG, englobando 

servidores, terceirizados, estagiários e bolsistas.  

 

a) Aprimorar o quadro de servidores para a consecução das atividades do 

Sibi/UFG: 

o Realizar diagnósticos das forças de trabalhos de cada biblioteca; 

o Definir prioridades para novas contratações; 

o Estudar possibilidades de remanejamentos de servidores para suprir a 

deficiência de pessoal; 

o Conquistar vagas para a contratação de servidores. 

 

k) Fomentar a capacitação e a qualificação dos servidores: 

o Capacitar os gestores nas áreas da gestão; 

o Estimular a capacitação da equipe, por meio da participação em 

cursos, seminários, bem como realizar treinamentos internos e 

estimular a formação de multiplicadores. 

 

l) Realizar estudo e adequação dos processos de avaliação de 

desempenho dos servidores; 

 

m) Manter a parceria com o Tribunal de Justiça (TJ) e a Superintendência 

Executiva de Administração Penitenciária (SEAP), juntamente com o 

DDRH, para conseguir mão de obra como pagamento de penas 

alternativas; 

 

n) Definir e destinar as funções gratificadas para os cargos de diretoria, de 

gerências e de coordenações para atender ao eixo das lideranças nas 

bibliotecas do Sibi/UFG; 

 

o) Manter a consulta interna para a escolha da diretoria da Biblioteca 

Central; 
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p) Incentivar o estágio supervisionado nas bibliotecas: 

o Levantar as oportunidades de oferecimento de estágios 

supervisionados nas bibliotecas; 

o Criar parcerias com os cursos de graduação para a criação de 

atividades de estágio supervisionado. 

 

 

4.4 EIXO 4 - ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 

Diz respeito às atividades de atendimento ao usuário, referência e circulação 

das bibliotecas do Sibi/UFG. 

 

a) Fomentar os serviços e programas de capacitação ao usuário: 

o Aprimorar os cursos existentes: 

 Realizar um diagnóstico dos cursos ofertados pelas bibliotecas; 

 Efetivar melhorias nos cursos de capacitação existentes. 

o Ofertar os cursos de capacitação na modalidade EAD; 

o Criar novos cursos de capacitação ao usuário. 

 

b) Aprimorar os serviços de orientação ao usuário: 

o Levantar todos os materiais utilizados para orientar os usuários das 

bibliotecas do Sibi/UFG; 

o Aprimorar e padronizar as orientações, respeitando as particularidades 

de cada biblioteca. 

 

c) Criar e implantar uma política para avaliação dos diversos serviços e 

produtos oferecidos: 

o Realizar um estudo dos usuários das bibliotecas do Sibi/UFG; 

o Definir os serviços e produtos que devem ser avaliados; 

o Levantar formas e meios para a execução de avaliações; 

o Analisar os resultados das avaliações e definir iniciativas para 

aprimorar os serviços e produtos oferecidos. 
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d) Trabalhar em parceria com a comunicação na promoção e divulgação dos 

serviços e produtos oferecidos: 

o Definir os serviços e produtos que necessitam de melhor divulgação. 

 

e) Reestruturar as seções de periódicos e coleções especiais presentes nas 

bibliotecas do Sibi. 

 

 

4.5 EIXO 5 - DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES E TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 

 

O Sibi/UFG possui um acervo bem diversificado devido às particularidades 

das bibliotecas, englobando características de acervos de bibliotecas universitárias, 

escolares e públicas. Por isso, as atividades de desenvolvimento de coleções e 

tratamento da informação demandam um trabalho conjunto e cuidadoso para 

integrar e acolher as necessidades de cada biblioteca do sistema.  

 

a) Avaliar, atualizar, aplicar e divulgar a Política de Desenvolvimento de 

Coleções do Sibi/UFG (PDC Sibi/UFG): 

o Trabalhar em parceria com todas as bibliotecas para a criação de uma 

Política que contemple as particularidades de cada biblioteca. 

 

b) Implantar a gestão de qualidade na base do SophiA; 

 

c) Criar e implantar a Política de Indexação: 

o Padronizar rigorosamente toda atividade de descrição física e temática 

dos itens informacionais; 

o Compatibilizar as linguagens adotadas pelos produtores de informação 

e adotadas pelos usuários, com vistas a elaborar terminologias 

precisas para busca e recuperação da informação. 

 

d) Estreitar a comunicação junto aos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDEs) dos cursos de graduação e aos conselheiros do Conselho 

Acadêmico das Bibliotecas da Regional: 
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o Auxiliar na construção de estratégias que busque modelos 

interoperáveis de compartilhamento de informação no âmbito da UFG. 

 

e) Realizar o processo de compras anualmente baseado no orçamento de 

cada unidade acadêmica; 

 

f) Selecionar o material doado obedecendo aos critérios de seleção contidos 

na Política de Desenvolvimento de Coleções: 

o Gerenciar o recebimento e a distribuição de materiais doados para as 

diversas seções do Sibi/UFG e para outras instituições. 

 

g) Dinamizar o serviço de intercâmbio de materiais; 

 

h) Sincronizar metodologicamente toda a atividade de tratamento da 

informação, desde o ciclo de aquisição até a disponibilização do item no 

acervo; 

 

i) Modernizar a seção de Conservação e Preservação do Acervo do Sibi 

presente na BC. 

 

 

4.6 EIXO 6 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UFG 

 

O Sibi/UFG é responsável pela divulgação da produção intelectual da UFG. 

Atividade que envolve a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), o Portal 

de Periódicos da UFG – onde estão reunidos os periódicos publicados pela 

universidade, e o Repositório Institucional – que armazena documentos como artigos 

publicados pelos servidores da UFG e os trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e de especialização. Viabilizar de forma aberta e digital essa produção 

intelectual da UFG é um importante meio de efetivar um retorno para a sociedade do 

conhecimento gerado na universidade.  

 

a) Consolidar as ações do Repositório Institucional junto às unidades e 

órgãos: 
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o Incentivar o povoamento do repositório da UFG com a produção 

docente e discente; 

o Fomentar as iniciativas de inclusão de TCCs de graduação e 

especialização. 

 

b) Apoiar a publicação de artigos e outros meios de divulgação de produtos 

científicos: 

o Apoiar o Programa de Apoio as Publicações Periódicas Cientificas da 

UFG (PPOAPUPEC); 

o Estimular e auxiliar a indexação dos periódicos da UFG em bases 

nacionais e internacionais; 

o Manter a política de aquisição e disponibilização do DOI para as 

revistas incluídas no Portal de Periódicos da UFG; 

o Atualizar a versão do software utilizado no Portal de Periódicos da 

UFG. 

 

c) Implantar a caixa Lockss da BDTD; 

 

d) Investir no projeto de dados de pesquisas abertos. 

 

 

4.7 EIXO 7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Diz respeito às atividades de administração da infraestrutura de TI do 

Sibi/UFG, além de implantação de novos recursos de tecnologia da informação. 

 

e) Implementar a Política de Manutenção para os Equipamentos do 

Sibi/UFG com foco em prover equipamentos tecnológicos adequados às 

necessidades institucionais: 

o Realizar diagnóstico do estado atual dos equipamentos das bibliotecas; 

o Definir prioridades de investimentos em aquisição de novos 

equipamentos e sistemas; 

o Executar as aquisições. 
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f) Desenvolver produtos e serviços destinados à suprir as novas demandas 

e tecnologias: 

o Planejar e oferecer serviços de Disseminação Seletiva da Informação 

(DSI), conforme o perfil dos usuários; 

o Implantar um sistema de busca integrada; 

o Viabilizar a implantação do serviço de referência virtual; 

o Criar o mapa de sinalização do acervo no SophiA; 

o Implantar o App do SophiA e outras melhorias do sistema; 

o Unificar a senha do SIGAA/Portal UFGnet com a senha do SophiA 

WEB; 

o Integrar o Sibi/UFG no aplicativo Minha UFG; 

o Criar mecanismos de solicitação online da carteira da biblioteca; 

o Implementar o Nada Consta via sistema da graduação e da pós-

graduação; 

o Implementar o uso das etiquetas RFID, de leitores biométricos, do leitor 

de código de barras, do autoatendimento de empréstimo e de 

devolução, de catracas eletrônicas e de câmeras; 

o Realizar o mapeamento digital do acervo. 

 

 

4.8 EIXO 8 - COMUNICAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 

 

Refere-se às atividades de comunicação interna e externa do Sibi/UFG, além 

das inciativas de extensão e cultura no âmbito das bibliotecas. 

 

a) Fomentar a comunicação interna entre os integrantes do Sibi/UFG, não 

somente objetivando divulgação, mas também visando gerar 

pertencimento à organização: 

o Contribuir na difusão dos valores e da cultura organizacional;  

o Desenvolver um fluxo na comunicação organizacional, melhorando a 

comunicação entre as equipes do Sibi/UFG no que diz respeito às 

atividades e serviços de cada setor;  
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o Contribuir para a criação de uma boa imagem do Sibi/UFG na mente 

do público interno;  

o Contribuir para elevar o sentido de pertença no público interno; 

o Comunicação das seccionais com os seus câmpus. 

 

b) Fomentar a comunicação transmitida pelo Sibi/UFG para a comunidade 

externa às bibliotecas e à UFG, ou seja, para os públicos-alvo: 

o Sistematizar a divulgação dos produtos e serviços por meio de 

diferentes canais; 

o Melhorar a comunicação entre o Sibi/UFG e a comunidade acadêmica; 

o Melhorar a comunicação entre o Sibi/UFG e a comunidade externa; 

o Implementar melhorias no site do Sibi/UFG. 

 

c) Fomentar atividades de extensão e cultura: 

o Realizar o Seminário Internacional de Preservação Digital (Simpred), 

organizado pela Rede Brasileira de Preservação Digital Cariniana, em 

2019; 

o Realizar o II Encontro de Editores Científicos; 

o Realizar o SNBU 2020; 

o Ampliar as atividades de extensão e cultura dentro das bibliotecas; 

o Fazer parceria com os demais cursos da UFG e trazer para as 

bibliotecas experiências como cursos, palestras, oficinas, atividades 

físicas e outros. 

 

 

4.9 EIXO 9 - ACESSIBILIDADE 

 

Refere-se a todas as iniciativas com foco em ampliar a acessibilidade nas 

bibliotecas do Sibi/UFG. 

 

a) Adquirir equipamentos de tecnologia assistiva para as bibliotecas; 

b) Adaptar os espaços físicos para a acessibilidade em todas as bibliotecas; 

c) Fomentar as atividades dos laboratórios de acessibilidade do Sibi/UFG. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PDSibi apresentado é um instrumento que tem, como foco principal, 

proporcionar melhorias qualitativas e propiciar maior assertividade na condução das 

atividades nas bibliotecas que compõem o Sibi/UFG. Para isto, é fundamental a 

articulação com a Reitoria da UFG e com toda a administração superior da 

instituição. 

Torna-se imprescindível o apoio da Reitoria e o trabalho em parceria com as 

direções de regionais, de órgãos, das unidades acadêmicas, das unidades 

acadêmicas especiais e do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(Cepae) para atender as diretrizes traçadas neste documento, elevando, assim, a 

qualidade da gestão no Sibi/UFG. 

Serão necessários investimentos institucionais com vistas ao 

desenvolvimento sistêmico das ações em todas as bibliotecas. 

 


