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OBJETIVO DO CURSO
Proporcionar conhecimentos da área da 
gestão, especialmente no âmbito das 
bibliotecas universitárias, através de 
conteúdos teórico-práticos, possibilitando o 
conhecimento de novas ferramentas de 
gestão, a aplicação de novas metodologias 
de trabalho, bem como a otimização dos 
recursos disponíveis.
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Administração como ciência, conceito
● A chamada ciência da Administração é um produto típico do século XX, acelerou 

no referido século. Ela tem pouco mais de cem anos. 

● Administração x Gestão

Administração “é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a 
fim de alcançar objetivos organizacionais”.

Gestão se refere à metodologia utilizada para alcançar determinado objetivo. Utiliza a 
administração da empresa em prol do atingimento de metas. Gerir é atingir os objetivos 
da companhia de maneira eficaz ao valorizar o conhecimento e as habilidades das 
pessoas que trabalham dentro da empresa. O gestor deve ter a capacidade de manter a 
sinergia entre o grupo, a estrutura e os recursos já existentes.

Chiavenato (2004)



PRINCIPAIS TEORIAS ADMINISTRATIVAS

Chiavenato (2014)



TGA - abordagens, variáveis, eras
● Abordagem prescritiva e normativa – estabelece regras ou princípios gerais de 

aplicação como receituários para o administrador, baseadas na lógica de sistema 
fechado sempre enfatizaram a certeza e a previsibilidade. Essa perspectiva visualiza a 
organização como ela deveria funcionar ao invés de explicar seu funcionamento, possui 
soluções enlatadas. Teorias Clássica, das Relações Humanas e Neoclássica. 

● Abordagem descritiva e explicativa – descreve e explica os fenômenos organizacionais, 
sem a preocupação de estabelecer regras ou princípios gerais de aplicação. Descreve, 
analisa e explica a organização, a fim de que o administrador escolha a maneira 
apropriada de lidar com ela, levando em conta sua natureza, tarefas, participantes, 
problemas, situação, restrições etc., aspectos que variam intensamente, baseadas na 
lógica do sistema aberto passaram a enfatizar a incerteza e a imprevisibilidade. 
Abordagens estruturalistas, comportamental, sistêmica, contingencial e novas 
abordagens. 

Chiavenato (2004)



TGA - abordagens, variáveis, eras

● Cada uma destas seis variáveis – tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e 
competitividade – provocou ao seu tempo uma diferente teoria administrativa, 
marcando um gradativo passo ao desenvolvimento da TGA. Cada teoria administrativa 
privilegia ou enfatiza uma ou mais das referidas variáveis.

● A adequação e a integração entre essas seis variáveis constituem o desafio fundamental 
da Administração.

● 3 etapas das organizações – Era da Industrialização Clássica (1900-1950), Era da 
Industrialização Neoclássica (1950-1990), Era da Informação (após 1990).

Chiavenato (2004)



ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

1. Abordagem Clássica da Administração: norte-americano Winston Fredric Taylor e 
o francês Henri Fayol.

Taylor - 1903 (Escola Científica - ênfase nas tarefas), representa talvez a primeira 
abordagem científica, no sentido estruturalista, da atividade administrativa. 
Defende a necessidade de especialização de funções, para obtenção de melhores 
resultados e menor custo de esforços humanos e de recursos físicos, materiais e 
financeiros. Neste sentido, foi um inovador. Entretanto, sua visão do ser humano é 
extremamente negativa, pois considera todo trabalhador um elemento 
desperdiçador de energias e matéria-prima, devendo ser controlado, fiscalizado e 
corrigido em sua forma de trabalhar. Propugnava o controle do ser humano em seu 
ambiente de trabalho.

Vergueiro (2002)



ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
Teoria Clássica - Fayol - 1916 - ênfase na estrutura
14 Princípios gerais da Escola Clássica:
1. Divisão do Trabalho: especialização dos trabalhadores e gerentes para aumentar a 
eficiência;
2. Autoridade e Responsabilidade: o direito de dar ordens e o poder de esperar 
obediência; responsabilidade é uma conseqüência natural da autoridade;
3. Disciplina: obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito de acordo com 
os acordos estabelecidos entre a organização e seus empregados;
4. Unidade de Comando: cada empregado deve receber ordens de apenas um superior;
5. Unidade de Direção: uma cabeça e um plano para cada grupo de atividades que 
tenham o mesmo objetivo;
6. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais;
7. Remuneração do Pessoal: deve ser justa e garantir satisfação para os empregados e a 
organização;

Vergueiro (2002)



8. Centralização: um conceito relativo (a centralização) que pode ser aplicado de acordo 
com as circunstâncias;
9. Cadeia Escalar: a linha de autoridade;
10. Ordem: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar;
11. Equidade: amabilidade e justiça;
12. Estabilidade e duração (num cargo) do pessoal: a rotação tem um impacto negativo 
sobre a eficiência da organização;
13. Iniciativa: a capacidade de visualizar um plano e assegurar seu sucesso;
14. Espírito de Equipe: harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a 
organização.

Vergueiro (2002)

ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 



Vergueiro (2002)

ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
Abordagem humanística da administração

Teoria das Relações humanas: norte-americano George Elton Mayo, meados de 1932 
- ênfase nas pessoas

Onde Taylor e os demais teóricos da Escola Clássica enxergavam processos e fatores de 
produção, Mayo enxergava o elemento humano socialmente organizado, buscando satisfação 
através de sua atividade profissional. 

O incentivo econômico não era suficiente para que sua produtividade fosse aumentada, pois 
ele necessitava também de incentivos psicossociais: segurança, afeto, aprovação social, 
prestígio e auto-realização.

Surgem os grupos informais, equipes espontaneamente organizadas pelos trabalhadores 
visando o bem comum e a melhor realização de suas atividades profissionais.



Chiavenato (2004)

ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

Abordagem estruturalista da administração 

Ênfase na estrutura - Teoria da Burocracria de Weber, meados da década de 1940, 
seguindo-se mais tarde a Teoria Estruturalista (1947), tenta compilar o que de melhor existe 
nas teorias Clássica, Burocrática e das Relações Humanas. Ênfase na estrutura e nas 
pessoas.



ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
Abordagem contingencial 

Teoria da Contingência ou Escola ambiental - 1972 (ênfase no ambiente e na tecnologia)  
Tudo é relativo, tudo depende da situação - almeja a eficiência e a eficácia

Uma das teorias administrativas mais influentes da segunda metade do século XX e continua 
sendo no século XXI. 

A estratégia contingencial de toda e qualquer unidade de informação deverá estar 
explicitada, portanto, em documento, denominado: Plano de Contingência.

Analogamente à abordagem sistêmica, a Teoria da Contingência nos permite compreender a 
organização como um sistema aberto, em que as variáveis externas do ambiente (público 
alvo, concorrência, fornecedores etc.) exercem influência nas variáveis internas da biblioteca 
(tecnologia, estrutura, estratégia e porte organizacional) de forma interdependente.

Almeida, Garcia e Freire (2020)



ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
Novas abordagens em administração (1990) - era da informação

● Mais recentemente, as novas abordagens trouxeram à tona a emergente necessidade de 
competitividade das organizações em um mundo globalizado e carregado de mudanças e 
transformações.

● A adequação e a integração entre as seis variáveis (tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, 
tecnologia e competitividade) constituem o desafio fundamental da Administração. 

O mantra da teoria administrativa: gradativamente apontar novos rumos e proporcionar 
novas soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das organizações e, afinal 
de contas, tornar o mundo melhor. Um caminho sem fim.

Chiavenato (2014)



4 pilares - Teorias 
Administrativas - 
século XX (berço da 
Adm. como ciência)
Chiavenato (2014)



Para onde vai a TGA
Chiavenato (2014)



ABORDAGENS E TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
Novas abordagens em administração (1990) - era da informação

● O papel fundamental da Administração na era da informação é utilizar toda a sinergia 
organizacional para melhorar a vida de todas as pessoas, e também das comunidades. É 
característico da referida era, o rápido e vertiginoso progresso, tanto das pesquisas quanto das 
mudanças pelas quais as organizações passam, as organizações também estão cada vez mais 
complexas, como exemplo: universidades, hospitais.

● Identifiquei uma nova abordagem aplicada à BU: a Administração Discursiva, abordagem crítica 
da Administração a partir das teorias do Agir comunicativo e do Discurso de Jürgen Habermas 
(filósofo e sociólogo), "constitui-se em alternativa interessante para as bibliotecas universitárias 
brasileiras, uma vez que pode ser considerada uma forma de administração que valoriza a 
relação intersubjetiva entre todos os indivíduos, de forma igualitária, e prioriza a tomada de 
decisão coletiva e consensual, sem qualquer tipo de coação, possibilitando a aprendizagem, a 
melhoria de processos e a inovação".



GESTÃO 
CONCEITOS IMPORTANTES

1. As organizações formais apoiam-se em dois princípios: unidade de objetivos 
e eficiência. Se uma organização atinge seus objetivos ela é eficaz, mas se o 
faz com o mínimo de custos ela é eficiente;  
Eficácia: coloca ênfase nos resultados, almeja obter resultados.
Eficiência: refere-se ao processo, busca otimizar o uso de recursos.

2. Seguindo a abordagem clássica da Administração, criada por Henri Fayol em 
1916, Maciel e Mendonça (2006, p. 43) apresentam quatro funções como 
componentes do processo gerencial: o planejamento, a organização, a 
direção e o controle;

3. Modelos de gestão contemporâneos ou abordagens contemporâneas da 
administração - características: organização centrada no cliente, estrutura 
horizontal, comunicação transparente e sistemática, dentre outras.



GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS 
DA BIBLIOTECA

Maciel e Mendonça (2006) elencam funções em unidades de informação:

Formação e desenvolvimento de coleções (planejamento e elaboração de 
políticas, seleção, aquisição, avaliação de coleções, desbastamento e 
descarte de coleções);

Organização de coleções para disponibilização: processamento técnico 
(classificação, indexação e catalogação), armazenagem (armazenamento das 
coleções e o seu adequado arranjo no espaço físico disponível);



GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS 
DA BIBLIOTECA

Dinamização das coleções: todas as atividades engajadas no propósito final 
da biblioteca, ou seja, o atendimento aos usuários reais e virtuais, a conquista 
dos potenciais e a decorrente dinamização do uso das coleções. 
Compreendem as atividades: referência, divulgação, orientação e auxílio ao 
usuário, circulação, reprodução;

Gerenciais ou administrativas: responsáveis pela ativação de todas as 
funções meio ou fim e pelo seu direcionamento e ajuste aos objetivos e 
metas do sistema. Conforme a visão clássica compreendem: planejamento, 
organização, direção e controle.



GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS 
DA BIBLIOTECA

● Gerenciais ou administrativas: 
Planejamento: prepara e organiza bem a ação necessária ao alcance dos objetivos 
fixados, somado ao seu acompanhamento e revisão para confirmar ou corrigir o que 
foi decidido anteriormente. A atividade de planejamento estará implícita, 
necessariamente, no estudo e na implementação de cada uma das funções 
analisadas.
Organização: integra os recursos organizacionais, estabelece a divisão de 
trabalho/estrutura organizacional, estipula os níveis de autoridade. [Criação de 
normas, regras, sistemas, processos de trabalho para que sejam os mais racionais e 
inteligentes e que utilizem os recursos da melhor maneira possível. Recursos certos 
nas funções certas].



GRANDES ÁREAS FUNCIONAIS 
DA BIBLIOTECA

● Gerenciais ou administrativas: 
Direção: gerencia a biblioteca à medida em que se executam os planos, programas 
e projetos, procurando convertê-los em resultados [Lida com o ser humano, a 
motivação, capta a adesão espontânea, cativa, envolve, gera entusiasmo]
Controle: retoma as metas que foram estabelecidas, distorções ou possíveis falhas, 
Assegura a realização dos objetivos e identifica a necessidade de mudá-los.



FERRAMENTAS 

Kanban (A fazer, Fazendo, Feito);
Brainstorming (tempestade de ideias);
Checklist;
Fluxograma: são gráficos que procuram representar, 
de maneira dinâmica e analitica, a seguência lógica das 
fases, etapas ou passos de um trabalho desenvolvidos 
dentro de uma organização, por meio de determinada 
simbologia;  
Benchmarking;
Kaizen (melhoria contínua).

Maciel e Mendonça (2006)
Vergueiro (2002)



DESAFIOS DA BU

1. Acompanhar o advento das Tecnologias de Informação e de Comunicação 
(TICs);

2. Conquistar um público que tem como principal instrumento de pesquisa a 
internet;

3. Conquistar a atenção de um público que demanda conteúdos rápidos, 
dinâmicos e interativos, bem como formas de pesquisa cada vez mais 
intuitivas e menos estruturadas;

4. Aliar a oferta de serviços tradicionais com serviços virtuais;
5. Maximizar o uso dos recursos bibliográficos de que dispõe, explorando-os 

adequadamente, e difundir seu uso para o maior número de usuários possível.  



DESAFIOS NA GESTÃO DE BU
1. Segurança das pessoas (preservação da segurança e saúde da equipe e da 

comunidade em 1º lugar sempre) 
2. Adaptação à nova rotina (precisa manter a biblioteca aberta? Aplique o plano 

de retomada, os protocolos de segurança); equilíbrio entre trabalho, saúde 
mental e família; planejamento;

3. Aumento da demanda de serviços eletrônicos;
4. Migração “forçada” do suporte informacional;
5. Reposicionamento institucional.

Fonte: Anderson de Santana (FEBAB e USP) início: 56min do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww

https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/07/planoderetomada-sistemadebibliotecasufc-v1.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/07/planoderetomada-sistemadebibliotecasufc-v1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww


PERFIL DA BIBLIOTECA 
CONTEMPORÂNEA

● Acesso local [in loco] e remoto [intranet, Virtual Private Network (VPN) e internet] às 
coleções/acervo, por meio de catálogos, bancos e bases de dados internos e 
externos, bibliotecas digitais e repositórios institucionais. 

● Armazenamento de conteúdos eletrônicos e digitais em servidores que possibilitam 
a recuperação da informação em redes de computadores distribuídos. 

● Ambiente híbrido composto por mídias, suportes e conteúdos impressos, 
eletrônicos e digitais. 

● Preservação de conteúdos relevantes por meio de digitalização, utilizando para isso 
de distintos tipos de tecnologia, proporcionando ao público usuário diferentes 
maneiras de acesso e recuperação. 

Valentim (2017, p. 37).



PERFIL DA BIBLIOTECA 
CONTEMPORÂNEA

● Representação de materiais e conteúdos, por meio da aplicação de formatos e 
modelos que contemplam a cooperação de dados (Z39.50). 

● Linguagem documentária e natural, por meio da aplicação de classificações, 
tesauros, terminologias, taxonomias, folksonomias (uso de hashtag) e ontologias. 

● Uso de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. 
● Administração centrada na gestão da informação e do conhecimento. 

Valentim (2017, p. 37).



PERFIL DA BIBLIOTECA 
CONTEMPORÂNEA

● Desenvolvimento da competência em informação na equipe da biblioteca, 
enfocando a aprendizagem contínua. 

● Desenvolvimento de programas de competência em informação no público usuário, 
propiciando condições para o acesso, apropriação e uso de informação, para a 
construção de conhecimento. 

● Implementação de tecnologias que proporcionam eficiência aos serviços 
bibliotecários. 

● Implementação de tecnologias que proporcionam a autonomia dos usuários, no que 
tange ao acesso e à recuperação da informação, bem como à interatividade e ao 
uso do espaço da biblioteca. 

Valentim (2017, p. 37).



PERFIL DA BIBLIOTECA 
CONTEMPORÂNEA

● Ambiente customizado, visando privilegiar os espaços de interação entre o usuário e 
a informação. 

● Serviços e produtos informacionais customizados, podendo ser gratuitos ou pagos, 
dependendo do tipo de público usuário. 

● Aquisição planejada e dirigida de conteúdos informacionais, visando atender às 
demandas e necessidades da comunidade usuária. 

● Produção de conteúdos informacionais voltados ao público usuário.

Valentim (2017, p. 37).
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CONTEÚDOS COMPLEMENTARES 
CImplifica Podcast: “O papel da Gestão e a Ciência da Informação”, com a Profa. 
Dra. Edilene Maria da Silva: http://www.deezer.com/episode/40298452

Sugestão de leitura da Profa. Edilene: Quando os livros foram à guerra.

Youtube EDUCA-PE: https://www.youtube.com/watch?v=VvGPxBtcoYs

                                      https://www.youtube.com/watch?v=dA0Yh5uyimU

https://www.youtube.com/channel/UCbXA7LEQ3iK7aUGRVpCVBOw
https://www.youtube.com/watch?v=VvGPxBtcoYs
https://www.youtube.com/watch?v=dA0Yh5uyimU


PLANEJAMENTO
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Planejamento 
- Almeida (2000, p. 2), planejamento é “um processo contínuo, permanente e 

dinâmico, que fixa objetivo, define linhas de ação, detalha as etapas para 
atingi-los e prevê os recursos necessários à consecução desses objetivos”.

- O planejamento facilita e melhora a tomada de decisão e tem como 
vantagens a redução de custos;

- O planejamento não é sinônimo de improvisação;
- O planejamento reduz o grau de incerteza na organização;
- O planejamento estratégico deve possibilitar ao gestor avaliar com clareza as 

implicações futuras de decisões presentes, em função dos objetivos 
empresariais [olhar para o futuro e tomar decisões no presente]; 

- Juntar as ideias, pessoas tomando decisões em conjunto;



Planejamento 
- O planejamento, enquanto instrumento de gestão, deve obrigatoriamente 

definir a missão e a visão da biblioteca, evidenciando a razão de ser da 
biblioteca. Além disso, evidencia os pontos fortes e fracos da biblioteca, assim 
como propicia uma percepção mais ampliada das questões globais que, por 
sua vez, impactam nas questões locais; 

- O planejamento estratégico alinha os objetivos da biblioteca aos da 
instituição na qual ela está vinculada, propiciando a necessária valorização 
dos processos e das atividades desenvolvidas;

- Instrumento de planejamento e avaliação de serviços, além de servir como 
instrumento de marketing: relatório de atividades.



Planejamento 
Para a elaboração do planejamento de uma unidade de informação, vários 

aspectos devem ser analisados, dentre eles estão a necessidade de:
- Planejar a formação e desenvolvimento do acervo;
- Definir modelos e instrumentos para o processamento técnico do acervo;
- Assegurar recursos tecnológicos, abrangendo todos os processos e serviços;
- Garantir espaço físico da unidade de informação;
- Capacitar pessoas que atuam na informação.



Planejamento 
Para WALTERS (1993) as principais perguntas que deverão ser respondidas no 

processo do Planejamento Estratégico são: 
● Quem é a Unidade de Informação? 
● Para onde a Unidade de Informação deseja ir? 
● O que a Unidade de Informação quer ser e por quê? 
● O que a Unidade de Informação está fazendo para chegar lá?

Walters (1993 apud BARBALHO; BERAQUET, 1995, p. 26) 



Planos, relatórios

bit.ly/modelorelatoriobu2019_ufc

Relatório 
anual de 

atividades Plano de 
retomada às 

atividades 
presenciais
https://bit.ly/planoretomadabuufcv1



Planejamento 

Drucker (1997) adverte que o trabalho do gestor não termina quando o 
planejamento é efetuado: para alcançar sucesso é essencial o acompanhamento 
dos acontecimentos nos ambientes, o monitoramento dos resultados, da 
satisfação das ações e do uso do produto, depois de sua efetivação. Então não se 
surpreenda, nem desanime ou culpe o público, caso descubra na fase da 
avaliação a necessidade de redefinir o plano ou extinguir serviços tidos como 
superados. “Lembre-se de que essa é uma ferramenta de gestão dinâmica, não 
um documento para acumular poeira” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 309). 



Planejamento 
Considerando que os membros da biblioteca constituem o primeiro mercado interno, 
logo todos têm de estar motivados para que essa entidade atinja alto desempenho. 
“Portanto, a instituição sem fins lucrativos precisa se esforçar para colocar as pessoas 
onde elas possam apresentar desempenho, onde suas forças sejam relevantes para 
suas atribuições” (DRUCKER, 1997, p. 87).

O segredo para construir uma instituição com espírito participativo, reside em 
estruturar o trabalho de tal forma que cada membro se sinta essencial para execução 
das tarefas; e, ainda que saia um do grupo, a qualidade do trabalho permaneça, pois 
os que ficaram cuidarão de tudo. Para ele o maior motivo de orgulho que um gestor 
pode ter, mesmo com a sua ausência, é saber que formou um grupo que irá perpetuar 
com eficácia o seu legado. 



Tático

Tipos de planejamento
Estratégico
- Abrange a organização 
como um todo, afeta-a a 
longo prazo e é decidido no 
nível hierárquico mais 
elevado;
- Está voltado às relações 
entre a organização e o 
ambiente e sujeito a 
incertezas provocadas por 
esse ambiente.

- Envolve departamento, 
setor ou unidade 
organizacional;
- Sua função é controlar e 
integrar as operações na 
organização, garantindo a 
implementação das decisões 
estratégicas; 
- Relaciona-se, em geral, a 
atividades presentes e de 
futuro próximo.

Operacional
Decide o que fazer e como 
fazer, detalha as tarefas e 
operações, possuindo um 
caráter imediatista (curto 
prazo e abrangência local).

Obs.: O planejamento em 
bibliotecas localiza-se, 
frequentemente, nos dois 
últimos níveis, tático e 
operacional. Almeida (2011) 



Análise SWOT
Fortalezas: habilidade profissional, 
atributos pessoais (fácil contato), produtos 
de alta qualidade, bom serviço e 
confiabilidade.

ambiente interno

Fraquezas: desconhecimento da 
organização para a qual trabalha; sistema 
de emissão de recibos, NFs lento ou 
confuso; não ter programa de marketing e 
não acessar redes internacionais. 

ambiente interno

Oportunidades: entrega rápida, marketing 
eficaz, conhecimento da organização para 
a qual está trabalhando e contato com 
redes internacionais. 

ambiente externo

Ameaças: competidores; serviços de 
informação existentes dentro da 
organização para a qual presta serviço; 
base de dados (específicas demais ou 
genéricas demais ou que forneça somente 
a referência ou texto completo).

ambiente externo

Aspecto analisado: marketing

Eklund (1990 apud BAPTISTA, 2004, p. 8)



Diagnóstico organizacional

Fortalezas: próxima à alta administração 
(ao poder decisório da instituição)

Fraquezas: distante da alta administração 
(do poder decisório da instituição)

Ambiente interno - Aspecto analisado: estrutura organizacional 
(situação da UI na estrutura da instituição)

Ambiente interno - Aspecto analisado: acervo

Fortalezas: pertinente, atualizado, ampla 
cobertura da área e diversidade de 
suportes, existem políticas ou critérios 
estabelecidos para a seleção e aquisição 
de obras, existem recursos financeiros 
destinados à aquisição de materiais para 
o acervo

Fraquezas: não pertinente, desatualizado, 
cobertura deficiente da área e ausência de 
novos suportes documentários, não 
existem políticas ou critérios estabelecidos 
para a seleção e aquisição de obras, não 
existem recursos financeiros destinados à 
aquisição de materiais para o acervo.

Almeida (2011) 



Fortalezas: necessidades informacionais 
conhecidas, conhecem recursos e 
serviços oferecidos; recebem orientação 
formal para utilizá-los.

Fraquezas: necessidades informacionais 
desconhecidas, não conhecem recursos e 
serviços oferecidos; não recebem 
orientação formal para utilizá-los.

Ambiente interno - Aspecto analisado: usuários

Ambiente interno - Aspecto analisado: organização da informação

Fortalezas: segue padrões, ágil e 
racional, existe vocabulário controlado.

Fraquezas: não segue padrões, moroso, 
apresentando duplicação de rotinas, não 
há vocabulário controlado.

Almeida (2011) 

Diagnóstico organizacional
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CONTEÚDOS COMPLEMENTARES 
YouTube EDUCA-PE: https://www.youtube.com/watch?v=GSFOwd0r-LQ

YouTube Webconcib, live realizada com a Profa. Célia Regina Simonetti Barbalho: 
https://www.youtube.com/watch?v=TXDr5BMHJ-c

https://www.youtube.com/channel/UCbXA7LEQ3iK7aUGRVpCVBOw
https://www.youtube.com/watch?v=GSFOwd0r-LQ
https://www.youtube.com/watch?v=TXDr5BMHJ-c
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GESTÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS

O sucesso de uma organização depende da excelência com a qual suas 
atividades operacionais são desempenhadas. Ou seja, está condicionado a 
realização das coisas que devem ser realizadas na organização, de modo bem 
feito desde a primeira vez, de modo a evitar retrabalho.

Excelência = produtividade + qualidade

Cultura de excelência = convencimento e comprometimento das pessoas 
com o desempenho excelente e com o tratamento exemplar ao cliente



GESTÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS

Toda organização “vende” um produto, seja ele em formato físico ou na forma 
de serviço.

Há organizações que só vendem produtos, outras que apenas prestam 
serviços e muitas que oferecem ambos a seus clientes.

Produtos e serviços: Foco no cliente / Qualidade



PRODUTO 

Kotler e Armstrong (2015, p. 244) definem produto como “[...] qualquer coisa 
que pode ser oferecida a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou 
consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma necessidade. Os produtos 
incluem mais do que apenas objetos tangíveis, como carros, computadores 
ou celulares. Definidos de maneira ampla, os produtos também incluem 
serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações, ideias ou uma mistura de 
tudo isso.”



SERVIÇO

“Os serviços são uma forma de produto que consiste em atividades, 
benefícios ou satisfações oferecidas para venda que são essencialmente 
intangíveis e não resultam na posse de nada.”  (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p. 
244).

“O setor de serviços abrange todas as atividades econômicas cujo produto 
não é um bem físico ou fabricado; geralmente, ele é consumido no momento 
em que é produzido e fornece um valor agregado em formas (tais como 
conveniência, diversão, oportunidade, conforto ou saúde) que representam 
essencialmente interesses intangíveis do seu comprador.”  (FITZSIMMONS; 
FITZSIMMONS, 2010).”



PRODUTOS  (BENS FÍSICOS)

Gorni Neto (2019), apresenta como tangíveis os bens físicos. O autor aponta que 
sendo tangíveis, estes “[...] permite[m] aos consumidores, por meio da 
experimentação, uma análise das propriedades dos bens antes de sua aquisição, 
facilitando ao cliente verificar as diferenças entre as opções existentes no mercado 
e, dependendo da sua composição, como um xampu, por exemplo, não são 
perecíveis (não de imediato, mas possuem um prazo de validade em sua maioria), 
podendo ser armazenados, estocados.”

A seguir veremos as diferenças entre serviços e bens (produtos)





PRODUTOS E SERVIÇOS

Os consumidores vêem os produtos como complexos conjuntos de benefícios 
que satisfazem suas necessidades. Ao desenvolver produtos, as empresas 
devem, primeiro, identificar quais benefícios centrais os consumidores 
procuram no produto. Em seguida, elas devem projetar o produto básico e 
procurar maneiras de ampliar esse produto, a fim de criar valor para o cliente 
e a mais satisfatória experiência de marca.



SERVIÇOS E PRODUTOS  EM BUs

Os produtos e serviços ofertados pelas bibliotecas universitárias devem 
corresponder às necessidades de seus usuários.

Coutinho (2019) destaca a “[...] importância da biblioteca universitária dentro 
do meio acadêmico, como componente fundamental de auxílio aos discentes 
durante o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos científicos, que servirão 
não apenas ao desenvolvimento da Academia, mas da comunidade em que 
estão inseridos.”



PRODUTOS E SERVIÇOS EM BUs

● Acesso livre à internet
● Comutação Bibliográfica
● Consulta local
● Cursos e treinamentos
● Emissão de Nada Consta
● Empréstimo domiciliar
● Ficha Catalográfica
● Livros Livres

● Normalização de trabalhos acadêmicos
● Orientação sobre o uso da biblioteca e 

do acervo
● Recebimento e divulgação de 

dissertações, teses e TCCs
● Serviços online
● Serviços para pessoas com deficiência
● Templates
● Tutoriais

Serviços e Produtos ofertados pelo Sistema de Bibliotecas da UFC

https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/acesso-livre-a-internet/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/comutacao-bibliografica/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/consulta-local/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/cursos-e-treinamentos/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/emissao-de-nada-consta/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/emprestimo-domiciliar/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/ficha-catalografica/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/livros-livres/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/orientacao-sobre-o-uso-da-biblioteca-e-do-acervo/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/orientacao-sobre-o-uso-da-biblioteca-e-do-acervo/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/recebimento-e-divulgacao-de-dissertacoes-teses-e-tccs/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/recebimento-e-divulgacao-de-dissertacoes-teses-e-tccs/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/servicos-online/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/servicos-para-pessoas-com-deficiencia/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/templates/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/tutoriais/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/?limit


QUAL O PAPEL DA BIBLIOTECA NESTE 
MOMENTO?

1. Fortalecer os vínculos da comunidade com a instituição ofertando 
informações, serviços e produtos de qualidade em tempo hábil;

2. Auxiliar o corpo docente e administrativo com informações atualizadas;
3. Promover a adequada implantação dos protocolos de segurança;
4. Apoiar a produção e disseminação da comunidade institucional;
5. Suporte aos mais vulneráveis.

Fonte: Anderson de Santana (FEBAB e USP) 
início: 56min do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww

https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww


SERVIÇOS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO

1. Lista de discussão Coopera (CBBU/FEBAB), espécie de COMUT;
2. WhatsApp;
3. Messenger, Facebook;
4. Instagram;
5. Google Meet, Google Forms.

Fonte: Anderson de Santana (FEBAB e USP) 
início: 56min do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww

https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww


Elementos para determinação da 
qualidade em serviços

1. Confiança - desenvolver o serviço no tempo 
definido. 
2. Resposta - disponibilidade para prover o serviço.
3. Competência - posse das habilidades e 
conhecimentos necessários para realizar o serviço.
4. Acesso - fácil aproximação e contato com o 
provedor, instituição etc.
5. Cortesia - polidez, respeito e afabilidade de 
contato.
6. Comunicação - manter os clientes informados em 
linguagem que eles entendem; ouvi-los; explicar o
serviço; esclarecer quaisquer opções ou custos; 
garantir ao cliente que o problema receberá atenção.

Vergueiro (2002)



Elementos para determinação da 
qualidade em serviços

7. Credibilidade  - crença de que se tem  os melhores 
interesses do  cliente em mente, confiabilidade, 
honestidade etc.
8. Segurança - liberdade de perigo, risco ou dúvida.
9. Entendimento/conhecimento do cliente - fazer 
esforço para compreender as necessidades do 
cliente proporcionando-lhe uma atenção 
individualizada.
10. Aparência/apresentação - facilidades físicas, a 
aparência do pessoal, ferramentas ou equipamento 
utilizado etc.

Vergueiro (2002)



Avaliação de serviços

As bibliotecas precisam constantemente reexaminar a qualidade dos seus 
produtos e serviços, adequando suas ofertas às expectativas da comunidade. 
(SAMPAIO et al., 2004).

“[...] a medida da excelência da biblioteca está no quanto os recursos e serviços 
apóiam as atividades de ensino-aprendizagem e pesquisa nas instituições de 
ensino superior.” (CAGNOLI, 2002 apud REBELLO, 2004)



GESTÃO DE ACERVOS

3.1



Desafios na 
Gestão de 
Acervos e dos 
novos serviços



DESAFIOS NA GESTÃO DE ACERVOS E DOS 
NOVOS SERVIÇOS

1. Livros eletrônicos são a solução? Questões de direitos autorais
2. Tenho orçamento para isso?
3. O mercado do livro eletrônico brasileiro está preparado para as bibliotecas?
4. Como ofertar melhores serviços eletrônicos?
5. O que de fato sua comunidade precisa neste momento?

Fonte: Anderson de Santana (FEBAB e USP) início: 56min do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww

https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww


LIVROS ELETRÔNICOS

1. Migração “forçada” para o meio eletrônico;
2. Abertura para “degustação” das principais plataformas nacionais e 

internacionais, visando uma possível contratação;;
3. Diferentes padrões de acesso, uso e disponibilidade;
4. Modelos de negócio não adaptados à esferas públicas (compra, assinatura);
5. Alto custo de licenciamento e manutenção das coleções;
6. Crise orçamentária.
7. Cadê os usuários? 

Fonte: Anderson de Santana (FEBAB e USP) início: 56min do vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww

https://www.youtube.com/watch?v=rjbpND7hvww


Avaliação dos cursos de graduação e das BUs
SINAES 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - Lei no 10.861, de 14 de abril de 
2004. Relaciona-se à legalização da 
avaliação das bibliotecas universitárias.  

CONCEITO 5
Um dos critérios para 
obter conceito 5 -
O acervo físico está 
tombado e informatizado, 
o virtual possui contrato 
que garante o acesso 
ininterrupto pelos usuários 
e ambos estão registrados 
em nome da Instituição de 
Ensino Superior (IES).

Instrumentos de avaliação 
(INEP, 2017)

Instrumento de Avaliação de 
Cursos de Graduação 
Presencial e a Distância: 
Autorização; 
Reconhecimento e 
Renovação de 
Reconhecimento.

TCCs de graduação
Deverão ser 

disponibilizados em 
repositórios institucionais 

próprios, acessíveis pela 
internet.

01

02

03

04

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizacao.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
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https://www.ibccoaching.com.br/portal/qual-diferenca-entre-produtos-e-servicos-de-uma-empresa-no-ponto-de-vista-gerencial/#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20produtos%20e%20servi%C3%A7os%20%C3%A9%20que%20um%20neg%C3%B3cio,academia%20de%20gin%C3%A1stica%2C%20por%20exemplo.
https://www.ibccoaching.com.br/portal/qual-diferenca-entre-produtos-e-servicos-de-uma-empresa-no-ponto-de-vista-gerencial/#:~:text=A%20diferen%C3%A7a%20entre%20produtos%20e%20servi%C3%A7os%20%C3%A9%20que%20um%20neg%C3%B3cio,academia%20de%20gin%C3%A1stica%2C%20por%20exemplo.
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https://drive.google.com/file/d/11SrXf70GAVrnkk7u_eounrNDoIpPGM2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SrXf70GAVrnkk7u_eounrNDoIpPGM2S/view?usp=sharing
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/12/rel-avaliacao-servicos-2017.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/12/rel-avaliacao-servicos-2017.pdf
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GESTÃO DE PESSOAS

A gestão de pessoas (GP) é uma área bastante sensível em cada organização.

É extremamente contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos:
● arquitetura;
● cultura organizacional;
● características do mercado e do negócio;
● tecnologia utilizada;
● características das pessoas constituem a organização;
● estilo de gestão e muitas outras variáveis.

Fonte: Chiavenato (2020).



GESTÃO DE PESSOAS

GP é o conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores – como agregar, 
aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – no sentido de 
proporcionar competências e competitividade à organização. (CHIAVENATO, 2014)

GP é a área que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e 
cuida do capital humano das organizações, o elemento  fundamental do seu capital 
intelectual e a base do seu sucesso. (CHIAVENATO, 2014).



GESTÃO DE PESSOAS: conceito

É o conjunto integrado de atividades especialistas de staff e de gestores de linha - 
como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas - no 
sentido de proporcionar competências e competitividade à organização, garantindo 
sua sustentabilidade financeira, social e ecológica (CHIAVENATTO, 2020).



Contexto da gestão de pessoas

Organizações
dependem das 
pessoas

Pessoas
dependem das 
organizações

Interconexão 
e 

interdependência



Contexto da gestão de pessoas

❖ Sustentabilidade;
❖ Crescimento sustentável;
❖ Lucratividade;
❖ Produtividade;; 
❖ Qualidade nos produtos/serviços;
❖ Redução de custos;
❖ Maior participação no mercado;
❖ Conquista de novos mercados;
❖ Conquista de novos clientes;
❖ Competitividade;
❖ Imagem e reputação no mercado.

Objetivos organizacionaisObjetivos individuais

❖ Melhores salários e ganhos;
❖ Melhores benefícios;
❖ Estabilidade no emprego;
❖ Segurança no trabalho; 
❖ Qualidade de vida no trabalho;
❖ Satisfação no trabalho;
❖ Consideração e respeito;
❖ Oportunidade de crescimento;
❖ Autonomia para trabalhar;
❖ Liderança liberal;
❖ Orgulho da organização.



Objetivos da gestão de pessoas

Constituem os objetivos da gestão de pessoas:

❖ Ajudar a organização a realizar sua missão e alcançar seus objetivos;
❖ Proporcionar competitividade e sustentabilidade à organização;
❖ Proporcionar à organização pessoas capacitadas e motivadas;
❖ Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho;
❖ Desenvolver e elevar a Qualidade de Vida no Trabalho;
❖ Administrar e impulsionar a mudança;
❖ Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável;
❖ Construir a melhor equipe e a melhor empresa.



GESTÃO DE PESSOAS
Segundo Chiavenato (2014) na gestão de pessoas devem ser enfocados os seguintes 
aspectos:

- pessoas como seres humanos;
- pessoas como ativadoras de recursos organizacionais; 
- pessoas como parceiras da organização;
- pessoas como talentos fornecedores de competências;
- pessoas como capital humano.

Um estilo de gestão contemporânea pode ser caracterizada por sete fatores 
principais: enfoque sistêmico, gestão participativa, gestão baseada em processos e 
informações, valorização das pessoas, visão de futuro, aprendizado organizacional e 
foco em resultados.



As 3 etapas das 
organizações no 

decorrer no século XX 
(CHIAVENATO, 2014b, p. 

38.)



GESTÃO DE PESSOAS

Fatores organizacionais que impactam a gestão de pessoas:
1 gestão do conhecimento;
2 cultura organizacional;
3 clima organizacional;
4 motivação;
5 ética.



GESTÃO DE PESSOAS

1. Gestão de desempenho - em gestão de pessoas, a tarefa de avaliar os 
resultados produzidos por um indivíduo de forma conjunta às competências 
utilizadas para produzi-los.

2. Uma das atividades da gestão de pessoas nas organizações contemporâneas 
é capacitar pessoas.

3. A competência essencial de uma organização engloba o aprendizado coletivo 
e o know-how aplicados de maneira integrada na organização, de modo a 
diferenciá-la de outras empresas.



Os seis processos básicos de GP



Os seis processos básicos de GP

A gestão de pessoas contemporânea consiste numa série de atividades 
integradas, a saber:
1 agregar pessoas - quem deve trabalhar na organização (recrutamento, seleção, 
planejamento de RH, processo de integração);
2 aplicar pessoas - o que as pessoas farão na organização (desenho de cargo, 
análise e descrição, avaliação de desempenho);
3 recompensar pessoas - como recompensar pessoas na organização 
(remuneração, benefícios);



Os seis processos básicos de GP
4 desenvolver pessoas - como preparar e desenvolver as pessoas na organização 
(treinamento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, 
programas de mudanças, programas de comunicação);
5 manter pessoas - como manter pessoas trabalhando na organização (disciplina, 
higiene, segurança, qualidade de vida, relações sindicais); fundamentada na criação 
de condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas 
organizações;
6 monitorar pessoas - como saber o que as pessoas fazem na organização (banco 
de dados, controles, sistemas de informações gerenciais).



Os seis processos básicos de GP
4 desenvolver pessoas - como preparar e desenvolver as pessoas na organização 
(treinamento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, 
programas de mudanças, programas de comunicação);
5 manter pessoas - como manter pessoas trabalhando na organização (disciplina, 
higiene, segurança, qualidade de vida, relações sindicais); fundamentada na criação 
de condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas 
organizações;
6 monitorar pessoas - como saber o que as pessoas fazem na organização (banco 
de dados, controles, sistemas de informações gerenciais).



Missão, visão e valores

Missão - É a razão de ser da empresa, a resposta da organização em relação a uma 
necessidade da sociedade.

Visão - Dá um rumo à empresa, é a imagem do futuro que pretende alcançar.

Valores - São as crenças sobre o que é certo ou errado.



Missão, visão e valores da BU-UFC

Missão - Organizar, preservar e disseminar a informação para a produção do 
conhecimento, dando suporte às atividades educacionais, científicas, tecnológicas e 
culturais da Universidade Federal do Ceará, possibilitando o crescimento e o 
desenvolvimento da Instituição e da sociedade.

Visão - Ser reconhecida como biblioteca de excelência na gestão da informação e 
na prestação de serviços para a comunidade universitária e sociedade em geral, 
tornando-se referência no Estado do Ceará, na Região Nordeste e no Brasil.



Missão, visão e valores da BU-UFC

● Excelência

● Ética profissional 

● Gestão democrática

● Inclusão social

● Inovação

● Respeito à diversidade

● Responsabilidade 

socioinformacional

● Sustentabilidade social

● Transparência

● Valorização do ser humano
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ARQUITETURA DE BIBLIOTECAS E AMBIÊNCIA

Algumas questões: 

Será que as bibliotecas são/foram planejadas considerando aspectos de 
segurança, de conservação do acervo, o provável crescimento do acervo? 

Será que a bibliotecas dispõem de espaços e recursos adequados ao trabalho, ao 
descanso dos colaboradores?

Será que as bibliotecas possuem espaços e equipamentos adequados para estudo 
individual e em grupo pelos seus usuários?



ARQUITETURA DE BIBLIOTECAS E AMBIÊNCIA
Algumas questões: 

A iluminação e climatização das bibliotecas são adequadas?

Será que a sinalização da biblioteca facilita a utilização das instalações? A biblioteca 
possui sinalização?

A fiação elétrica e de redes são suficientes para satisfazer as necessidades 
relacionadas ao uso de equipamentos eletrônicos?

A biblioteca atende aos requisitos de acessibilidade?



O que é ambiência?

O termo ambiência tem origem do francês “ambiance” e pode ser também 
traduzido como meio ambiente. (BESTETTI, 2014). 

Ambiência refere-se ao espaço, arquitetonicamente organizado e animado, que 
constitui um meio físico e psicológico, especialmente preparado para o exercício de 
atividades humanas.

Ambiência não é somente espaço físico, é também encontro entre os sujeitos, 
propiciado pela adequação das condições físicas do lugar e pelo exercício da 
humanização. (BESTETTI, 2014). 



Fatores considerados na ambiência

❖ Forma
❖ Função
❖ Cor
❖ Textura
❖ Ventilação
❖ Temperatura
❖ Iluminação
❖ Sonoridade
❖ Simbologia
❖ valores subjetivos
❖ Adequação dos equipamentos complementares
❖ Utilização do espaço territorial para circulação



Norteadores da ambiência de BU

Conforto da equipe e dos usuários

Espaço facilitador de trabalho, do fornecimento da informação e do relacionamento 
dos atores

Espaço de produção de conhecimento

Espaço de armazenamento de informações



Usuários da biblioteca e ambiência

O usuário ao entrar no ambiente traz consigo suas experiências e emoções.

A percepção do ambiente biblioteca por parte do usuário colabora na sua
fidelização.

A ambiência revela a identidade da biblioteca e do gestor



Planos, relatórios

bit.ly/modelorelatoriobu20
19_ufc

Relatório 
anual de 

atividades Plano de 
retomada às 

atividades 
presenciais
bit.ly/planoretomadabuufcv1

https://bit.ly/modelorelatoriobu2019_ufc
https://bit.ly/modelorelatoriobu2019_ufc
https://bit.ly/planoretomadabuufcv1


ARQUITETURA DE BIBLIOTECAS E AMBIÊNCIA

Miranda ([1999]) aponta alguns problemas relacionados a construção de espaços de 
bibliotecas:

❖ a falta de experiência de equipes locais na fase de planejamento dos edifícios; 
❖ uma baixa participação da comunidade nas definições do partido arquitetônico;. 
❖ dificuldades de negociação com autoridades e burocracia das instituições, o que 

pode ter levado à tomada de decisões unilaterais por parte das agências 
financiadoras e das equipes externas de planejamento e construção; 

❖ a baixa capacitação de arquitetos e bibliotecárias em questões específicas.



ACESSIBILIDADE
Acessibilidade – condição para utilização com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de 
transportes, dispositivos, sistemas e de meios de comunicação e informação, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Glossário de acessibilidade (INEP, 2018).

Itens da acessibilidade informacional que caracteriza uma biblioteca inclusiva:
Tecnologia assistiva e acervo em formatos acessíveis.



ACESSIBILIDADE

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos (4. ed.).

Item 10.16: Bibliotecas e centros de leitura 

- Mobiliário (balcão de atendimento, balcão de informações, mesas ou 
superfícies de trabalho, equipamentos de controle de acesso) conforme o item 
9 da norma, quanto aos aspectos de acessibilidade.

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020)



ACESSIBILIDADE

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020)



ACESSIBILIDADE
A largura livre nos corredores entre estantes de livros deve ser de no mínimo 0,90 m 
de largura, conforme Figura 153.  Nos corredores entre as estantes, a cada 15 m, deve 
haver um espaço que permita a manobra da cadeira de rodas. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2020)



Planejando os Espaços da BU



Planejando os Espaços da BU
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TICs
Salvo exceções, as chamadas novas tecnologias da informação invadiram as 
diversas esferas da atividade humana. Em relação ao espaço do bibliotecário, 
convivem, numa relação híbrida, entre os antigos e os novos materiais. 

As inovações tecnológicas recentes na área de informação e comunicação criaram 
condições para uma rápida e eficiente comunicação entre as bibliotecas 
universitárias e seus usuários, sendo que com base nesses recursos tornou-se 
possível um atendimento eficiente de forma presencial, mas também à distância. 
São exemplos de bons serviços/produtos das bibliotecas universitárias aos seus 
usuários, acessados remotamente com o uso de tecnologias de informação e 
comunicação: acesso a portais de periódicos, catálogos on-line e Repositórios 
institucionais.

Silveira e Coutinho (2014)



Breve cronologia das TICs no SBUFC
● 1955-1957 - 65 anos de UFC e de bibliotecas (35 a 45 anos - 

empréstimo manual);
● Década de 1990 - Sistema S.A.U (em DOS) na BCM e BFD;
● 2000 - MEC lança o Portal de Periódicos da CAPES;
● 2003 - Utilização do Pergamum;
● [2005?] - Disponibilização da consulta ao acervo via internet e 

Meu Pergamum;
● 2006 - Portaria CAPES determina a publicação de teses e 

dissertações na internet (TEDE - IBICT);
● 2011 - Criação do RI UFC;
● [2014?] - Transição do Pergamum Delphi para o Pergamum Web 

na UFC, disponibilização do Pergamum Mobile, link do aplicativo 
via site da BU;

● 2016 - Lançamento do Catalog (sistema para geração de ficha 
catalográfica);



Breve cronologia das TICs no SBUFC
● 2016 - Recebimento de TCCs exclusivamente em meio digital ou 

eletrônico (via e-mail ou CD);
● 2017 - TCCs de graduação inseridos no RI (via DSpace), em 

consonância com o instrumento do MEC/INEP (2017);
● 2017 - Cadastro de biometria e utilização do leitor biométrico 

SUPREMA;
● 2019 - Interrupção do cadastro de biometria e utilização do leitor 

biométrico SUPREMA (retirado do mercado, por isso o Pergamum 
deixou de promover as atualizações);

● 2020 - Lívia - assistente virtual da Biblioteca do Campus da UFC 
em Crateús; 

● 2020 - Lançamento do CadOnline (serviço online de cadastro do 
usuário);

● 2020 - Lançamento do Agende BU (ago. 2020).
Adaptado de Universidade Federal do Ceará (2020)



Eras da internet e as bibliotecas
● Web 1.0 = somente leitura;
● Web 2.0 = leitura, escrita (blogs, wikis, mídias sociais);
● Web 3.0 = leitura, escrita e semântica (o uso de algoritmos para reunir informações e 

fazer recomendações aos usuários é um exemplo claro dessa mudança);
● Web 4.0 = programas, dados e serviços na nuvem, não mais em computadores 

pessoais; dependência total da internet.
Linked Data na biblioteca - objetivo dos dados interligados é tornar a biblioteca (e 
sua coleção) mais visível online, o Linked Data ajuda as bibliotecas a serem 
descobertas em pesquisas online, publicam os dados da biblioteca na web em 
formatos que os algoritmos de pesquisa possam usar.

Quais os serviços “nas nuvens” disponíveis hoje?

Quais você utiliza?



Processo de desenvolvimento da biblioteca 4.0

Noh (2015 apud JESUS; CUNHA, 2019, p. 324)



Porque as bibliotecas 
reúnem as pessoas mesmo 
quando temos que ficar 
separados.

Mídias Sociais
Estamos de volta. 
Agradecemos a toda 
brilhante comunidade 
que retorna hoje.
A biblioteca realmente 
não é nada sem vocês.

@americanlibraryassociation
                       57,2k

@bu.ufsc
5,5k

@britishlibrary 
305k

Quarentena 135º dia
Eu 
Vontade de 
reencontrar os amigos



StreamYard, 
Podcast, via agregador de 
Podcast ou aplicativo próprio  

Plataformas utilizadas

Google Meet, SRV - Chatbot, WhatsApp, 
Mídias sociais, e-mail, blog, site

EAD (Solar, Moodle, 
Google Classroom, 

Meet, Zoom)

Março de 
2020 -

Período da

Pandemia
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