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RESUMO 

Monografia de Especialização 
Curso de Pós-Graduação – Lato Sensu – Gestão em Arquivos 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

PERFIL DOS USUÁRIOS DA CASA DA MEMÓRIA 
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA  

 
AUTORA: FABIANE MARQUES BELÉM 

ORIENTADOR: PROFº DR. CARLOS BLAYA PEREZ 
Data e Local da Defesa: Sapucaia do Sul, 29 de novembro de 2014. 

 
A presente monografia expõe o resultado do trabalho de pesquisa, realizada no 
período de 17 de setembro a 06 de outubro de 2014, com a meta de traçar o perfil 
do usuário da Casa da Memória da Fundação Cultural do Município de Curitiba. 
Para tanto, buscou-se efetuar uma pesquisa bibliográfica, com um apanhado teórico 
que possibilitasse a compreensão e importância do cerne desta pesquisa com 
usuários. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário, com perguntas 
abertas e fechadas, aplicado aos usuários reais da Casa da Memória. A análise 
quantitativa e qualitativa dos dados nos permitiu identificar o perfil dos usuários e 
suas necessidades de informação e satisfação perante os serviços prestados. Após 
a análise, constatamos que o perfil do usuário da Casa da Memória é em sua 
maioria feminino, com idade entre 46-55 anos, tendo formação em História e atuam 
na área de cultura. De modo geral, estão satisfeitos com os serviços oferecidos pela 
instituição. O estudo de usuários deve ser considerado como uma ferramenta 
estratégica e servir de subsídio para o planejamento de ações nas unidades de 
informação, pois permite que se conheça as necessidades de informação e o nível 
de satisfação dos pesquisadores. 
 
Palavras-Chave : Arquivos. Usuários de Informação. Estudo de Usuários. Marketing 
em Unidades de Informação. Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba. 



ABSTRACT 

Monograph of Specialization 
Post- Graduate – Sensu Lato – Archives Management  

Federal University of Santa Maria 
 

PROFILE OF USERS IN THE HOUSE OF MEMORY 
OF CULTURAL FOUNDATION OF CURITIBA 

 
AUTHOR: FABIANE MARQUES BELEM 

ADVISER: CARLOS PEREZ BLAYA 
Defense Place and Date: Sapucaia do Sul, November 29th, 2014. 

 
This monograph expose the result of work done to profile the user of the House of 
the Memory of the Municipality of Curitiba Cultural Foundation from September 17 to 
October 6 in this year. Therefore, we attempted to make a literature researching 
order to have a theoretical overview on the subject, which enabled the understanding 
and importance of the core of this research with users. Data collection was done 
through a questionnaire with open and closed applied to users who attend the House 
of Memory questions. Quantitative and qualitative analysis of the data allowed us to 
identify user's profile, their information needs and satisfaction with services provided. 
After the analysis we can that the users profile of the House of Memory is mostly 
female, aged 46-55 years, having graduated in history and work in the area of 
culture. Generally are satisfied with the services offered by the institution.The study 
of users should be considered as a strategic tool and provide support for action 
planning units of information, it allows you to meet the information needs and the 
level satisfaction of their searchers. 
 
Keywords:  Archive. Users Information. Study of Users. Marketing in the Information 
Units. House of Memory of Cultural Foundation of Curitiba. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo realizado com usuários ou clientes (nomenclatura utilizada pelo 

Marketing) é uma das técnicas de Marketing cuja importância está diretamente 

relacionada com o planejamento das atividades de uma instituição ou empresa. 

Trata-se de ferramenta importante para auxiliar na tomada de decisões sobre como 

melhor satisfazer as necessidades e demandas de informação, além de obter dados 

para orientar a aplicação dos recursos de difusão que a instituição dispõe. O 

Marketing é função vital de qualquer organização que se relacione com um mercado 

cujas necessidades e desejos devem ser atendidos por produtos ou serviços. 

Pesquisar as necessidades é peça chave para consecução do objetivo de uma 

unidade de informação que é tornar acessível, de maneira satisfatória, à informação 

ao usuário. Adaptando essa abordagem para o campo das Ciências da Informação 

chamamos de estudo de usuários a identificação e qualificação das necessidades de 

informação do público que busca e recebe os serviços prestados por um serviço de 

informação.  

As Bibliotecas, os Arquivos, Museus e Centros de Documentação deveriam 

realizar pesquisas com os seus usuários para conhecerem o público e oferecerem 

os serviços de acordo com as necessidades deles. A utilização dos conceitos de 

Marketing na área da informação é recente e a sua terminologia ainda não foi bem 

assimilada pelos profissionais. São escassos os trabalhos que relacionam a área de 

Informação e as estratégias de Marketing. 

Para efeito desta monografia buscou-se identificar o perfil dos usuários que 

pesquisam na Casa da Memória, um centro de documentação e pesquisa 

custodiador de acervo documental referente à história da cidade de Curitiba e do 

estado Paraná. As indagações primárias surgiram de um olhar empírico a respeito 

da importância das técnicas de Marketing para o planejamento das atividades nas 

unidades de informação e a partir das leituras sobre Marketing e suas técnicas 

relacionadas à Ciência da Informação. 

A estrutura da presente monografia está composta de um primeiro capítulo de 

desenvolvimento que define usuários de informação e sua essencial importância 

diante da finalidade das unidades de informação, elenca e discute alguns tipos de 
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usuários. Além de apresentar uma análise sobre a definição, objetivos e finalidade 

de um estudo de usuários. E, por último, a importância de técnicas de Markenting 

nas unidades de informação e o profissional frente ao desafio de assimilar a 

informação como produto. O segundo capítulo discorre sobre a metodologia 

empregada na pesquisa. O último capítulo do desenvolvimento dedica-se à análise 

dos questionários, apresentando os dados obtidos, a subsequente discussão dos 

mesmos e os resultados alcançados. Por fim, as considerações finais sobre o tema 

desenvolvido. 

Assim, acredita-se na importância desse estudo pela carência de produção de 

conhecimento nesta área, servindo de referencial para outros projetos. Além disso, 

apresenta um diagnóstico para planejamento e ações a serem realizadas pela Casa 

da Memória com a finalidade de adequar e oferecer melhorias nos serviços 

prestados, bem como conhecer o perfil de usuário que a frequenta. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Identificar o perfil e o grau de satisfação dos usuários da Casa da Memória da 

Fundação Cultural de Curitiba com relação aos serviços prestados. 

Objetivos Específicos  

São os que seguem: 

Refletir sobre o Marketing e as unidades de informação; 

Pesquisar o perfil dos usuários da Casa da Memória; 

Investigar a satisfação e necessidades dos usuários com relação aos serviços 

prestados. 

Justificativa 

A pesquisa justificou-se pelo estudo realizado com usuários ser parte 

fundamental do trabalho de planejamento das atividades de uma unidade de 

informação, tais como as ações de difusão do acervo, e também indicador dos 

problemas encontrados nos serviços oferecidos.  
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A Casa da Memória é um local que abriga parte da história da cidade de 

Curitiba e do estado do Paraná, sendo procurada pelo público em geral e os próprios 

servidores dos órgãos da Prefeitura Municipal para confecção de material de 

publicidade, pesquisas históricas entre outros. A Casa disponibiliza ao cidadão um 

rico acervo fotográfico, bibliográfico e documental.  

O estudo, além de ter traçado o perfil do usuário, possibilitou a identificação 

de pontos fortes e fracos, imprescindíveis para verificar a satisfação ou não do 

usuário com a unidade de informação. A Casa da Memória, instituição atrelada ao 

governo municipal, não possuía ainda um estudo aprimorado de usuários e com a 

análise de dados realizada na pesquisa deverá beneficiar-se com subsídios para 

qualificar o atendimento, melhorar os serviços oferecidos, propor ações de difusão 

voltadas aos segmentos dos usuários identificados, bem como tentar aproximar 

outros cidadãos que ainda não conhecem a instituição. 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

A Casa da Memória é um espaço cultural, denominação dada pela 

administração municipal, pertencente à Fundação Cultural de Curitiba - FCC. Diante 

da necessidade de contextualização da estrutura organizacional, abaixo veremos 

uma breve descrição sobre a Fundação. 

Fundação Cultural de Curitiba - FCC 

É um órgão da administração pública indireta do município de Curitiba/ 

Paraná. Criada pela Lei Municipal nº 4.545, de 5 de janeiro de 1973, nasceu com a 

tarefa de “formular a política cultural do município”. Tem a missão de: 

Promover o desenvolvimento sociocultural e artístico da comunidade, 
subsidiado pelas necessidades e expectativas de todos os segmentos da 
sociedade curitibana, de modo a enriquecer e compartilhar o conhecimento, 
criando igualdade de oportunidades para todos. (FCC, 2014c). 

Na década de 70 a cidade vivia uma série de transformações urbanas que se 

mesclaram com uma política de preservação da cultura e história. Segundo o site, 

alguns acontecimentos marcaram a história da Fundação: 

A definição do Setor Histórico, a criação do Centro de Criatividade de 
Curitiba e a inauguração do Teatro do Paiol, no início dos anos 70, 
contribuíram para amadurecer a proposta de um órgão municipal específico 
para gerenciar as atividades culturais – até então, a cargo do Departamento 
de Relações Públicas e Promoções da Prefeitura. A história da FCC é 
pontuada ainda por outros importantes marcos: a criação da Lei de 
Incentivo à Cultura, em 1991, cuja revisão em 2005 deu origem ao 
Programa de Apoio e Incentivo à Cultura; o início das ações de 
responsabilidade social, com a criação do Programa Rede Sol – Arte 
Solidária, em 1997 e a criação do Conselho Municipal de Cultura, em 2006. 
(FCC, 2014b). 

Segundo a Lei Municipal nº 4.545, de 5 de janeiro de 1973, compete a 

Fundação Cultural: 

a) formular a política cultural do Município; 
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b) articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, bem como 

Universidades e instituições culturais; de modo a assegurar a coordenação 

e a execução de programas culturais de qualquer iniciativa; 

c) promover a defesa do patrimônio histórico e artístico do Município de 

Curitiba e do Estado do Paraná; 

d) conceder auxílio a instituições culturais existentes no Município, para 

assegurar o desenvolvimento de um programa cultural efetivo; 

e) elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Prefeito Municipal; 

f) emitir pareceres sobre assuntos e questões de sua alçada que lhe sejam 

submetidos pelo Prefeito Municipal; 

g) promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, do Estado do 

Paraná, de outros Estados da União, mediante convênios que possibilitem 

exposições, reuniões e realizações de caráter artístico e literário; 

h) promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, projeções 

cinematográficas e festividades populares de cunho cultural; (Redação 

dada pela Lei nº 8184/1993) 

i) realizar promoções destinadas a integração social da população, com 

vistas a elevação do seu nível cultural e artístico; 

j) implantar projetos envolvendo a terceira idade. (Redação acrescida pela 

Lei nº 7671/1991) 

k) promover a difusão cultural, mediante a operação de serviço de 

radiodifusão educativa, com transmissão de programas com finalidades 

educativo-culturais. (Redação acrescida pela Lei nº 11793/2006) 

Para cumprir com as suas competências, a FCC distribui suas atividades em 

Unidades/ Espaços Culturais, “entenda-se, por unidade, cada endereço aberto ao 

público, ofertando serviços e/ou produtos culturais” (FCC, 1996, p.34). São 57 

unidades entre elas teatros, museus, bibliotecas, memoriais, cinemas, salas de 

exposição, etc. Funcionando grande parte em “antigos casarões, preservados na 

parte física e com uso reciclado para o acesso de toda a população.” (FCC, 1996, 

p.32) 

Vislumbrando a abrangência das atividades desenvolvidas pela Fundação, 

vamos citar, de acordo com o Boletim Informativo da FCC (1996), alguns espaços 

culturais administrados por ela:  
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Cinemateca de Curitiba: responsável por difundir a cultura cinematográfica e 

de exibir filmes de qualidade, além de desenvolver um trabalho de 

preservação de filmes; 

Teatro Novelas Curitibanas: centraliza as ações da FCC no campo das artes 

cênicas, além de incentivar a produção paranaense; 

Casa Romário Martins: é um centro de informações sobre a cidade, sua 

história, divulgando seu trabalho por intermédio de exposições; 

Museu Guido Viaro: instituição que preserva e torna conhecida a obra do 

italiano Guido Viaro, radicado em Curitiba; 

Camerata Antiqua de Curitiba: a orquestra da Camerata desenvolve atividade 

de pesquisa, execução e divulgação de música erudita. 

A Fundação tem competência patrimonial, como mencionado acima no item c 

- promover a defesa do patrimônio histórico e artístico do Município de 

Curitiba e do Estado do Paraná, e a exerce por intermédio de suas 

Unidades. Uma delas é a Casa de Memória, local de realização da 

pesquisa de perfil de usuários, onde o trabalho está vinculado à guarda, 

preservação de patrimônio documental e disponibilização para pesquisa. 

Casa de Memória 

É um Centro de Documentação e Pesquisa que tem como atribuição a 

pesquisa, preservação e conservação de acervo documental referente à história de 

Curitiba e do Paraná. O acervo é originado por intermédio de doações e aquisições 

feitas por Lei de Incentivo à Cultura.  



 

22

 

Figura 1 - Divisão de Centro de Documentação da Casa de Memória. 

FONTE: Fotografado pela autora. 

 

Figura 2 - Sala de Pesquisa. 

FONTE: Fotografado pela autora. 

A Casa da Memória está vinculada a Diretoria do Patrimônio Cultural da 

Fundação Cultural de Curitiba, abaixo esquema sobre a estrutura organizacional 

feito a partir do Decreto 281/1992: 
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Figura 3 - Estrutura Organizacional. 

FONTE: Decreto 281/1992. 

Inaugurada em 1981, a Casa da Memória originou-se da extensão do arquivo 

histórico da Casa Romário Martins (um centro de informações gerais sobre a cidade, 

existente desde 1973) a qual não dispunha mais de espaço para abrigar o acervo. A 

Casa da Memória absorveu e ampliou funções e atividades que cabiam à Casa 

Romário Martins, transformada, nessa ocasião, em espaço exclusivo de exposições 

sobre a história da cidade. 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
CURITIBA

GABINETE DO PRESIDENTE

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
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Figura 4 - Jornal noticia inauguração da Casa da Memória. 

FONTE: Recorte de página do Diário do Paraná, datado de 10.05.1981. 

Em 1986, a ausência de um Arquivo Municipal e a carência de espaço físico 

levou a Prefeitura Municipal a transferir para a Casa da Memória uma rica 

documentação composta por livros de alvarás do comércio (1885-1974) e da Porta 

(1893-1936). Em 1990, vieram os livros foreiros (1890-1934) e demais documentos 

da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

A aquisição, em 1995, de parte da coleção do Professor Newton Carneiro, 

trouxe outra característica ao acervo da Casa, especializado em história da cidade e 

do estado. 

A sistematização dos dados vem sendo realizada desde 1994, possibilitando 

ao usuário um melhor acesso às informações.  

Quanto à localização, conforme informações do site institucional:  
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A Casa da Memória passou por diversos endereços no Setor Histórico. 
Inicialmente, funcionou num sobrado do Largo Coronel Enéas esquina com 
a Travessa Nestor de Castro. Em 1985, se instalou no Solar dos 
Guimarães, na Rua 13 de Maio, onde se manteve até 1993, quando foi 
transferida para um imóvel na Rua do Rosário. Em 1999, ocupou um prédio 
comercial na Rua São Francisco. Sua sede definitiva foi inaugurada em 
2000. (FCC, 2014a). 

A estrutura organizacional da Casa da Memória está composta por três 

setores de atendimento especializado com acervos diferenciados, sendo eles: 

Divisão de Centro de Documentação 

Reúne o acervo de 105.000 mil obras catalogadas em base de dados, com 

documentos impressos e manuscritos, periódicos, livros e materiais iconográficos, 

como aquarelas, plantas, mapas, projetos de construção, rótulos, etc. 

Responsável pela reserva técnica dos acervos, disponibilização ao público, 

atendimento e pesquisa histórica. 

Divisão de Obras Raras 

Compõem seu acervo bibliográfico raro (são consideradas raras as 

publicações anteriores ao ano 1954): documentos impressos e manuscritos, 

periódicos, livros e materiais iconográficos, mapas, plantas e projetos arquitetônicos, 

rótulos, charges originais de Alceu Chichorro e as figurinhas de Balas Zequinha. O 

setor é responsável pelas seguintes atividades: 

a) Catalogação, classificação e indexação de acervo bibliográfico raro; 

b) Digitação, inclusão e revisão do acervo bibliográfico raro em base de dados 

WINISIS; 

c) Higienização e conservação do acervo bibliográfico raro; 

d) Visita técnica para avaliação e aquisição de acervo bibliográfico; 

e) Organização e acondicionamento de materiais raros; 

f) Descarte: materiais contaminados; 

g) Remoção do acervo: em caso de sinistro, exposições, mudança de local; 

h) Entrevistas para divulgação do Setor para os meios de comunicação. 

Divisão de Multimeios 

Responsável por gerenciar o acervo fotográfico e audiovisual, de caráter 

histórico-documental (o acervo fotográfico de caráter artístico é responsabilidade do 

Museu de Fotografia da FCC. O acervo fílmico é de competência da Cinemateca de 

Curitiba, também da FCC. Já parte do acervo fotográfico, por questões jurídicas, é 

administrado pelo Arquivo Público Municipal) pertencente à Diretoria de Patrimônio 
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Cultural (DPC) da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), órgão da Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC), realizando atividades de pesquisa, aquisição e 

conservação de acervo, digitalização e tratamento de imagens e de registro 

audiovisuais, disponibilizando cópias de seus acervos ao público em geral e 

colaborando na realização de publicações, exposições e outros projetos realizados 

pela DPC, FCC e PMC, bem como de pesquisas oriundas de outras instituições e 

usuários individuais. 

Para conhecimento do acervo custodiado pela Casa da Memória, a seguir 

apresenta-se o quadro 1 com levantamento feito pelos seus funcionários em maio de 

2012: 

 

Acervo  Total  
Multimeios 546.903 

Obras Raras 69.707 
Histórico-Documental 45.876 – acervo geral 

4.249 – acervo digital 
1.982 – CDs, DVDs, VHS 

1.921 – projetos arquitetônicos 
45.521 – artigos periódicos 

4.263 – pastas arquivo histórico 
1.987 – índice de ruas 

105.799 – total catalogado 

Quadro 1 - Levantamento do acervo/2012. 

FONTE: Casa da Memória. 

Diante das informações acima mencionadas foi possível conhecer melhor a 

instituição escolhida para realizarmos o estudo de usuários. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são abordados os princípios fundamentais, ideias e 

conhecimentos sobre o tema da pesquisa. Este apanhado teórico permitiu a 

compreensão e importância do cerne desta pesquisa com usuários da Casa da 

Memória. 

O referencial teórico é subdividido em 3 (três) subcapítulos: O primeiro 

subcapítulo trata dos usuários de informação e os tipos identificados por alguns 

autores. O segundo discute o estudo de usuários e a importância da sua realização 

para as instituições custodiadoras de acervos documentais. O último trata da relação 

entre a teoria do Marketing e as unidades de informação 

Usuários de Informação 

Pires define o termo usuário e o diferencia de outros termos utilizados como 

sinônimos, como segue: 

O conceito de usuário é complexo. Diz respeito tanto ao especialista que 
interroga uma base de dados como aquele que solicita um serviço (resposta 
a uma questão ou uma pesquisa bibliográfica); ao cliente de um serviço; ao 
produtor de informação; entre outros. Usuário, comunidade e cliente são 
termos muitas vezes usados como sinônimos. Na literatura internacional o 
termo mais utilizado é usuário. Cliente está mais próximo do conceito 
comercial marketing. O termo comunidade é utilizado quando se quer referir 
ao público que frequenta ou poderia frequentar a biblioteca pública. (PIRES, 
2004, p.7) 

Todo o trabalho de um profissional da informação está voltado para superar 

as expectativas do usuário de informação, não somente os serviços do setor de 

atendimento. Por isso, os profissionais que cuidam do tratamento dado aos 

documentos objetivam sempre a satisfação do indivíduo que busca exercer seu 

direito de acesso à informação.  
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As funções arquivísticas envolvem a gestão de todo o ciclo informacional 
dos documentos, a fim de assegurar que a massa documental torne-se 
acessível e compreensível para todos. O profissional da informação é o 
mediador entre os provedores de informação, os usuários e as tecnologias 
de informação. (PEREZ, 2007, p. 53)  

O usuário não deve estar ausente das questões arquivísticas, pois todo o 

trabalho do arquivo se direciona para ele, conforme Jardim e Fonseca (2004), que, 

ainda, enfatiza:  

Torna-se assim fundamental aprofundar, no âmbito da Arquivologia, do 
ponto de vista teórico e prático, as questões que envolvem o usuário da 
informação como sujeito do processo arquivístico. (JARDIM & FONSECA, 
2004, p.2)  

Bem como o trabalho dos profissionais de informação, a finalidade da 

instituição que disponibiliza informação está voltada ao usuário, pois não faz sentido 

uma organização cujo cerne seja dar acesso ao usuário de informação e esta não 

conhecê-lo ou ser indiferente as suas necessidades.  

Busca-se a satisfação do usuário como fonte da própria satisfação e 
sobrevivência da organização. O sucesso em disponibilizar a informação 
depende do conhecimento que se tem das necessidades dos usuários e 
oferecer-lhes as melhores alternativas de serviços. (ROSSATO, 2001, p. 99) 

Oliveira ainda destaca que: 

O arquivista ao realizar o tratamento intelectual de acervos deve perguntar-
se incessantemente para quem está organizando os acervos, qual a forma 
mais acessível de difundir os conteúdos desses acervos para o maior 
número possível de usuários e quais os possíveis usos desses acervos. 
(OLIVEIRA, 2006, p.112). 

Ou seja, a unidade de informação precisa identificar bem o seu usuário, 

pesquisar melhores formas de atendimento e talvez possa descobrir novas 

demandas antes não deparadas, pois muitas vezes os usuários desconhecem as 

possibilidades de pesquisa de uma unidade de informação. 

Para Oliveira em sua pesquisa para dissertação de mestrado em Ciência da 

Informação – Convênio IBICT – UFF: 
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Os usuários buscam distintas informações para atender múltiplos objetivos 
de pesquisa. Um serviço de arquivo que anteriormente era considerado 
especializado em atender a um perfil de pesquisador com objeto de 
pesquisa centrado em uma área específica do conhecimento, com a 
utilização da WEB, por parte de um conjunto variado e não identificável de 
usuários, pode surpreender-se com demandas até então inusitadas. 
(OLIVEIRA, 2006, p.112). 

Os pesquisadores acompanham tendências sociais e culturais e, por isso, 

estão vulneráveis aos assuntos predominantes e disponíveis na web. As unidades 

de informação devem acompanhar as mudanças de demanda informacional. Os 

usuários de informação podem ser tipificados segundo características. Alguns 

autores elaboraram uma classificação de usuários, como veremos abaixo. 

Tipos de Usuários 

Utilizando-se de critérios diferenciados, alguns autores realizaram um trabalho 

de levantamento e classificação do público que recorre aos serviços de informação. 

Guinchat e Menou apud Araujo fizeram uma classificação em três principais 

grupos de usuários externos de acordo com características sócio-profissionais: 

Estudantes ou usuários que ainda não possuem uma vida profissional ativa; 
Usuários ativos profissionalmente, cujas necessidades informacionais 
tenham origem em suas atividades profissionais; Cidadão ou usuário 
comum, cujas necessidades informacionais são gerais e referentes à sua 
vida social. (GUINCHAT E MENOU 1994, p. 483, apud ARAÚJO, 2010, p. 
22) 

O autor Belsunce (1982 apud PEREZ, 2002) identificou os seguintes tipos de 

usuários, conforme o uso da informação: 

Usuário Prático: que busca nos arquivos uma informação que sirva como 

propósito imediato, a fazer algo ou a tomar uma decisão; 

Usuário Acadêmico: consiste na busca e seleção de dados, para a elaboração 

intelectual; 

Usuário Popular: não se caracteriza tanto pela finalidade da busca como pelo 

sujeito, o homem comum. E o homem comum oferece a gama mais ampla, 

indiscriminada e menos especifica de inquietudes e necessidades; 
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Usuário Artístico: é quando um artista (poeta, pintor) busca informações sobre 

o tema de sua criação; 

Uso Editorial: no caso de séries ou relações documentais ou gráficas, vem a 

ser a criação de um produto que poderíamos chamar de documento 

secundário. 

Conforme a especialidade da documentação ou a especialização dos 

arquivos irá influenciar na identificação dos tipos de usuários. Chaborneau (1994 

apud PEREZ, 2002) considerou dois tipos de usuários para os arquivos fotográficos 

que são: os usuários de informação – artistas, arquitetos, diretores de teatro, cinema 

e televisão, historiadores de arte e arquitetura que buscam nas fotografias 

informações, inspirações para suas publicações ou criações – e os usuários de 

ilustração – além dos mencionados na primeira categoria, editores, cientistas 

sociais, genealogistas.  

Por sua vez Fuentes e Pujol (1994) agrupou os usuários dos arquivos de 

periódicos dos meios de comunicação da seguinte forma:  

1ª Categoria: “os professionales de la información e comunicación”, ou seja, 

os jornalistas que consultam dados para elaborarem seus artigos ou 

notícias;  

2ª Categoria: “empresas, organismos e instituciones publicas y privadas” este 

grupo procura por informação da atualidade política e econômica.  

3ª Categoria: “población academica” buscam dados para realização de 

pesquisas, teses etc  

4ª Categoria: “al lector, radioyente o televidente” necessidades variadas e 

normalmente muito práticas.  

Como podemos verificar muitos autores trabalham identificando 

características que possam agrupar pesquisadores com semelhanças em comum. 

Isto auxilia no entendimento das causas, necessidades, comportamento entre outros 

fatores que influenciam a procura das unidades de informação. Podemos definir, de 

forma geral, alguns tipos de usuários. No entanto, os tipos bem como o perfil variam 

de uma unidade de informação para outra. É importante ressaltar o estudo de 

usuários como forma segura de obtenção do perfil característico dos usuários da 

instituição onde se realiza a pesquisa.  
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Marketing e as Unidades de Informação 

As estratégias de Marketing, conforme Amaral (2000), possibilitam o 

reconhecimento das necessidades dos clientes, por intermédio delas o profissional 

vende o que o cliente quer e ele sabe o produto que irá vender e para quem vender. 

O profissional de informação deve perceber a importância de seu objeto de 

trabalho para o desenvolvimento humano e as mudanças em relação a sua atuação. 

Assim, vislumbrará a informação como produto e o consumo dela com valor 

agregado. Para Amaral: 

[...] a literatura aponta que a falta de habilidade em manter um negócio na 
área de informação está relacionada com a inexistência de um plano de 
marketing; não formulação da estratégia para entrar no mercado ou a não 
realização prévia de pesquisa de mercado para delimitar o campo de ação. 
(AMARAL, 2000, p. 2) 

Portanto, a importância da pesquisa com os usuários e a assimilação desta 

como parte de uma estratégia de Marketing em Bibliotecas, Arquivos e Centros de 

Documentação, para descobrir as necessidades e demandas, bem como oferecer os 

produtos informacionais de acordo com as mesmas. O estudo de usuários aproxima-

se da pesquisa realizada em Marketing, sendo que “a tarefa da pesquisa de 

marketing é avaliar a necessidade de novas informações e fornecer à gerência 

informações relevantes, precisas, confiáveis, válidas e atuais para o processo de 

tomada de decisão.” (VIEIRA, 2002, p. 62) 

Amaral (2000) afirma que a utilização dos conceitos de Marketing na área da 

informação é recente e a sua terminologia ainda não foi bem assimilada pelos 

profissionais, seria oportuna a inclusão dos estudos de Marketing nos currículos dos 

cursos de graduação das áreas de Ciência da Informação. 

Alguns fatores que retardam a utilização das técnicas de Marketing nas 

unidades de informação ou nas instituições são apresentados por Amaral e podem 

estar ligados: 
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À falta do foco das unidades de informação nas prioridades dos seus 
usuários; à exagerada e errônea consideração de que a informação é 
importante por si só e não precisa ser divulgada; ao conhecimento 
insatisfatório das técnicas mercadológicas pelos profissionais atuantes no 
setor; às deficiências curriculares da formação dos profissionais da área de 
informação. (AMARAL, 2008, p.33) 

A falta de foco nos usuários é realmente preocupante, pois sem isso os 

gestores são incapazes de melhorarem os serviços prestados pelas instituições. 

Muitas Bibliotecas ou Arquivos não realizam estudos de usuários, pois não 

vislumbram a importância estratégica de descobrir os interesses dos pesquisadores. 

Muitas vezes por considerarem que os acervos não precisam ser divulgados, 

adotando uma postura passiva onde o público é quem deve procurar e adaptar-se a 

cultura destas instituições. 

Amaral (2008, p. 34) explicita o conceito de promoção que “é uma atividade 

de marketing referente à comunicação com o propósito de fazer conhecer e efetivar 

o uso ou adoção de um produto, idéia, comportamento ou serviço”, pois entende ser 

importante para atração de novos consumidores e para a venda de ideias. Las 

Casas considera: 

Que a promoção é uma das variáveis do composto de marketing. Este 
também é denominado de composto mercadológico, mix de marketing, 
marketing mix ou mix mercadológico. Trata-se do conjunto de ferramentas 
ou variáveis de marketing que a empresa ou organização utiliza para 
perseguir seu objetivo de marketing no mercado-alvo. O Professor Eugene 
Jerome McCarthy classificou essas ferramentas em quatro grupos que 
denominou os 4 Ps do marketing: produto, preço, praça (ou ponto de 
distribuição) e promoção. (LAS CASAS, 2006, p.377, apud AMARAL, 2008, 
p.35) 

A promoção referente à comunicação tem o objetivo principal de se fazer 

conhecer um serviço ou produto, segundo Amaral alguns objetivos específicos são:  

Tornar a organização e seus produtos e serviços conhecidos pelos usuários 
potenciais; tornar o ambiente da organização e seus produtos e serviços 
atraentes para os usuários potenciais; mostrar aos usuários reais como usar 
os produtos e os serviços; evidenciar os benefícios dos produtos e serviços 
oferecidos; manter os usuários reais, constantemente, bem informados 
sobre a atuação da organização, seus produtos e serviços. (AMARAL, 2008, 
p. 34) 

De fato alguns profissionais de informação não têm contato com o Marketing, 

pois termos utilizados nesta área ainda são incompreendidos por eles. A autora, 

acima mencionada, fez uma pesquisa bibliográfica e constatou que somente na 
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década de 90 apareceram estudos mais sólidos sobre Marketing em unidades de 

informação. Além disso, ela sugeriu a utilização do termo promoção/comunicação 

para uma tentativa de promover as unidades de informação e ressaltou que há uma 

ausência de fundação teórica da transposição dos conceitos de Marketing para as 

unidades de informação.  

Os profissionais de informação precisam enxergar as unidades de informação 

como um negócio disposto a atrair clientes. Silva (2000) ao analisar o Marketing em 

unidades de informação sugere que a ótica empresarial visa entender a existência 

de um mercado regido pelas leis de oferta e procura como os outros. As Bibliotecas, 

Arquivos e Centros de Documentação dedicavam seus esforços unicamente na 

preservação e armazenamento do seu acervo. Porém, hoje em dia, observa-se o 

foco também na disseminação e difusão da informação aos usuários.  

Estimular os cidadãos ao consumo de informação é uma atividade nem 

sempre enraizada nas Bibliotecas, Museus e Arquivos Públicos, que muitas vezes 

não compreendem a função do Marketing dentro dessas unidades, porque não 

visam à ampliação de seu público, partindo do princípio que não se constituem de 

espaços com fins lucrativos. 

 As técnicas de Marketing não são a resolução de todos os problemas que os 

profissionais de informação enfrentam, porém constituem-se em ferramentas 

importantes para consecução da satisfação dos serviços/produtos oferecidos aos 

usuários. O estudo de usuários é uma das premissas do Marketing e foco principal 

deste trabalho.  

Estudo de Usuários 

Sanz Casado definiu os estudos de usuários como: 

El conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente 
los hábitos de información de los usuários, mediante la aplicación de 
distintos métodos, entre ellos los matematicos (principalmente estadísticos) 
a su consumo de información. (CASADO, 1994, p. 31) 



 

34

Figueiredo também conceitua o termo: 

Estudos de Usuários são investigações que se fazem para saber o que os 
indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as 
necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou 
centro de documentação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. 
(FIGUEIREDO, 1994, p.7) 

O estudo de usuários deve ser considerado como uma ferramenta estratégica 

e servir de subsídio para planejamento de ações nas unidades de informação, pois 

permite que se conheça e atenda a necessidade de informação dos pesquisadores.  

A contribuição trazida por Sanz Casado (1994) reside no fato de que o estudo 

de usuários pode e deve beneficiar os serviços de informação à medida que através 

dele torna-se possível:  

 Desenhar e planejar os serviços de informação de acordo com as 

necessidades de informação refletidas nas demandas da comunidade de 

usuário deste serviço;  

Evitar o desperdício dos recursos orçamentários na manutenção de serviços 

desnecessários;  

Determinar o pessoal necessário para as diferentes demandas reais do 

trabalho e dos usuários;  

Conhecer os documentos que devem ser expostos aos usuários em 

detrimento de outros não muito procurados;  

Otimizar as atividades de aquisição e eliminação conforme a demanda;  

Estimar os recursos tecnológicos necessários à execução do serviço;  

Medir a eficácia do serviço;  

Adequar o espaço; entre outras.  

Para Jardim e Fonseca: 

[...] ainda é minoritária no campo arquivístico a perspectiva da informação 
como objeto da Arquivologia e dos arquivos como serviços de informação. 
Se esta discussão não for aprofundada e superada, os estudos de usuários 
em arquivos permanecerão limitados a reflexões sobre a melhoria dos 
métodos de arranjo, dos instrumentos de pesquisa e das condições legais 
de acesso aos documentos. (JARDIM E FONSECA, 2004, p. 07) 

Percebe-se, assim, que ainda é incipiente o aprofundamento da Arquivística 

em relação à comunicação das instituições com os seus usuários de informação. A 
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autora Figueiredo discorre sobre os primórdios do assunto na área da 

Biblioteconomia, pioneiros nesse trabalho, segundo ela: 

A maioria dos estudos neste campo foi realizada a partir da segunda 
metade da década de 40. Na conferência da Royal Society, em 1948, foram 
apresentados trabalhos que vieram contribuir para criar preocupação para 
os estudos orientados às necessidades dos usuários. A Conferência 
Internacional de Informação Científica, em Washington, em 1958, também 
muito contribuiu para o desenvolvimento desta área de investigação, com 
diversos trabalhos apresentados sobre estudos de usuários. (FIGUEIREDO, 
1994, p. 7) 

A partir desse momento começa a surgir uma mudança de visão por parte dos 

profissionais de informação, onde o interesse pelo usuário mostra-se como fator 

determinante para avaliação, aperfeiçoamento dos serviços de informação e difusão 

do acervo. Segundo Figueiredo (1994, p.7) “até então, adotava-se uma atitude 

passiva, aguardava-se que os usuários aparecessem e soubessem como fazer uso 

da informação disponível.” 

A busca pela qualidade também é uma preocupação dos gestores de 

unidades de informação, pois, além dos processos de gestão documental que 

devem ser orientados por um modelo qualitativo, é necessária a atenção aos 

processos finais de disponibilização da informação para o acesso dos usuários.  

A qualidade nos arquivos se traduz na eficiência da instituição na utilização 
de recursos humanos, materiais e financeiros frente às necessidades dos 
usuários. Esta visão passa obrigatoriamente pelo conhecimento de quem 
são os usuários, o que desejam, para que desejam e o que esperam de um 
arquivo e seus serviços. (ARAUJO, 2010, p.26) 

A investigação realizada com os usuários possibilita a obtenção de dados 

sobre o grau de satisfação dos serviços. A satisfação ou não manifestada pelos 

usuários é um “termômetro” para inferir a qualidade dos processos de um Arquivo, 

Biblioteca ou Centro de Documentação. 

Figueiredo (1994) apresenta a definição de termos relacionados aos estudos 

de usuários, cuja compreensão torna-se importante: 

Necessidade: o que um indivíduo deve (ought) ter para o seu trabalho, 

pesquisa, edificação, reação etc. No caso de um pesquisador, um item 

necessário é aquele que levará adiante sua pesquisa.  

Desejo: o que um indivíduo gostaria (would like) de ter, se o desejo for ou não 

realmente traduzido em uma demanda a uma biblioteca. 
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Demanda: o que um indivíduo pede; mais precisamente, um pedido para um 

item de informação acreditando ser (quando satisfeita, a demanda pode 

provar ou não ser um desejo, depois de tudo). 

Uso: o que um indivíduo realmente utiliza.  

 

A necessidade por um serviço leva o indivíduo a desejá-lo, por conseguinte o 

desejo é o impulso para a consecução da necessidade. A demanda é o desejo a um 

passo de torna-se exitoso, já o uso é a realização efetiva da necessidade e do 

desejo por meio da utilização do serviço. 

O conhecimento sobre as necessidades e desejos dos usuários leva a 

adequação dos serviços oferecidos e a eficácia das ferramentas de comunicação 

para atraí-los e despertar o interesse pelos objetos informacionais. Administrar é um 

desafio e o profissional de informação deve munir–se das ferramentas e 

instrumentos necessários para consecução dos seus objetivos. 

As unidades de informação estão inseridas em um processo dinâmico e 

necessitam de retroalimentação por parte dos usuários os quais precisam 

desempenhar papel ativo. Para isso é necessário enfatizar a importância dos 

estudos de usuário e das técnicas de comunicação entre organização e público.  

Sendo assim, o profissional de informação deve estar sempre atento e 

preocupado em atender da melhor forma possível as expectativas do pesquisador, 

bem como novas possibilidades de diversificação no que se refere à acessibilidade 

da informação. 



 

37

METODOLOGIA 

 A abordagem foi quantitativa e qualitativa, os dados obtidos foram traduzidos 

em números e, após, estes serviram para inferições e constatações. 

Quantidade e qualidade são características imanentes a todos os objetos e 
estão inter-relacionados. No processo de desenvolvimento, as mudanças 
quantitativas graduais geram mudanças qualitativas e essa transformação 
opera-se por saltos. (GIL, 2008, p. 13) 

Considerando os objetivos, a pesquisa foi descritiva que trata da “descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 1991, p.25) 

 A coleta de dados foi feita por meio de um questionário (Apêndice B), com 

perguntas de múltiplas escolhas e subjetivas, que tiveram por objetivo servir como 

meio para a identificação do perfil do usuário, necessidades em matéria de 

informação e a satisfação perante os serviços do Centro de Documentação. 

Segundo Gil (1991), uma das características da pesquisa descritiva é a utilização do 

questionário como instrumento de coleta de dados.  

 O questionário foi submetido à apreciação do professor orientador, para 

avaliação da pertinência das perguntas aplicadas aos objetivos do trabalho e, 

também, para verificação da fidedignidade do instrumento escolhido. Após algumas 

correções e sugestões e feitos os ajustes, encaminhou-se o questionário para 

apreciação de duas coordenadoras da Casa de Memória, as quais contribuíram 

acrescentando questões relevantes para a instituição. O questionário foi dividido em 

3 (três) partes: a primeira restringe-se aos dados do usuário de informação; segunda 

uma avaliação sobre os serviços da instituição; terceira perguntas sobre as fontes 

consultadas. 

O usuário assinou um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

A) onde foi informado sobre os objetivos da pesquisa e sobre a preservação de sigilo 

da sua identidade.  

A Casa de Memória possui dois tipos de usuários: internos (servidores 

públicos de órgãos da Prefeitura Municipal) e externos (público em geral). Como os 

usuários internos são conhecidos e recorrem com certa frequência ao Centro de 

Documentação, o questionário foi encaminhado por correio eletrônico para estes, 
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não havendo necessidade de esperar que procurassem os serviços de pesquisa. Já 

com os usuários externos, foi aplicado o questionário pela própria pesquisadora no 

momento que estes procuraram a instituição.  

A população na qual foi aplicado o questionário compreendeu os usuários 

internos e externos que frequentaram a Casa da Memória do período de 17 de 

setembro a 06 de outubro de 2014, em função do pouco tempo disponível a 

pesquisa restringiu-se a este período. A amostra escolhida foi por acessibilidade ou 

por conveniência onde “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo.” (GIL, 2008, 

p. 94) 

As pessoas foram convidadas a participar da pesquisa pela própria 

pesquisadora. O período de aplicação foi de 16 dias. A pesquisa em questão 

preservou a identidade dos participantes.  

O plano de análise foi constituído das respostas dos questionários, a fim de 

identificar a situação real existente e traçar o perfil recorrente do público e as 

necessidades dele, bem como a satisfação diante dos serviços oferecidos. A seguir 

os resultados obtidos serão apresentados por blocos contendo dados, gráficos e 

uma análise referente a cada item do questionário. 



APRESENTAÇÃO E ANÁLI

Após o término da pesquisa, realiz

preenchidos e lançaram-

forneceu a tabulação d

Access no formato do questionário da pesquisa (Apêndice B).

Figura 5 - Tela do Access: questionário da pesquisa.

FONTE: Desenvolvido pela autora.

Foram 27 questionários respondidos, sendo 15 por usuários externos e 12 por 

usuários internos. Optou

usuários para que representasse mel

leitor. De posse das tabelas fornecidas pelo 

APRESENTAÇÃO E ANÁLI SE DOS DADOS 

Após o término da pesquisa, realizou-se a leitura de todos os questionários 

-se as respostas na base de dados Microsoft A

forneceu a tabulação de todos os dados. Abaixo a Figura 5 

cess no formato do questionário da pesquisa (Apêndice B). 

cess: questionário da pesquisa. 

Desenvolvido pela autora. 

Foram 27 questionários respondidos, sendo 15 por usuários externos e 12 por 

ou-se por examinar as informações em conjunto de todos os 

usuários para que representasse melhor a realidade e se tornasse compreensível ao 

leitor. De posse das tabelas fornecidas pelo Access pode-se realizar uma análise 

 

39

a leitura de todos os questionários 

as respostas na base de dados Microsoft Access, a qual 

 trazendo a tela do 

 

Foram 27 questionários respondidos, sendo 15 por usuários externos e 12 por 

por examinar as informações em conjunto de todos os 

hor a realidade e se tornasse compreensível ao 

se realizar uma análise 



quantitativa com o percentual de respostas de cada questão e, em seguida, a 

elaboração de gráficos em planilha Excel para melhor

análise qualitativa ocorreu nas questões abertas, onde os usuários expressaram

subjetivamente.  

Para elaborarem-

auxílio da base Access, 

no confronto das respostas. A 

Figura 6 - Tela do Access: 

FONTE: Desenvolvido pela autora.

A seguir a apresentação e análise dos dados.

quantitativa com o percentual de respostas de cada questão e, em seguida, a 

elaboração de gráficos em planilha Excel para melhor visualização dos números. A 

análise qualitativa ocorreu nas questões abertas, onde os usuários expressaram

-se os cruzamentos dos dados, também, cont

cess, a qual nos proveu das planilhas necessárias para avaliação 

no confronto das respostas. A Figura 6 demonstra um dos cruzamentos feitos.

ess: cruzamento de dados. 

FONTE: Desenvolvido pela autora. 

A seguir a apresentação e análise dos dados. 
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quantitativa com o percentual de respostas de cada questão e, em seguida, a 

visualização dos números. A 

análise qualitativa ocorreu nas questões abertas, onde os usuários expressaram-se 

os cruzamentos dos dados, também, contou-se com o 

a qual nos proveu das planilhas necessárias para avaliação 

demonstra um dos cruzamentos feitos. 
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Características Pessoais dos Usuários da Casa da Me mória 

A primeira parte do questionário onde se trata de perguntas com o objetivo de 

conhecer melhor o usuário de acordo com características pessoais e sociais. 

Usuário Interno ou Externo 

A Casa da Memória, como já mencionado no capítulo da Metodologia, possui 

dois tipos de usuários: internos (servidores públicos da PMC) e externos (público em 

geral). 

A primeira pergunta buscava identificar se o usuário era servidor público, 

solicitando o órgão, ou público em geral com agendamento e público em geral que 

havia se dirigido até a Casa de Memória espontaneamente. 

Os 12 servidores públicos que participaram da pesquisa são vinculados as 

seguintes instituições: Fundação Cultural de Curitiba, Cinemateca, Secretaria 

Municipal de Educação, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 

Secretaria do Governo Municipal, Companhia de Habitação Popular da Prefeitura de 

Curitiba e Secretaria da Educação do Governo do Paraná. 

Quanto aos usuários externos, 15 pessoas, a maioria que respondeu o 

questionário dirigiu-se à Casa da Memória espontaneamente 58%, o restante 

realizou agendamento para consultar o acervo 42%.  

  



Gênero 

Os resultados mostram que a maioria dos usuários é do sexo feminino, 

constituindo 21 pessoas (78%), enquanto a minoria, 6 usuários (22%), são do sexo 

masculino. O fato de o sexo feminino ser predomina

que o número de mulheres em atividade acadêmica e profissional vem crescendo ao 

longo do tempo. O Gráfico 

Gráfico 1 - Gênero. 

FONTE: Elaborado pela autora.

 

0

5

10

15

20

25

Feminino

Pessoas

Os resultados mostram que a maioria dos usuários é do sexo feminino, 

constituindo 21 pessoas (78%), enquanto a minoria, 6 usuários (22%), são do sexo 

O fato de o sexo feminino ser predominante pode confirmar o indício de 

que o número de mulheres em atividade acadêmica e profissional vem crescendo ao 

Gráfico 1 possibilita a visualização dos resultados.

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Os resultados mostram que a maioria dos usuários é do sexo feminino, 

constituindo 21 pessoas (78%), enquanto a minoria, 6 usuários (22%), são do sexo 

nte pode confirmar o indício de 

que o número de mulheres em atividade acadêmica e profissional vem crescendo ao 

dos resultados. 

 

Masculino



Faixa Etária 

 Conforme ilustrado no

entre 46-55 anos com 9 respondentes (33%), seguido de 8 usuários (30%) acima de 

55 anos. Na faixa 18-25 anos há 5 pessoas (19%), há 3 pessoas (11%

anos e, por fim, na faixa 36

usuários acima de 46 anos constituem 63% do total. 

obteve respostas, demonstrando que as informações oferecidas pela instituição n

interessam a essa faixa etária ou há um desconhecimento por parte destes da 

instituição. 

Nota-se que não houve pessoas procurando a Casa da Memória em idade 

escolar. Ainda é predominante a faixa etária universitária e profissional. 

Gráfico 2 - Faixa etária.

FONTE: Elaborado pela autora.

 

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Até 17 anos 18  

Pessoas

Conforme ilustrado no Gráfico 2, observou-se a predominância da faixa etária 

55 anos com 9 respondentes (33%), seguido de 8 usuários (30%) acima de 

25 anos há 5 pessoas (19%), há 3 pessoas (11%

anos e, por fim, na faixa 36-45 anos há 2 pessoas (7%). Pode-

usuários acima de 46 anos constituem 63% do total. A faixa etária a

obteve respostas, demonstrando que as informações oferecidas pela instituição n

interessam a essa faixa etária ou há um desconhecimento por parte destes da 

se que não houve pessoas procurando a Casa da Memória em idade 

escolar. Ainda é predominante a faixa etária universitária e profissional. 

. 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

19%

11%

7%

33%

18  - 25 anos 26 - 35 anos 36 - 45 anos 46 - 55 anos

Faixa etária

 

43

se a predominância da faixa etária 

55 anos com 9 respondentes (33%), seguido de 8 usuários (30%) acima de 

25 anos há 5 pessoas (19%), há 3 pessoas (11%) entre 26-35 

-se constatar que os 

A faixa etária até 17 anos não 

obteve respostas, demonstrando que as informações oferecidas pela instituição não 

interessam a essa faixa etária ou há um desconhecimento por parte destes da 

se que não houve pessoas procurando a Casa da Memória em idade 

escolar. Ainda é predominante a faixa etária universitária e profissional.  

 

30%

55 anos Acima de 55 anos



Escolaridade 

Os usuários com ensino superior completo somam 9 pessoas (33%). Com um 

respondente a menos, a opção de superior incompleto obteve 8 respostas (30%). Já 

7 informantes responderam

último, uma pessoa respondeu pós

Não houve respostas para os itens referentes ao ensino fundamental e médio, 

demonstrando que o público é formado

cursos strictu senso. Algumas unidades de informação realizam visitas guiadas com 

escolas ou outros tipos de parcerias para que os alunos em fa

conhecimento sobre as instituições de memória e pesquisa.

realidade levantada pela pesquisa.

Gráfico 3 - Escolaridade

FONTE: Elaborado pela autora.
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Pessoas

Os usuários com ensino superior completo somam 9 pessoas (33%). Com um 

respondente a menos, a opção de superior incompleto obteve 8 respostas (30%). Já 

7 informantes responderam a opção doutorado (26%), 2 mestrado (7%) e, por 

último, uma pessoa respondeu pós-doutorado (4%).  

Não houve respostas para os itens referentes ao ensino fundamental e médio, 

demonstrando que o público é formado, na sua maioria, com ensino superior

Algumas unidades de informação realizam visitas guiadas com 

escolas ou outros tipos de parcerias para que os alunos em fase escolar possam ter 

conhecimento sobre as instituições de memória e pesquisa. O Gráfico 

realidade levantada pela pesquisa. 

Escolaridade 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Os usuários com ensino superior completo somam 9 pessoas (33%). Com um 

respondente a menos, a opção de superior incompleto obteve 8 respostas (30%). Já 

a opção doutorado (26%), 2 mestrado (7%) e, por 

Não houve respostas para os itens referentes ao ensino fundamental e médio, 

com ensino superior ou 

Algumas unidades de informação realizam visitas guiadas com 

e escolar possam ter 

Gráfico 3 ilustra essa 
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Formação Acadêmica 

A formação acadêmica pode ser um 

realizada pelo usuário, juntamente com a atuação profissional. F

respostas, tendo em vista alguns informantes serem formados em mais de uma 

graduação. A formação acadêmica predominante é a de historiador

10 respostas (33%). A opção outra, referente às outras formações acadêmicas não 

listadas nas possíveis respostas, obteve 11 marcações do total (37%), sendo elas: 

Design, Letras, Antropologia, Pedagogia e Licenciatura em Música, Turismo e 

Letras. A formação em Ciências Sociais foi objeto de 3 respostas perfazendo 10%. 

As graduações em Comunicação e Educação Artística tiveram 2 marcações cada 

(7%), seguidas da opção Biblioteconomia e Arquitetur

(3%). Esta predominânc

receberem muitos historiadores, mas, também, levanta a questão sobre o que 

poderia ser feito por estas instituições para atraírem profissionais de áreas 

diversificadas. Os dados podem ser visualizados 

Gráfico 4 - Formação Acadêmica

FONTE: Elaborado pela autora.
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Respostas

A formação acadêmica pode ser um indicativo do assunto da pesquisa 

realizada pelo usuário, juntamente com a atuação profissional. F

respostas, tendo em vista alguns informantes serem formados em mais de uma 

A formação acadêmica predominante é a de historiador

10 respostas (33%). A opção outra, referente às outras formações acadêmicas não 

listadas nas possíveis respostas, obteve 11 marcações do total (37%), sendo elas: 

Design, Letras, Antropologia, Pedagogia e Licenciatura em Música, Turismo e 

etras. A formação em Ciências Sociais foi objeto de 3 respostas perfazendo 10%. 

As graduações em Comunicação e Educação Artística tiveram 2 marcações cada 

(7%), seguidas da opção Biblioteconomia e Arquitetura com 1 preenchimento cada 

(3%). Esta predominância confirma a tendência das instituições de memória 

receberem muitos historiadores, mas, também, levanta a questão sobre o que 

poderia ser feito por estas instituições para atraírem profissionais de áreas 

diversificadas. Os dados podem ser visualizados no Gráfico 4. 

Formação Acadêmica. 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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indicativo do assunto da pesquisa 

realizada pelo usuário, juntamente com a atuação profissional. Fez-se a análise por 

respostas, tendo em vista alguns informantes serem formados em mais de uma 

A formação acadêmica predominante é a de historiador, contabilizando 

10 respostas (33%). A opção outra, referente às outras formações acadêmicas não 

listadas nas possíveis respostas, obteve 11 marcações do total (37%), sendo elas: 

Design, Letras, Antropologia, Pedagogia e Licenciatura em Música, Turismo e 

etras. A formação em Ciências Sociais foi objeto de 3 respostas perfazendo 10%. 

As graduações em Comunicação e Educação Artística tiveram 2 marcações cada 

a com 1 preenchimento cada 

ia confirma a tendência das instituições de memória em 

receberem muitos historiadores, mas, também, levanta a questão sobre o que 

poderia ser feito por estas instituições para atraírem profissionais de áreas 
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Atuação Profissional 

Essa questão foi analisada por respostas,

mais de uma área profissional. Constatamos que a área predominante é a de cultura 

com 7 respostas (20%), seguida da área de patrimônio com 5 preenchimentos 

(14%), educação com 4 respostas (11%),  administração/planejamento 3 

(9%). Duas pessoas afirmaram não estarem trabalhando (6%). A área de audiovisual 

obteve 2 marcações (6%), artes visuais, comunicação e saúde tiveram uma resposta 

cada (3%).  Algumas pessoas marcaram a opção outra atuação, 9 (26%), apontando 

as seguintes ocupações: estudante bolsista da Universidade Federal do Paraná, 

professora de dança na Graduação de Educação Física, aposentada, estágio e 

editoração. O Gráfico 5 ajuda a observar os números acima mencionados.

Gráfico 5 - Atuação Profissional

FONTE: Elaborado pela autora.

Segundo os resultados, o perfil do usuário da Casa da Memória é do gênero 

feminino, com idade entre 46 e 55 

formado em História. Atuam profissionalmente na área de Cultura.
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Respostas

Essa questão foi analisada por respostas, pois alguns usuários atuam em 

mais de uma área profissional. Constatamos que a área predominante é a de cultura 

com 7 respostas (20%), seguida da área de patrimônio com 5 preenchimentos 

(14%), educação com 4 respostas (11%),  administração/planejamento 3 

(9%). Duas pessoas afirmaram não estarem trabalhando (6%). A área de audiovisual 

obteve 2 marcações (6%), artes visuais, comunicação e saúde tiveram uma resposta 

cada (3%).  Algumas pessoas marcaram a opção outra atuação, 9 (26%), apontando 

guintes ocupações: estudante bolsista da Universidade Federal do Paraná, 

professora de dança na Graduação de Educação Física, aposentada, estágio e 

ajuda a observar os números acima mencionados.

Atuação Profissional. 

FONTE: Elaborado pela autora. 

Segundo os resultados, o perfil do usuário da Casa da Memória é do gênero 

feminino, com idade entre 46 e 55 anos, tendo finalizado o ensino superior e se 

formado em História. Atuam profissionalmente na área de Cultura.
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pois alguns usuários atuam em 

mais de uma área profissional. Constatamos que a área predominante é a de cultura 

com 7 respostas (20%), seguida da área de patrimônio com 5 preenchimentos 

(14%), educação com 4 respostas (11%),  administração/planejamento 3 respostas 

(9%). Duas pessoas afirmaram não estarem trabalhando (6%). A área de audiovisual 

obteve 2 marcações (6%), artes visuais, comunicação e saúde tiveram uma resposta 

cada (3%).  Algumas pessoas marcaram a opção outra atuação, 9 (26%), apontando 

guintes ocupações: estudante bolsista da Universidade Federal do Paraná, 

professora de dança na Graduação de Educação Física, aposentada, estágio e 

ajuda a observar os números acima mencionados. 

 

Segundo os resultados, o perfil do usuário da Casa da Memória é do gênero 

anos, tendo finalizado o ensino superior e se 

formado em História. Atuam profissionalmente na área de Cultura. 
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Avaliação dos Serviços da Casa da Memória

Todo órgão que oferece um serviço deve primar pela qualidade deste e pela 

satisfação do usuário. Diante desta premissa, foram elaboradas questões referentes 

aos serviços, propriamente ditos, e aos elementos que possam estar envolvidos na 

qualidade do atendimento ao público. 

Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento para pesquisa é das 9 horas às 12 horas e das 

14 horas às 17 horas e 30 minutos, de segunda a sexta. 

A maior parte dos usuários, perfazendo 17 pessoas (63%), avaliaram o 

horário de funcionamento da Casa de Memória como sendo bom, 6 pessoas (22%) 

definiram o horário como muito bom, 3 pessoas (11%) disseram ser ótimo e,  por 

último, 1 usuário (4%) acredita que o horário de funcionamento é regular. O 

6 demonstra os resultados.

Gráfico 6 - Horário de Funcionamento

FONTE: Elaborado pela autora.
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Avaliação dos Serviços da Casa da Memória  

Todo órgão que oferece um serviço deve primar pela qualidade deste e pela 

satisfação do usuário. Diante desta premissa, foram elaboradas questões referentes 

aos serviços, propriamente ditos, e aos elementos que possam estar envolvidos na 

imento ao público.  

Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento para pesquisa é das 9 horas às 12 horas e das 

14 horas às 17 horas e 30 minutos, de segunda a sexta.  

A maior parte dos usuários, perfazendo 17 pessoas (63%), avaliaram o 

ncionamento da Casa de Memória como sendo bom, 6 pessoas (22%) 

definiram o horário como muito bom, 3 pessoas (11%) disseram ser ótimo e,  por 

último, 1 usuário (4%) acredita que o horário de funcionamento é regular. O 

demonstra os resultados. 

Horário de Funcionamento. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Todo órgão que oferece um serviço deve primar pela qualidade deste e pela 

satisfação do usuário. Diante desta premissa, foram elaboradas questões referentes 

aos serviços, propriamente ditos, e aos elementos que possam estar envolvidos na 

O horário de funcionamento para pesquisa é das 9 horas às 12 horas e das 

A maior parte dos usuários, perfazendo 17 pessoas (63%), avaliaram o 

ncionamento da Casa de Memória como sendo bom, 6 pessoas (22%) 

definiram o horário como muito bom, 3 pessoas (11%) disseram ser ótimo e,  por 

último, 1 usuário (4%) acredita que o horário de funcionamento é regular. O Gráfico 
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Formulário Online para Agendamento

Segundo uma servidora da Casa, em outu

institucional, uma das finalidades era de servir como um meio para solicitação de 

consulta. Foi realizada uma experiência para avaliação do público. Após, os 

funcionários solicitaram a criação de um formulário 

no site da Fundação Cultural, foram atendidos em fevereiro deste ano. Desde então, 

quando recebem algum contato por telefone, orientam o público a entrar no site e 

agendar a pesquisa por intermédio do formu

positivamente, pois o atendimento torna

do material previamente ao comparecimento do usuário.

A maior parte dos informantes, 22 pessoas (81%), afirmou ter utilizado o 

formulário online disponível no site da fun

responderam não ter realizado contato por intermédio dele. 

Quanto à facilidade que o formulário promove, 21 respondentes (

consideram que o formulário facilita o agendamento da consulta

1 usuário (5%) avalia que o serviço não traz facilidade. O 

percentuais com maior clareza.

Gráfico 7 - Avaliação do for

FONTE: Elaborado pela autora.
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Segundo uma servidora da Casa, em outubro de 2013 foi criado o e

institucional, uma das finalidades era de servir como um meio para solicitação de 

consulta. Foi realizada uma experiência para avaliação do público. Após, os 

funcionários solicitaram a criação de um formulário online no link

no site da Fundação Cultural, foram atendidos em fevereiro deste ano. Desde então, 

quando recebem algum contato por telefone, orientam o público a entrar no site e 

agendar a pesquisa por intermédio do formulário. Os funcionários avaliam

positivamente, pois o atendimento torna-se mais eficiente com a busca e separação 

do material previamente ao comparecimento do usuário. 

A maior parte dos informantes, 22 pessoas (81%), afirmou ter utilizado o 

disponível no site da fundação cultural e apenas 5 pessoas (19%) 

responderam não ter realizado contato por intermédio dele.  

Quanto à facilidade que o formulário promove, 21 respondentes (

consideram que o formulário facilita o agendamento da consulta 

%) avalia que o serviço não traz facilidade. O Gráfico 

percentuais com maior clareza. 

Avaliação do formulário online para agendamento de consultas

FONTE: Elaborado pela autora.  
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bro de 2013 foi criado o e-mail 

institucional, uma das finalidades era de servir como um meio para solicitação de 

consulta. Foi realizada uma experiência para avaliação do público. Após, os 

link da Casa localizado 

no site da Fundação Cultural, foram atendidos em fevereiro deste ano. Desde então, 

quando recebem algum contato por telefone, orientam o público a entrar no site e 

lário. Os funcionários avaliam-no 

eficiente com a busca e separação 

A maior parte dos informantes, 22 pessoas (81%), afirmou ter utilizado o 

dação cultural e apenas 5 pessoas (19%) 

Quanto à facilidade que o formulário promove, 21 respondentes (95%) 

 ao acervo e apenas 

Gráfico 7 demonstra esses 
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Qualidade das Instalações da Casa da Memória

O conforto do pesquisador deve ser objeto de atenção por parte dos gestores 

das unidades de informação.  As instalações reservadas par

necessitam de cuidados para poderem efetivamente propiciar o conforto ideal para o 

usuário realizar sua pesquisa. Alguns itens como iluminação, climatização, limpeza e 

conservação e acessibilidade foram focados em uma questão do questi

O primeiro item solicitava uma avaliação geral quanto ao espaço para 

consulta de documentos. A soma de usuários que avaliaram o espaço como bom foi 

de 14 pessoas (52%), outros 9 informantes (33%) o consideram  muito bom, 3 

pessoas (11%) afirmaram 

respondeu que o espaço para consulta é regular

percebe-se uma avaliação positiva quanto às instalações da sala d

acervo, sendo o total de avaliações boas, muito boas e ótimas de 96%.

Gráfico 8 - Qualidade das Instalações: espaço para consulta

FONTE: Elaborado pela autora.
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nstalações da Casa da Memória 

O conforto do pesquisador deve ser objeto de atenção por parte dos gestores 

das unidades de informação.  As instalações reservadas para consulta do acervo 

necessitam de cuidados para poderem efetivamente propiciar o conforto ideal para o 

usuário realizar sua pesquisa. Alguns itens como iluminação, climatização, limpeza e 

conservação e acessibilidade foram focados em uma questão do questi

O primeiro item solicitava uma avaliação geral quanto ao espaço para 

consulta de documentos. A soma de usuários que avaliaram o espaço como bom foi 

de 14 pessoas (52%), outros 9 informantes (33%) o consideram  muito bom, 3 

pessoas (11%) afirmaram que o espaço é ótimo e, por último, 1 usuário (4%) 

respondeu que o espaço para consulta é regular. Observando

se uma avaliação positiva quanto às instalações da sala d

acervo, sendo o total de avaliações boas, muito boas e ótimas de 96%.

ualidade das Instalações: espaço para consulta. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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O conforto do pesquisador deve ser objeto de atenção por parte dos gestores 

a consulta do acervo 

necessitam de cuidados para poderem efetivamente propiciar o conforto ideal para o 

usuário realizar sua pesquisa. Alguns itens como iluminação, climatização, limpeza e 

conservação e acessibilidade foram focados em uma questão do questionário.  

O primeiro item solicitava uma avaliação geral quanto ao espaço para 

consulta de documentos. A soma de usuários que avaliaram o espaço como bom foi 

de 14 pessoas (52%), outros 9 informantes (33%) o consideram  muito bom, 3 

que o espaço é ótimo e, por último, 1 usuário (4%) 

. Observando-se o Gráfico 8, 

se uma avaliação positiva quanto às instalações da sala de consulta ao 

acervo, sendo o total de avaliações boas, muito boas e ótimas de 96%. 

 

11%

Ótimo



O segundo item perguntava sobre a iluminação nas instalações da Casa de 

Memória. A maioria dos usuários, 20 pessoas (74%), considera a iluminação das 

instalações boa. A opção 

pessoas (7%) avaliaram a iluminação como muito boa e outras 2 pessoas (7%) a 

classificaram como regular. O 

sua compreensão, deixando visível a propensão d

posição neutra (74% bom).

iluminação das instalações.

Gráfico 9 - Qualidade das Instalações: iluminação

FONTE: Elaborado pela autora.
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O segundo item perguntava sobre a iluminação nas instalações da Casa de 

Memória. A maioria dos usuários, 20 pessoas (74%), considera a iluminação das 

instalações boa. A opção ótima foi alvo de resposta para 3 informantes (11%),  2 

pessoas (7%) avaliaram a iluminação como muito boa e outras 2 pessoas (7%) a 

classificaram como regular. O Gráfico 9 ilustra esses resultados de m

sua compreensão, deixando visível a propensão da maioria dos

neutra (74% bom). Recursos devem ser investidos para melhoria da 

iluminação das instalações. 

Qualidade das Instalações: iluminação. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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O segundo item perguntava sobre a iluminação nas instalações da Casa de 

Memória. A maioria dos usuários, 20 pessoas (74%), considera a iluminação das 

ótima foi alvo de resposta para 3 informantes (11%),  2 

pessoas (7%) avaliaram a iluminação como muito boa e outras 2 pessoas (7%) a 

ilustra esses resultados de modo a facilitar 

a maioria dos informantes a uma 

Recursos devem ser investidos para melhoria da 
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O próximo questionamento foi sobre a satisfação do usuário quanto à 

climatização. Sendo que 21 respondentes (78%) disseram ser boa a climatização, 4 

pessoas (15%) a classificaram como muito boa. Já as opções ótima e regular 

contaram com um respondente para cada (4%). 

climatização também deve ser objeto de investimentos e melhorias por parte da 

instituição, tendo em vista a maioria d

conforme é visualizado no 

Gráfico 10 - Qualidade das Instalações: climatização

FONTE: Elaborado pela autora.
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O próximo questionamento foi sobre a satisfação do usuário quanto à 

climatização. Sendo que 21 respondentes (78%) disseram ser boa a climatização, 4 

(15%) a classificaram como muito boa. Já as opções ótima e regular 

m um respondente para cada (4%). Assim como a iluminação, a 

climatização também deve ser objeto de investimentos e melhorias por parte da 

instituição, tendo em vista a maioria dos respondentes a avaliarem como boa (78%), 

onforme é visualizado no Gráfico 10. 

Qualidade das Instalações: climatização. 

NTE: Elaborado pela autora.  
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O próximo questionamento foi sobre a satisfação do usuário quanto à 

climatização. Sendo que 21 respondentes (78%) disseram ser boa a climatização, 4 

(15%) a classificaram como muito boa. Já as opções ótima e regular 

Assim como a iluminação, a 

climatização também deve ser objeto de investimentos e melhorias por parte da 

os respondentes a avaliarem como boa (78%), 

 

4%

Ótimo



A seguir solicitou

instalações. Este quesito é relevante para as pessoas que frequentam o local e, 

também, para a conservação e preservação do acervo que pode sofrer muitos da

com a má higiene. A maior parte dos usuários, 14 pessoas (52%), demonstrou estar 

satisfeito e respondeu que a limpeza e conservação são boas, 8 pessoas (30%) 

disseram ser muito boa e, por fim, 5 usuários (19%) avaliaram a limpeza e 

conservação das instalações como ótimas. O 

visualizados, demonstrando 

níveis elevados (bom, muito bom e ótimo).

Gráfico 11 - Qualidade das Instalações: limpeza e conservação

FONTE: Elaborado pela autora.

 

0%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ruim

Pessoas

A seguir solicitou-se a avaliação quanto à limpeza e conservação das 

instalações. Este quesito é relevante para as pessoas que frequentam o local e, 

também, para a conservação e preservação do acervo que pode sofrer muitos da

com a má higiene. A maior parte dos usuários, 14 pessoas (52%), demonstrou estar 

satisfeito e respondeu que a limpeza e conservação são boas, 8 pessoas (30%) 

disseram ser muito boa e, por fim, 5 usuários (19%) avaliaram a limpeza e 

alações como ótimas. O Gráfico 11 traz esses da

visualizados, demonstrando a satisfação dos usuários que optaram por respostas de 

elevados (bom, muito bom e ótimo). 

Qualidade das Instalações: limpeza e conservação. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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se a avaliação quanto à limpeza e conservação das 

instalações. Este quesito é relevante para as pessoas que frequentam o local e, 

também, para a conservação e preservação do acervo que pode sofrer muitos danos 

com a má higiene. A maior parte dos usuários, 14 pessoas (52%), demonstrou estar 

satisfeito e respondeu que a limpeza e conservação são boas, 8 pessoas (30%) 

disseram ser muito boa e, por fim, 5 usuários (19%) avaliaram a limpeza e 

traz esses dados melhor 

a satisfação dos usuários que optaram por respostas de 
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O aspecto acessibilidade nos remete às ações realizadas para que se possa 

verificar a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais na Casa de 

Memória, tendo em vista que é obrigação de um órgão público proporcionar o 

acesso igualitário aos serviços. O número de pessoas que considera a 

acessibilidade boa é 14 (52%), 8 respondentes (30%) a 

respondentes (15%) a classificaram como ótima e apenas 1 usuário (4%) considera 

regular a acessibilidade nas instalações da Casa da Memória. O 

os resultados. Da mesma forma que o quesito anterior, a acessibilidade teve 

resultados positivos quanto ao grau de satisfação dos informantes.

Gráfico 12 - Qualidade das Instalações: acessibilidade

FONTE: Elaborado pela autora.

De modo geral, os itens foram avaliados como bons pela maioria dos 

usuários, representando uma avaliação mediana e demonstrando satisfação, 

contudo, sugere que recursos podem ser investidos para melhoria deles.
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O aspecto acessibilidade nos remete às ações realizadas para que se possa 

e pessoas portadoras de necessidades especiais na Casa de 

Memória, tendo em vista que é obrigação de um órgão público proporcionar o 

acesso igualitário aos serviços. O número de pessoas que considera a 

acessibilidade boa é 14 (52%), 8 respondentes (30%) a definiram como muito boa, 4 

respondentes (15%) a classificaram como ótima e apenas 1 usuário (4%) considera 

regular a acessibilidade nas instalações da Casa da Memória. O 

Da mesma forma que o quesito anterior, a acessibilidade teve 

resultados positivos quanto ao grau de satisfação dos informantes.

Qualidade das Instalações: acessibilidade. 

Elaborado pela autora.  

De modo geral, os itens foram avaliados como bons pela maioria dos 

usuários, representando uma avaliação mediana e demonstrando satisfação, 

contudo, sugere que recursos podem ser investidos para melhoria deles.
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O aspecto acessibilidade nos remete às ações realizadas para que se possa 

e pessoas portadoras de necessidades especiais na Casa de 

Memória, tendo em vista que é obrigação de um órgão público proporcionar o 

acesso igualitário aos serviços. O número de pessoas que considera a 

definiram como muito boa, 4 

respondentes (15%) a classificaram como ótima e apenas 1 usuário (4%) considera 

regular a acessibilidade nas instalações da Casa da Memória. O Gráfico 12 aponta 

Da mesma forma que o quesito anterior, a acessibilidade teve 

resultados positivos quanto ao grau de satisfação dos informantes. 

 

De modo geral, os itens foram avaliados como bons pela maioria dos 

usuários, representando uma avaliação mediana e demonstrando satisfação, 

contudo, sugere que recursos podem ser investidos para melhoria deles. 
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Sistema Informatizado 

O próximo serviço avaliado foi o Sistema Informatizado

que é utilizado pelo grupo interno de pesquisadores. Dessa forma, a pergunta era 

válida somente para usuários internos. Inserimos este item, pois a bibliotecária da 

instituição queria saber a satisfação quanto à indexação dos assuntos, se a

informação é recuperada com facilidade. 

O Winisis, Sistema da Unesco para gerenciamento de bases de dados, foi 

implantado na FCC em 1991. Incorpora hoje, todo acervo documental e artístico da 

FCC. Ao todo são cerca de quinhentos mil registros. A pesquisa

documental, pode ser feita por vários pontos de acesso, mais comumente por 

assunto, autor, tradutor, ilustrador, título, data, série, editora, registro, data de 

entrada, entre outros. No acervo artístico pode ser feita a pesquisa pelo nome do 

artista, descrição da obra, título, data, técnica, inventário, Museu, localização, estado 

de conservação, entre outros. Cada servidor tem o programa instalado em seu 

computador de trabalho. Também são atendidas demandas de pesquisa no Centro 

de Documentação da Casa da Memória.

Conforme ilustra o 

outras 4 (36%) avaliaram como muito boa e apenas 1 usuário (9%) considera 

Gráfico 13 - Avaliação do sistema informatizado de consultas.

FONTE: Elaborado pela autora.
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O próximo serviço avaliado foi o Sistema Informatizado-Winisis

que é utilizado pelo grupo interno de pesquisadores. Dessa forma, a pergunta era 

válida somente para usuários internos. Inserimos este item, pois a bibliotecária da 

instituição queria saber a satisfação quanto à indexação dos assuntos, se a

informação é recuperada com facilidade.  

O Winisis, Sistema da Unesco para gerenciamento de bases de dados, foi 

implantado na FCC em 1991. Incorpora hoje, todo acervo documental e artístico da 

FCC. Ao todo são cerca de quinhentos mil registros. A pesquisa

documental, pode ser feita por vários pontos de acesso, mais comumente por 

assunto, autor, tradutor, ilustrador, título, data, série, editora, registro, data de 

entrada, entre outros. No acervo artístico pode ser feita a pesquisa pelo nome do 

rtista, descrição da obra, título, data, técnica, inventário, Museu, localização, estado 

de conservação, entre outros. Cada servidor tem o programa instalado em seu 

computador de trabalho. Também são atendidas demandas de pesquisa no Centro 

da Casa da Memória. 

Conforme ilustra o Gráfico 13, a indexação é boa para 6 pessoas (55%), 

outras 4 (36%) avaliaram como muito boa e apenas 1 usuário (9%) considera 

Avaliação do sistema informatizado de consultas. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Winisis para consulta, 

que é utilizado pelo grupo interno de pesquisadores. Dessa forma, a pergunta era 

válida somente para usuários internos. Inserimos este item, pois a bibliotecária da 

instituição queria saber a satisfação quanto à indexação dos assuntos, se a 

O Winisis, Sistema da Unesco para gerenciamento de bases de dados, foi 

implantado na FCC em 1991. Incorpora hoje, todo acervo documental e artístico da 

FCC. Ao todo são cerca de quinhentos mil registros. A pesquisa, no acervo 

documental, pode ser feita por vários pontos de acesso, mais comumente por 

assunto, autor, tradutor, ilustrador, título, data, série, editora, registro, data de 

entrada, entre outros. No acervo artístico pode ser feita a pesquisa pelo nome do 

rtista, descrição da obra, título, data, técnica, inventário, Museu, localização, estado 

de conservação, entre outros. Cada servidor tem o programa instalado em seu 

computador de trabalho. Também são atendidas demandas de pesquisa no Centro 

indexação é boa para 6 pessoas (55%), 

outras 4 (36%) avaliaram como muito boa e apenas 1 usuário (9%) considera ótima.  
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Ótimo
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Abaixo, no quadro 2, a transcrição das respostas na questão aberta: Se não 

consegue recuperar com facilidade a informação procurada, quais os aspectos 

devem ser melhorados? 

 

Usuários  Sugestões  
P1 Digitalizar banco de imagens do Arquivo Público. 
P12 Suportes de anotação do material emprestado e de identificação do 

usuário. 
P15 Aumentar o número de palavras chaves para busca no texto. 
P27 Com equipamento de ponta, mais funcionários e área de acolhimento. 

Quadro 2 - Sugestões para recuperar com facilidade a informação procurada no 
sistema informatizado. 

FONTE: Questionários respondidos pelos usuários. 

Percebe-se que as sugestões para melhoria vão desde a ampliação dos 

termos para indexação de assuntos do sistema até recursos materiais e humanos.  

  



Qualidade do Atendimento

O setor de atendimento é a ponte de comunicação entre a unidade de 

informação e o usuário. Para constatar a satisfação dos usuários com os serviços 

prestados é imprescindível questionar sobre a qualidade do atendimento. Nesse 

item foi objeto a presteza e cordialidade, orientações quanto à consulta e tempo para 

recuperação da informaç

No quesito presteza e agilidade podemos verificar a satisfação do usuário 

quanto à eficiência dos funcionários ao atendê

satisfeitos, pois a maioria, 14 pessoas (52%), avaliaram a presteza e agilidade como 

sendo ótimas, 9 pessoas (33%) afirmaram serem muito boas e outros 4 informantes 

(15%) considerou boas. 

de satisfação dos usuários.

Gráfico 14 - Qualidade do Atendimento: presteza e cordialidade

FONTE: Elaborado pela autora.
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O setor de atendimento é a ponte de comunicação entre a unidade de 

o usuário. Para constatar a satisfação dos usuários com os serviços 

prestados é imprescindível questionar sobre a qualidade do atendimento. Nesse 

item foi objeto a presteza e cordialidade, orientações quanto à consulta e tempo para 

recuperação da informação. 

No quesito presteza e agilidade podemos verificar a satisfação do usuário 

quanto à eficiência dos funcionários ao atendê-lo. Observamos que estão muito 

satisfeitos, pois a maioria, 14 pessoas (52%), avaliaram a presteza e agilidade como 

pessoas (33%) afirmaram serem muito boas e outros 4 informantes 

. O Gráfico 14 aponta os dados que representam 

uários. 

Qualidade do Atendimento: presteza e cordialidade. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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O setor de atendimento é a ponte de comunicação entre a unidade de 

o usuário. Para constatar a satisfação dos usuários com os serviços 

prestados é imprescindível questionar sobre a qualidade do atendimento. Nesse 

item foi objeto a presteza e cordialidade, orientações quanto à consulta e tempo para 

No quesito presteza e agilidade podemos verificar a satisfação do usuário 

lo. Observamos que estão muito 

satisfeitos, pois a maioria, 14 pessoas (52%), avaliaram a presteza e agilidade como 

pessoas (33%) afirmaram serem muito boas e outros 4 informantes 

aponta os dados que representam o alto nível 
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Questionamos os usuários sobre as orientações fornecidas pelo atendimento 

quanto à consulta do acervo. Os resultados mostra

classificaram as orientações como muito boas, em seguida, com apenas um 

respondente a menos, 11 pessoas (41%) responderam que as orientações são 

boas. Por fim, 4 pessoas (15%) escolheram a opção ótimo para manifestar sua 

opinião.  Considerando a avaliação anterior, este ponto pode ser melhorado. 

Gráfico 15 apresenta a realidade levantada.

Gráfico 15 - Qualidade do 

FONTE: Elaborado pela autora.
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Questionamos os usuários sobre as orientações fornecidas pelo atendimento 

quanto à consulta do acervo. Os resultados mostram que 12 pessoas (44%) 

classificaram as orientações como muito boas, em seguida, com apenas um 

respondente a menos, 11 pessoas (41%) responderam que as orientações são 

boas. Por fim, 4 pessoas (15%) escolheram a opção ótimo para manifestar sua 

nsiderando a avaliação anterior, este ponto pode ser melhorado. 

apresenta a realidade levantada. 

Qualidade do Atendimento: orientações quanto à consulta do acervo

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Questionamos os usuários sobre as orientações fornecidas pelo atendimento 

m que 12 pessoas (44%) 

classificaram as orientações como muito boas, em seguida, com apenas um 

respondente a menos, 11 pessoas (41%) responderam que as orientações são 

boas. Por fim, 4 pessoas (15%) escolheram a opção ótimo para manifestar sua 

nsiderando a avaliação anterior, este ponto pode ser melhorado. O 

 

Atendimento: orientações quanto à consulta do acervo. 

15%

Ótimo



O próximo item respondido pelos informantes foi sobre o tempo para 

recuperação da informação, um indício para avaliar a organização do acervo e 

agilidade dos funcionário

Outros 8 informantes (30%) avaliaram que o tempo para recuperação da informação 

é ótimo, 6 pessoas (22%) o classificaram como muito bom e, por último, apenas uma 

pessoa (4%) acredita que o tempo é reg

modo a torná-los mais claros.

Gráfico 16 - Qualidade do Atendimento: tempo para recuperação da i

FONTE: Elaborado pela autora.

Podemos observar que o atendimento teve uma ótima avaliação no quesito 
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O próximo item respondido pelos informantes foi sobre o tempo para 

recuperação da informação, um indício para avaliar a organização do acervo e 

agilidade dos funcionários. A maioria, 12 informantes (44%), marcou a opção bom. 

Outros 8 informantes (30%) avaliaram que o tempo para recuperação da informação 

é ótimo, 6 pessoas (22%) o classificaram como muito bom e, por último, apenas uma 

pessoa (4%) acredita que o tempo é regular.  O Gráfico 16 explora estes dados de 

los mais claros. 

Qualidade do Atendimento: tempo para recuperação da i

FONTE: Elaborado pela autora.  
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O próximo item respondido pelos informantes foi sobre o tempo para 

recuperação da informação, um indício para avaliar a organização do acervo e 

s. A maioria, 12 informantes (44%), marcou a opção bom. 

Outros 8 informantes (30%) avaliaram que o tempo para recuperação da informação 

é ótimo, 6 pessoas (22%) o classificaram como muito bom e, por último, apenas uma 

explora estes dados de 

 

Qualidade do Atendimento: tempo para recuperação da informação. 

Podemos observar que o atendimento teve uma ótima avaliação no quesito 

presteza e agilidade e boa nos itens sobre as orientações quanto à consulta do 
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Reprodução de Documentos por Xerox

O serviço é efetuado mediante um valor monetário fixado. Os usuários que 

utilizaram o serviço de reprodução de documentos por Xerox perfazem 19 pessoas 

(68%), o restante, 8 pessoas (3

serviço foi a seguinte: 8 pessoas ( 

(39%) bom, 2 pessoas (11%) ruim e 1 pessoa (

Gráfico 17. O serviço de reprodução por Xerox é muito simples, basta um bom 

equipamento. Neste aspecto os usuários demonstraram estarem bastante 

satisfeitos. 

Gráfico 17 - Reprodução de Doc

FONTE: Elaborado pela autora.
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O serviço é efetuado mediante um valor monetário fixado. Os usuários que 

utilizaram o serviço de reprodução de documentos por Xerox perfazem 19 pessoas 

%), o restante, 8 pessoas (31%), afirmou que não utilizou. A classificação do 

serviço foi a seguinte: 8 pessoas ( 44%) marcaram a opção muito bom, 7 pessoas 

%) bom, 2 pessoas (11%) ruim e 1 pessoa (6%) regular, conforme ilustrado no 

O serviço de reprodução por Xerox é muito simples, basta um bom 

equipamento. Neste aspecto os usuários demonstraram estarem bastante 

Reprodução de Documentos por Xerox. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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O serviço é efetuado mediante um valor monetário fixado. Os usuários que 

utilizaram o serviço de reprodução de documentos por Xerox perfazem 19 pessoas 

%), afirmou que não utilizou. A classificação do 

%) marcaram a opção muito bom, 7 pessoas 

%) regular, conforme ilustrado no 

O serviço de reprodução por Xerox é muito simples, basta um bom 

equipamento. Neste aspecto os usuários demonstraram estarem bastante 

 

Ótimo

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim



 

60

Reprodução de Documentos por Meio Digital 

A reprodução digital é feita, principalmente, em fotografias por intermédio de 

scanner de mesa ou de scanner de negativos, para o caso das imagens em 

negativo. Além desse serviço, também, é oferecida a reprodução de obras raras por 

máquina fotográfica digital, dependendo do estado da obra o pesquisador mesmo 

pode fotografá-las com aparelho próprio. Os usuários pagam um valor tabelado pela 

Fundação Cultural de acordo com a finalidade e uso da fotografia, por exemplo, 

utilização em banner, exposição, publicação em livro etc. 

Os informantes que não utilizaram o serviço somam 13 pessoas (54%) e os 

que disseram ter utilizado perfazem 11 pessoas (47%). Dos usuários que utilizaram 

o serviço, 6 respondentes (55)% o avaliaram como muito bom, 2 pessoas (18%) 

classificaram como ótimo, 2 pessoas (18%) consideram bom e apenas 1 pessoa 

(9%) escolheu a opção regular para expressar sua insatisfação. O Gráfico 18 aponta 

estes dados para sua melhor compreensão. 

 

Gráfico 18 - Reprodução de Documentos por Meio Digital. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Frequência de Sucesso na Bus

Os servidores da Casa da Memória incluíram esta questão, objetivando saber 

com que frequência os usuários encontram as informações que procuram, ou seja, 

se o acervo atende a demanda de informação.

O total de 17 usuários (65%) re

desejadas, 8 usuários (31%) afirmaram que às vezes encontram e apenas 1 usuário 

(4%) disse que raramente localiza. Esses números estão representados no 

19 e nos dizem que o acervo 

informação do público consulente.

Gráfico 19 - Frequência de sucesso na busca da informação procurada

FONTE: Elaborado pela autora.
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Frequência de Sucesso na Busca da Informação Procurada 

Os servidores da Casa da Memória incluíram esta questão, objetivando saber 

com que frequência os usuários encontram as informações que procuram, ou seja, 

se o acervo atende a demanda de informação. 

O total de 17 usuários (65%) respondeu que sempre encontra as informações 

desejadas, 8 usuários (31%) afirmaram que às vezes encontram e apenas 1 usuário 

(4%) disse que raramente localiza. Esses números estão representados no 

e nos dizem que o acervo pode estar satisfazendo as necessidades de 

informação do público consulente. 

Frequência de sucesso na busca da informação procurada

pela autora.  
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Os servidores da Casa da Memória incluíram esta questão, objetivando saber 

com que frequência os usuários encontram as informações que procuram, ou seja, 

spondeu que sempre encontra as informações 

desejadas, 8 usuários (31%) afirmaram que às vezes encontram e apenas 1 usuário 

(4%) disse que raramente localiza. Esses números estão representados no Gráfico 

pode estar satisfazendo as necessidades de 

 

Frequência de sucesso na busca da informação procurada. 

65%
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Sugestões de Melhorias nos serviços prestados pela Casa de Memória 

Os usuários foram convidados a expressarem-se sobre os pontos fortes e 

fracos da instituição, deixando sua impressão pessoal sobre o que está bom e o que 

pode ser melhorado. Do total de 27 usuários que responderam o questionário, 

apenas 1 deixou em branco esta questão. Abaixo quadro 3 com a descrição dos 

pontos fortes. 

 

Usuário  Pontos Fortes  
P1 Agilidade; 

Atendimento. 
P2 Pesquisa feita pelos atendentes; 

Acervo especializado; 
Atendimento eficaz. 

P3 Atendimento; 
Localização no centro da cidade; 
Documentação específica de Curitiba. 

P4 Ótimo acervo, em bom estado de conservação. 
P5 Limpeza; 

Organização. 
P6 Sem resposta. 
P7 Presteza no atendimento; 

Envolvimento muito bom entre os setores; 
A disponibilidade dos servidores em resolver suas pesquisas. 

P8 Presteza. 
P9 Acervo especializado; 

Pesquisa online; 
Atendimento. 

P10 Atendimento Pessoal. 
P11 Localização; 

Por ser a primeira pesquisa que estou fazendo nesse local não posso 
fornecer maiores informações a respeito. 

P12 Acervo; 
Localização central; 
Digitalização das informações; 
Interação entre os setores. 

P13 O acervo histórico; 
Localização central; 
Importância da instituição enquanto referência nas questões ligadas 
ao patrimônio e à história de Curitiba. 

P14 Localização da Casa da Memória; 
Qualidade do acervo; 
Importância da instituição. 
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Usuário  Pontos Fortes  
P15 Cordialidade dos funcionários; 

Qualidade do acervo. 
P16 Acervo documental e iconográfico diversificado; 

Localização central. 
P17 Sem resposta. 
P18 Vou me abster de responder, pois sou uma usuária eventual e não 

tenho opinião formada a respeito. 
P19 Preservar a história da cidade; 

Disponibilizar informações para a municipalidade. 
P20 Conhecimento dos servidores; 

Presteza no atendimento; 
Qualidade e quantidade do acervo. 

P21 O Acervo; 
A sua localização central; 
O fato de ser uma instituição consolidada para a qual todos se 
dirigem quando precisam fazer suas pesquisas, é um dos símbolos 
da Fundação Cultural, é referência como patrimônio histórico da 
cidade, está completamente acessível a todos. 

P22 Localização na área central; 
Qualidade do acervo e o fato de estar, em grande parte, indexado, 
embora ainda não acessível ao público. 

P23 Rápido retorno as questões enviadas pelo formulário on-line; 
No atendimento agendado demonstram interesse em ajudar na 
pesquisa; 
Orientação de onde conseguir mais dados para a pesquisa além do 
acervo da casa da memória. 

P24 Atendimento; 
Qualidade de conservação do material. 

P25 Pesquisa; 
Conservação; 
Disponibilização do acervo por meio digital. 

P26 Presteza no atendimento; 
Agilidade na busca pela informação/documento solicitado. 

P27 Preservação do acervo; 
Variedade de assunto; 
Dedicação da equipe para manter todo o espaço vivo 

Quadro 3 - Pontos Fortes da Casa da Memória. 

FONTE: Questionários respondidos pelos usuários.  
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Percebemos que algumas respostas repetiram-se mais de uma vez indicando 

a plena satisfação dos pesquisadores, nos aspectos de: 

Atendimento; 

Localização central da instituição; 

Acervo histórico da Casa da Memória. 

 A seguir, Quadro 4 com os pontos fracos. 

 

Usuário  Pontos Fracos  
P1 Burocracia. 
P2 Restrição ao usuário para realizar imagens dos documentos raros 

(somente a Casa da Memória pode fazer imagens, dificultando e 
retardando a pesquisa);  
Falta de sinalização, como placas, etc. 
Falta de digitalização. 

P3 Falta de um acervo digitalizado; 
Poucos recursos para a conservação dos documentos, 
principalmente obras raras; 
Ausência de computadores para o acesso do público. 

P4 O ruído externo, que dificulta o estudo. 
P5 Sem resposta. 
P6 Sem resposta. 
P7 Sem resposta. 
P8 Não sei ainda – 1º contato. 
P9 Não autorização de fotos dos documentos raros; 

Não digitalização de documentos; 
Falta de divulgação do estabelecimento. 

P10 Disponibilidade de informações mais detalhadas do acervo. 
P11 Sem resposta. 
P12 Falta de acesso do público ao acervo via online, visualização das 

imagens e documentos que constam na base de dados, maior 
prioridade a indexação do acervo. 

P13 Sem resposta. 
P14 Quantidade pequena de informações digitalizadas; 

Poucos funcionários. 
P15 Solicitação de agendamento de pesquisa online dificulta o processo 

de pesquisa; 
P16 O acervo documental e iconográfico deve ser digitalizado; 

O material digitalizado deve ser disponibilizado na internet; 
A produção bibliográfica da Casa da Memória deve ser digitalizada e 
disponibilizada na internet. 

P17 Serviço de reprodução por xerox. 
P18 Vou me abster de responder, pois sou uma usuária eventual e não 

tenho opinião formada a respeito. 
P19 A coordenação deve ser de um Bibliotecário/documentarista; 



 

65

Usuário  Pontos Fracos  
Equipe de funcionários com formação na área, diminuir o número de 
estagiários. 

P20 Sem resposta. 
P21 Sem resposta. 
P22 A falta de ampliação e complementação do acervo fotográfico para 

além da década de 1940; 
A necessidade de acolher novos documentos e bibliografias. 

P23 Sem resposta. 
P24 Sem Sugestão 
P25 Aumentar o número de funcionários. 
P26 Espaço para a pesquisa documental. 
P27 Equipe sobrecarregada, reforços para _melhora no funcionamento 

como todo e parcerias com instituição educacional visando manter 
um educativo forte, com visitas e exposições. 

Quadro 4 - Pontos Fracos da Casa da Memória. 

FONTE: Questionários respondidos pelos usuários.  

A resposta recorrente foi a necessidade de digitalização, tanto a digitalização 

do acervo para disponibilização via internet, quanto o serviço de digitalização de 

documentos para o usuário que preferir por este tipo de cópia. Porém, com a 

virtualização do acervo não haveria mais controle sobre o uso da documentação. 

Também desapareceria o usuário real. 

Dados sobre a Consulta e o Acervo 

Nesta terceira e última parte do questionário investigou-se para quais fins os 

usuários realizam suas pesquisas, quais setores da Casa da Memória são 

procurados e como avaliam a documentação de acordo com o volume, variedade e 

conservação. 

  



Finalidade da Consulta 

Diz respeito ao escopo do trabalho de pesquisa realizado com o acervo 

custodiado e disponibilizado pela Casa de Memória. A análise foi realizada por 

respostas, já que alguns usuários consultam a documentação com mais de uma 

finalidade. 

A finalidade de realizar uma pesquisa histórica foi o objeto de maior número 

de respostas: 17 (46%). Seguida da consulta com o objetivo de publicação de 

artigo/livro, 8 respostas (22%),  6 respostas (16%) para a finalidade de consulta 

trabalho escolar/acadêmico, 2 marcações (5%) na opção de pesquisa genealógica, 1 

marcação (3%) na opção de pesquisa legal e 3 respostas (8%) no item outro, 

mencionando as seguintes finalidades: tese de doutorado e projeto de iniciação 

científica.   

Percebe-se com os dados que 

do acervo da Casa da Memória. A finalidade probatória não foi alvo de resposta dos 

informantes, conforme verificamos no

Gráfico 20 - Finalidade da Consulta.

FONTE: Elaborado pela autora.
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Diz respeito ao escopo do trabalho de pesquisa realizado com o acervo 

custodiado e disponibilizado pela Casa de Memória. A análise foi realizada por 

respostas, já que alguns usuários consultam a documentação com mais de uma 

A finalidade de realizar uma pesquisa histórica foi o objeto de maior número 

de respostas: 17 (46%). Seguida da consulta com o objetivo de publicação de 

artigo/livro, 8 respostas (22%),  6 respostas (16%) para a finalidade de consulta 

êmico, 2 marcações (5%) na opção de pesquisa genealógica, 1 

marcação (3%) na opção de pesquisa legal e 3 respostas (8%) no item outro, 

mencionando as seguintes finalidades: tese de doutorado e projeto de iniciação 

se com os dados que a pesquisa histórica é o principal foco de uso 

do acervo da Casa da Memória. A finalidade probatória não foi alvo de resposta dos 

informantes, conforme verificamos no Gráfico 20. 

Finalidade da Consulta. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Diz respeito ao escopo do trabalho de pesquisa realizado com o acervo 

custodiado e disponibilizado pela Casa de Memória. A análise foi realizada por 

respostas, já que alguns usuários consultam a documentação com mais de uma 

A finalidade de realizar uma pesquisa histórica foi o objeto de maior número 

de respostas: 17 (46%). Seguida da consulta com o objetivo de publicação de 

artigo/livro, 8 respostas (22%),  6 respostas (16%) para a finalidade de consulta 

êmico, 2 marcações (5%) na opção de pesquisa genealógica, 1 

marcação (3%) na opção de pesquisa legal e 3 respostas (8%) no item outro, 

mencionando as seguintes finalidades: tese de doutorado e projeto de iniciação 

a pesquisa histórica é o principal foco de uso 

do acervo da Casa da Memória. A finalidade probatória não foi alvo de resposta dos 
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Fontes Consultadas – Setor

Como mencionado no subcapítulo

da Memória é dividida em setores c

item é importante por trazer subsídios aos gestores para o planejamento de ações 

voltadas para cada setor de acordo com a procura dos usuários.

A divisão de centro de documentação obteve um total de 24 respost

A divisão de multimeios aparece em segunda opção com 15 respostas (31%) e, por 

último, a divisão de obras raras com 9 respostas (19%).  O 

resultados. 

Gráfico 21 - Fontes Consultadas: setor

FONTE: Elaborado pela autora.
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Como mencionado no subcapítulo Descrição de Ambiente de Estudo

da Memória é dividida em setores com características e acervos específicos. Este 

item é importante por trazer subsídios aos gestores para o planejamento de ações 

voltadas para cada setor de acordo com a procura dos usuários. 

centro de documentação obteve um total de 24 respost

de multimeios aparece em segunda opção com 15 respostas (31%) e, por 

de obras raras com 9 respostas (19%).  O Gráfico 

Fontes Consultadas: setor. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Descrição de Ambiente de Estudo, a Casa 

om características e acervos específicos. Este 

item é importante por trazer subsídios aos gestores para o planejamento de ações 

 

centro de documentação obteve um total de 24 respostas (50%). 

de multimeios aparece em segunda opção com 15 respostas (31%) e, por 

Gráfico 21 aponta os 
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Frequência de Uso da Casa da Memória

Nesta indagação 4 pessoas (15%) r

todos os dias, outras 3 (11%) uma vez por semana empatadas com 3 pessoas 

(11%) que se dirigem até a instituição quinzenalmente ou mais. Um usuário (4%) 

disse procurar a Casa mensalmente e outro (4%) afirmou ser a primeira v

realizou uma consulta ao acervo dela. A opção outra somou 15 respondentes (56%), 

alguns deixaram a lacuna em branco, outros indicaram as frequências de uso: 

eventualmente, quando necessário e segunda vez. 

representados no Gráfico 

Gráfico 22 - Frequência de Uso da Casa da Memória

FONTE: Elaborado pela autora.
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Frequência de Uso da Casa da Memória 

Nesta indagação 4 pessoas (15%) responderam que frequentam a Casa 

todos os dias, outras 3 (11%) uma vez por semana empatadas com 3 pessoas 

(11%) que se dirigem até a instituição quinzenalmente ou mais. Um usuário (4%) 

disse procurar a Casa mensalmente e outro (4%) afirmou ser a primeira v

realizou uma consulta ao acervo dela. A opção outra somou 15 respondentes (56%), 

alguns deixaram a lacuna em branco, outros indicaram as frequências de uso: 

eventualmente, quando necessário e segunda vez. Esses números e

Gráfico 22. 

Frequência de Uso da Casa da Memória. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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esponderam que frequentam a Casa 

todos os dias, outras 3 (11%) uma vez por semana empatadas com 3 pessoas 

(11%) que se dirigem até a instituição quinzenalmente ou mais. Um usuário (4%) 

disse procurar a Casa mensalmente e outro (4%) afirmou ser a primeira vez que 

realizou uma consulta ao acervo dela. A opção outra somou 15 respondentes (56%), 

alguns deixaram a lacuna em branco, outros indicaram as frequências de uso: 

Esses números estão 
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Avaliação do Acervo 

Objetivando verificar a 

solicitou-se a classificação quanto ao volume de documentação, à variedade e o 

estado de conservação. 

Com relação ao volume da documentação, 12 informantes (46%) avaliaram 

que ele é muito bom, 8 informante

consideram ótimo e 3 pessoas escolheram a opção regular para mani

opinião. O Gráfico 23 ilustra os dados para s

Gráfico 23 - Avaliação do acervo: volume

FONTE: Elaborado pela autora.
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Objetivando verificar a satisfação do usuário quanto ao acervo custodiado, 

se a classificação quanto ao volume de documentação, à variedade e o 

 

Com relação ao volume da documentação, 12 informantes (46%) avaliaram 

que ele é muito bom, 8 informantes (31%) o classificaram como bom, 3 pessoas o 

consideram ótimo e 3 pessoas escolheram a opção regular para mani

ilustra os dados para sua melhor visualização.

Avaliação do acervo: volume. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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satisfação do usuário quanto ao acervo custodiado, 

se a classificação quanto ao volume de documentação, à variedade e o 

Com relação ao volume da documentação, 12 informantes (46%) avaliaram 

s (31%) o classificaram como bom, 3 pessoas o 

consideram ótimo e 3 pessoas escolheram a opção regular para manifestar sua 

ua melhor visualização. 

 

12%

Ótimo



Em relação à variedade documental, houve empate entre as respostas bom e 

muito bom com 10 pessoas (38%), 3 pessoas (12%) consider

documental ótima. No entanto, 2 pessoas (8%) a classificaram como regular e 1 

pessoa a avaliou como ruim. Esses números e

forma a ilustrar a questão.

Gráfico 24 - Avaliação do acervo: variedade documental

FONTE: Elaborado pela autora.
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Em relação à variedade documental, houve empate entre as respostas bom e 

muito bom com 10 pessoas (38%), 3 pessoas (12%) consider

documental ótima. No entanto, 2 pessoas (8%) a classificaram como regular e 1 

pessoa a avaliou como ruim. Esses números estão representados no 

forma a ilustrar a questão. 

Avaliação do acervo: variedade documental. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Em relação à variedade documental, houve empate entre as respostas bom e 

muito bom com 10 pessoas (38%), 3 pessoas (12%) consideram a variedade 

documental ótima. No entanto, 2 pessoas (8%) a classificaram como regular e 1 

stão representados no Gráfico 24 de 

 

12%

Ótimo



O último item do questionário respondido pelos usuários solicitou uma 

classificação do estado de 

servidora, ela explicou que a Diretoria do Patrimônio Cultural é responsável pelas 

ações de conservação nos acervos de todos os espaços culturais da Fundação 

Cultural de Curitiba. A maioria dos usuários, 13 

boa a conservação da documentação, 9 pessoas (35%) classificaram a conservação 

como boa, 3 pessoas (12%) avaliaram como ótima e apenas 1 pessoa (4%)

ser regular. O Gráfico 25

Gráfico 25 - Avaliação do acervo: estado de conservação

FONTE: Elaborado pela autora.

O acervo, de forma geral, atende as necessida

tendo ponderações muito boas nos aspectos acima mencionados.

Com o intuito de fornecermos dados para servir ao planejamento das ações 

da Casa da Memória e considerando que existem dois tipos de usuários que 

frequentam a instituição, apresentamos a tabulação com os números resultantes de 

cada pergunta do questionário para os usuários internos e externos separadamente. 

A tabela com os resultados consta no Apêndice C da presente monografia.
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O último item do questionário respondido pelos usuários solicitou uma 

classificação do estado de conservação da documentação. Em conversa com uma 

servidora, ela explicou que a Diretoria do Patrimônio Cultural é responsável pelas 

ações de conservação nos acervos de todos os espaços culturais da Fundação 

Cultural de Curitiba. A maioria dos usuários, 13 pessoas (50%), considerou muito 

boa a conservação da documentação, 9 pessoas (35%) classificaram a conservação 

como boa, 3 pessoas (12%) avaliaram como ótima e apenas 1 pessoa (4%)

25 ilustra essa realidade levantada pela pesquisa.

Avaliação do acervo: estado de conservação. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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uição, apresentamos a tabulação com os números resultantes de 

cada pergunta do questionário para os usuários internos e externos separadamente. 

A tabela com os resultados consta no Apêndice C da presente monografia.
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O último item do questionário respondido pelos usuários solicitou uma 

conservação da documentação. Em conversa com uma 

servidora, ela explicou que a Diretoria do Patrimônio Cultural é responsável pelas 

ações de conservação nos acervos de todos os espaços culturais da Fundação 

pessoas (50%), considerou muito 

boa a conservação da documentação, 9 pessoas (35%) classificaram a conservação 

como boa, 3 pessoas (12%) avaliaram como ótima e apenas 1 pessoa (4%) disse 

ilustra essa realidade levantada pela pesquisa. 

 

des de informações do público 

tendo ponderações muito boas nos aspectos acima mencionados. 

Com o intuito de fornecermos dados para servir ao planejamento das ações 

da Casa da Memória e considerando que existem dois tipos de usuários que 

uição, apresentamos a tabulação com os números resultantes de 

cada pergunta do questionário para os usuários internos e externos separadamente. 

A tabela com os resultados consta no Apêndice C da presente monografia. 
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CRUZAMENTO DE DADOS 

O confronto de dados possibilita descobrirmos informações que não estavam 

explícitas no questionário. Segundo Lucke e André apud Silveira: 

Para realizar a pesquisa é preciso promover um confronto entre os dados, 
as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 
conhecimento teórico acumulado a respeito dele. (LUCKE E ANDRÉ 1886, 
apud SILVEIRA, 2013, p. 100) 

Desta forma, realizamos o cruzamento de alguns dados relevantes para o 

estudo e que pudessem servir de subsídio para futuras ações da instituição. 

Finalidade da Consulta x Frequência de Sucesso na B usca de Informações 

De acordo com o Gráfico 26, o usuário que realizar uma pesquisa 

genealógica tem 50% de sucesso na localização da informação. Na pesquisa 

histórica 71% sempre encontram as informações e 29% às vezes têm sucesso na 

busca. Quanto à pesquisa legal, 100% das pessoas às vezes obtêm êxito na 

localização da informação desejada. As pessoas que procuram a Casa da Memória 

com o objetivo de publicar um artigo ou livro 38% às vezes localizam as informações 

e 63% sempre obtêm sucesso. Na finalidade de produzir trabalho acadêmico / 

escolar observamos que 67% dos informantes sempre encontram as informações 

desejadas, 17% às vezes e 17% raramente. Nas outras opções de finalidades (tese 

de doutorado e projeto de iniciação científica), os usuários possuem 100% de êxito 

na localização. 

Na média, representada no gráfico pela coluna “todas”, verificamos que a 

maioria dos usuários que procurou a Casa da Memória, com as finalidades de 

consulta acima mencionadas, supriu sua necessidade de informação. Contudo, não 

é motivo para dispensar os esforços da instituição em obter uma variedade 

documental maior, tendo em vista o acervo ser originado por intermédio de aquisição 

e doações.  



Gráfico 26 - Finalidade da Consulta x Frequência de Sucesso na Busca de 
Informações

FONTE: Elaborado pela autora.
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Finalidade da Consulta x Frequência de Sucesso na Busca de 
Informações. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Finalidade da Consulta x Frequência de Sucesso na Busca de 
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Finalidade da Consulta x Setor

Analisando a média, conforme 

que 48% das finalidades de consultas realizadas na Casa da Memória são atendidas 

pelo setor de centro de documentação. Em 

35% das solicitações de consultas e, por último, o setor de obras raras com 17%. 

Os dados mostram que o acervo do setor de centro de documentação é o 

mais consultado de acordo com as finalidades de pesquisas dos 

constatação pode orientar os trabalhos na gestão de cada setor.

Gráfico 27 - Finalidade da Consulta x Setor

FONTE: Elaborado pela autora.
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Analisando a média, conforme a coluna “todas” do Gráfico 

que 48% das finalidades de consultas realizadas na Casa da Memória são atendidas 

pelo setor de centro de documentação. Em seguida o setor de multimeios recebe 

35% das solicitações de consultas e, por último, o setor de obras raras com 17%. 

Os dados mostram que o acervo do setor de centro de documentação é o 

mais consultado de acordo com as finalidades de pesquisas dos 

constatação pode orientar os trabalhos na gestão de cada setor. 

Finalidade da Consulta x Setor. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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Gráfico 27, constatamos 

que 48% das finalidades de consultas realizadas na Casa da Memória são atendidas 

seguida o setor de multimeios recebe 

35% das solicitações de consultas e, por último, o setor de obras raras com 17%.  

Os dados mostram que o acervo do setor de centro de documentação é o 

mais consultado de acordo com as finalidades de pesquisas dos usuários. Essa 
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Finalidade da Consulta x Escolaridade

Para realizarmos uma análise fidedi

pesquisa genealógica e legal, pois obtiveram somente uma resposta cada. 

Percebemos que a maioria dos respondentes com ensino superior incompleto 

(50%) ou com mestrado (17%) busca realizar sua consulta com a finalidad

produzir um trabalho acadêmico. Já as pessoas com ensino superior completo 

realizam pesquisas históricas (47%) e consultam o acervo com a finalidade de 

publicar artigo / livro (50%). Predominantemente os usuários com doutorado (38%) 

consultam a fim de publicar artigo / livro e com pós

finalidades não listadas nas opções de resposta. O 

levantada. 

Gráfico 28 - Finalidade da Consulta x Escolaridade

FONTE: Elaborado pela autora.
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Para realizarmos uma análise fidedigna neste confronto, desconsideramos a 

pesquisa genealógica e legal, pois obtiveram somente uma resposta cada. 

Percebemos que a maioria dos respondentes com ensino superior incompleto 

(50%) ou com mestrado (17%) busca realizar sua consulta com a finalidad

produzir um trabalho acadêmico. Já as pessoas com ensino superior completo 

realizam pesquisas históricas (47%) e consultam o acervo com a finalidade de 

publicar artigo / livro (50%). Predominantemente os usuários com doutorado (38%) 

publicar artigo / livro e com pós-doutorado (33%) possuem outras 

finalidades não listadas nas opções de resposta. O Gráfico 28

Finalidade da Consulta x Escolaridade. 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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gna neste confronto, desconsideramos a 

pesquisa genealógica e legal, pois obtiveram somente uma resposta cada.  

Percebemos que a maioria dos respondentes com ensino superior incompleto 

(50%) ou com mestrado (17%) busca realizar sua consulta com a finalidade de 

produzir um trabalho acadêmico. Já as pessoas com ensino superior completo 

realizam pesquisas históricas (47%) e consultam o acervo com a finalidade de 

publicar artigo / livro (50%). Predominantemente os usuários com doutorado (38%) 

doutorado (33%) possuem outras 

28 ilustra a realidade 
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Avaliação do Acervo de 

Memória 

Realizamos um filtro na questão 23 sobre avaliação do acervo, selecionando

somente a ponderação das pessoas que procuraram a Casa da Memória com uma 

frequência relevante. O objetivo foi de proporcionar maior confiabilidade à avaliação 

do acervo. Adotamos o seguinte método, com o auxílio da base de dados 

selecionamos os usuários que frequentam a instituição mensalmente ou mais (1 vez 

por semana, todos os dias, 2 a 3 vezes por semana); extraímos a avaliação que eles 

efetuaram nos aspectos relacionados ao acervo (volume, variedade documental e 

estado de conservação);  de poss

gráfico.  

 Examinando a média das avaliações, observamos que a soma das opções 

muito bom e ótimo resulta em 61%. Isto demonstra a satisfação dos usuários 

frequentes quanto ao volume, à variedade e ao estado de

opção bom, consideração mediana, perfaz 27% e as classificações ruim e

somam 11%. O Gráfico 29

Gráfico 29 - Avaliação do Acervo de acordo com a Frequência de Uso da Casa da
Memória 

FONTE: Elaborado pela autora.
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Avaliação do Acervo de acordo com a Frequência de Uso da Casa da 

Realizamos um filtro na questão 23 sobre avaliação do acervo, selecionando

somente a ponderação das pessoas que procuraram a Casa da Memória com uma 

frequência relevante. O objetivo foi de proporcionar maior confiabilidade à avaliação 

do acervo. Adotamos o seguinte método, com o auxílio da base de dados 

uários que frequentam a instituição mensalmente ou mais (1 vez 

por semana, todos os dias, 2 a 3 vezes por semana); extraímos a avaliação que eles 

efetuaram nos aspectos relacionados ao acervo (volume, variedade documental e 

estado de conservação);  de posse da tabela produzida pelo Acess

Examinando a média das avaliações, observamos que a soma das opções 

muito bom e ótimo resulta em 61%. Isto demonstra a satisfação dos usuários 

frequentes quanto ao volume, à variedade e ao estado de conservação do acervo. A 

opção bom, consideração mediana, perfaz 27% e as classificações ruim e

29 possibilita a visualização dos dados obtidos.

Avaliação do Acervo de acordo com a Frequência de Uso da Casa da

FONTE: Elaborado pela autora.  
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com a Frequência de Uso da Casa da 

Realizamos um filtro na questão 23 sobre avaliação do acervo, selecionando 

somente a ponderação das pessoas que procuraram a Casa da Memória com uma 

frequência relevante. O objetivo foi de proporcionar maior confiabilidade à avaliação 

do acervo. Adotamos o seguinte método, com o auxílio da base de dados Acess: 

uários que frequentam a instituição mensalmente ou mais (1 vez 

por semana, todos os dias, 2 a 3 vezes por semana); extraímos a avaliação que eles 

efetuaram nos aspectos relacionados ao acervo (volume, variedade documental e 

Acess, elaboramos o 

Examinando a média das avaliações, observamos que a soma das opções 

muito bom e ótimo resulta em 61%. Isto demonstra a satisfação dos usuários 

conservação do acervo. A 

opção bom, consideração mediana, perfaz 27% e as classificações ruim e regular 

obtidos. 

 

Avaliação do Acervo de acordo com a Frequência de Uso da Casa da 

3%

Média

Ótimo

Muito Bom

Bom

Regular

Ruim

Critério

de 

Avaliação



 

77

Importante destacarmos que as opiniões negativas e positivas destes 

usuários aqui selecionados possuem um peso significativo, tendo em vista a 

aproximação deles com a Casa da Memória. As pessoas que consultam o acervo 

frequentemente possuem maior contato com ele e, portanto, exprimem uma opinião 

relevante e fundamentada na experiência cotidiana. 
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CONCLUSÕES 

Após a análise dos dados, chegou-se a conclusão de que o perfil do usuário 

da Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba é composto principalmente 

por usuários do sexo feminino, que se encontram na faixa etária entre 46 e 55 anos, 

tendo finalizado o ensino superior e com formação em História. A maioria atua 

profissionalmente na área de cultura. 

Os usuários demonstraram estarem satisfeitos com o horário de 

funcionamento da Casa. A maior parte deles afirmou ter utilizado o formulário online 

disponível no site da Fundação e, ainda, consideraram que o mesmo facilita no 

agendamento da consulta ao acervo. 

 Pode-se verificar que as instalações da Casa da Memória foram avaliadas 

positivamente, quanto ao espaço para consulta, climatização, limpeza e 

conservação, iluminação e acessibilidade. De forma geral, todos estes quesitos 

foram classificados como bons, considerando que esta classificação é positiva, 

porém mediana, podemos sugerir que sejam dispensados maiores recursos para 

melhorias na qualidade das instalações. 

O sistema informatizado Winisis, utilizado pelos usuários internos da Casa, 

possibilita a verificação por parte dos consulentes da documentação existente 

disponível para pesquisa. Algumas sugestões foram indicadas para avanços no 

sistema tais como a ampliação dos termos de indexação e nos recursos humanos e 

materiais. 

De todos os serviços e aspectos avaliados pelos usuários internos e externos, 

o atendimento obteve a melhor pontuação, principalmente, no que se refere à 

presteza e cordialidade. Além disso, o atendimento foi alvo de resposta de muitas 

pessoas na questão aberta onde puderam explanar sobre os pontos fortes da Casa 

da Memória. É motivo para parabenizarmos os recursos humanos que atuam no 

setor de atendimento, pois atender com atenção e eficiência reforça o compromisso 

da instituição com o cidadão.  

 Constatou-se que o acervo atende a demanda de informação do público que 

sempre encontra o que deseja, sendo pontuado como aspecto positivo da instituição 
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e com uma avaliação muito boa nos quesitos de volume, variedade documental e 

conservação. 

A digitalização de documentos como serviço a ser prestado e a digitalização 

para disponibilização do acervo via web foram sugeridas por muitos usuários e 

agregam facilidades na pesquisa deles, devendo a sua implantação ser objeto de 

análise por parte da Casa da Memória. 

Com o confronto de dados foi possível averiguar que a instituição atende a 

necessidade de informação, pois os usuários obtêm êxito nas suas pesquisas de 

acordo com a finalidade delas. Além disso, conferiu-se a busca pelos setores da 

Casa, sendo o mais procurado o setor de acervo do centro de documentação, bem 

como a confirmação das finalidades de consulta de acordo com a escolaridade dos 

informantes. 

Este estudo de usuários possibilitou definir o perfil do público consulente e o 

seu nível de satisfação em relação aos aspectos da instituição e acervo, bem como 

serviços prestados. Tais informações servirão de subsídio para os gestores da Casa 

da Memória, reafirmando a importância da troca de conhecimentos entre a 

sociedade e o meio acadêmico. 
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Anexo A - Lei nº 4545/1973 

LEI Nº 4545/1973 DE 05 DE JANEIRO DE 1973 

CRIA A FUNDAÇÃO CULTURAL, CONFORME ESPECIFICA. 

 

A Câmara Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, decretou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação Cultural, com 

personalidade jurídica própria, sede e foro nesta Cidade de Curitiba, destinada a 

estimular, desenvolver, tomar iniciativas de qualquer natureza, fazendo acordos, 

contratos, convênios com terceiros, para os objetivos exemplificados no art. 2º. 

 

Art. 2º Compete à fundação Cultural: 

 

a - formular a política cultural do Município; 

 

b - articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais, bem como 

Universidades e instituições culturais; de modo a assegurar a coordenação e a 

execução de programas culturais de qualquer iniciativa; 

 

c - promover a defesa do patrimônio histórico e artístico do Município de Curitiba e 

do Estado do Paraná; 

 

d - conceder auxílio a instituições culturais existentes no Município, para assegurar o 

desenvolvimento de um programa cultural efetivo; 

 

e - elaborar o seu regimento, a ser aprovado pelo Prefeito Municipal; 

 

f - emitir pareceres sobre assuntos e questões de sua alçada que lhe sejam 

submetidos pelo Prefeito Municipal; 
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g - promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, do Estado do 

Paraná, de outros Estados da União, mediante convênios que possibilitem 

exposições, reuniões e realizações de caráter artístico e literário; 

 

h - promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, projeções 

cinematográficas, festividades populares, inclusive as que tenham relação com a 

incrementação do turismo; 

 

h - promover exposições, espetáculos, conferências, debates, feiras, projeções 

cinematográficas e festividades populares de cunho cultural; (Redação dada pela Lei 

nº 8184/1993) 

 

i - realizar promoções destinadas a integração social da população, com vistas a 

elevação do seu nível cultural e artístico; 

 

j - implantar projetos envolvendo a terceira idade. (Redação acrescida pela Lei nº 

7671/1991) 

 

l - promover a difusão cultural, mediante a operação de serviço de radiodifusão 

educativa, com transmissão de programas com finalidades educativo-culturais. 

(Redação acrescida pela Lei nº 11793/2006) 

 

Art. 3º A Fundação será administrada por dois órgãos: 

a sua Diretoria Executiva, composta de três membros de livre escolha do Chefe do 

Poder Executivo; e o Conselho Deliberativo, presidido pelo Prefeito Municipal, tendo 

como vice-presidente o Diretor Executivo da Fundação, e composto de mais cinco 

membros, além dos membros da Diretoria Executiva, nomeados pelo Chefe do 

Poder Executivo, entre pessoas que tenham nível cultural e artístico elevado, todos 

com mandato de três anos. 

 

Parágrafo Único - Os membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo nada 

perceberão da Fundação Cultural, pelo exercício do seu mandato. (Redação 

acrescida pela Lei nº 5365/1976) 
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Art. 4º Fica adotado para o pessoal da Fundação o regime das Leis trabalhistas, 

podendo ser aproveitados funcionários da Municipalidade, sem prejuízo dos seus 

vencimentos e vantagens. 

 

Art. 5º Quando for extinta a Fundação, que se institui por prazo indeterminado, o seu 

patrimônio reverterá ao Município de Curitiba. 

 

Art. 6º Constituem recursos da Fundação: 

 

a - dotações do Município, a serem consignadas anualmente no orçamento, em nível 

suficiente para as operações, iniciativas e manutenção da Fundação; 

 

b - contribuições, auxílios e subvenções da União, dos Estados ou de terceiros; 

 

c - contribuições de autarquias, empresas e pessoas físicas, por donativos ou 

transferências de bens; 

 

d - doações e legados; 

 

e - os provenientes de suas próprias atividades. 

 

Art. 7º A Fundação poderá realizar operações de crédito, oferecendo bens de seu 

patrimônio em garantia, pelas formas de direito, contratando segundo as diretrizes 

autorizadas pelo seu Conselho Deliberativo, VETADO 

 

Art. 8º No Estatuto da Fundação será prevista a colaboração e a participação de 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado, para complementação do seu 

patrimônio, bem como para integração do espírito de iniciativa da comunidade na 

Fundação. 

 

Art. 9º Para constituição do patrimônio da Fundação, fica autorizado o Executivo a 

transferir-lhe o imóvel de patrimônio Municipal, constante de prédio e terreno onde 

está instalado o edifício do Teatro do Paiol de Pólvora, situado na confluência das 

ruas Guabirotuba, Cel. Zacarias e Reinaldo Machado, bem como material 



 

88

permanente do Departamento da Relações Públicas e Promoções, que se fizer 

necessário. 

 

Parágrafo Único Os bens a que se refere o artigo serão avaliados pelos 

Departamentos do Patrimônio e Material. 

 

Art. 10 A Fundação prestará contas ao Executivo Municipal, na forma do seu 

regimento e do seu Estatuto, até 15 de fevereiro do ano seguinte. 

 

Art. 11 As despesas com a aplicação desta Lei, correrão à conta das dotações 

próprias do orçamento em vigor. 

 

Art. 12 O Estatuto da Fundação será aprovado por decreto municipal, fazendo-se em 

seguida o seu registro público. 

 

Art. 13 Fica o Executivo autorizado a extinguir o Departamento de Relações Públicas 

e Promoções. 

 

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 5 janeiro de 1973. 

 

JAIME LERNER 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo B - Decreto Nº 320/87 

DECRETO Nº 320/87 

APROVA O ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA.  

 

O Prefeito Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, usando de suas 

atribuições legais e de acordo com a decisão do Conselho da Fundação Cultural de 

Curitiba, conforme o disposto na Lei Municipal nº 4545/73, decreta: 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Estatuto da Fundação Cultural de Curitiba, parte integrante 

deste decreto. 

 

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 

Decreto nº 103, de 2 de fevereiro de 1973, e demais disposições em contrário. 

 

Palácio 29 de Março, 12 de agosto de 1987. 

 

ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA 

Prefeito Municipal 

 

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Art. 1º - A Fundação Cultural de Curitiba criada pela Lei Municipal nº 4545, de 5 de 

janeiro de 1973 com personalidade jurídica de direito privado tem sede e foro na 

cidade de Curitiba e passará a ser regida pelo presente estatuto. 

 

Art. 2º - A Fundação Cultural de Curitiba será vinculada à Secretaria Municipal de 

Cultura e complementará sua ação de valorização da cultura local, de preservação 

do patrimônio cultural da cidade e de valorização das artes como expressão de 

cultura. 
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Art. 3º - A Fundação Cultural de Curitiba gozará de autonomia administrativa e 

financeira e seu prazo será indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGÃOS 

 

Art. 4º - A Fundação Cultural de Curitiba será administrada por dois órgãos: A 

Diretoria Executiva e o conselho Deliberativo. 

 

Art. 5º - A Diretoria Administrativo-Financeiro e o Diretor de Ação Cultural. 

 

§ 1º - O diretor Presidente será o Secretário Municipal de Cultura, o Diretor 

Administrativo-Financeiro será o Diretor do Departamento Administrativo da 

Secretaria Municipal de Cultura e o Diretor de Ação Cultural será o Diretor do 

Departamento de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. 

 

§ 2º - É vedada a remuneração a qualquer título da Diretoria Executiva. 

 

Art. 6º - Compete ao Diretor Presidente: 

 

a) Representar a Fundação Cultural de Curitiba em juízo ou fora dele: 

 

b) Assinar convênio, contratos e acordos em nome da Fundação Cultural de 

Curitiba; 

 

c) Movimentar os valores da Entidade mediante cheques, ordens de pagamento, 

etc., juntamente com o Tesoureiro, podendo delegar esta atribuição ao Diretor 

Administrativo e Financeiro; 

 

d) Submeter ao Conselho Deliberativo e Financeiro propostas de criação de 

unidades, orçamentos, recebimento de doações e outros assuntos da competência 

do Conselho Deliberativo; 

 

e) Assinar as contratações e demissões de funcionários; 
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f) Baixar atos regulamentadores e disciplinadores da ação da Entidade; 

 

g) Praticar todos os atos que se fizerem necessários para a boa administração do 

órgão. 

 

Art. 7º - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: 

 

a) Substituir o Diretor Presidente na sua ausência e impedimentos; 

 

b) Executar a política administrativa e financeira da Fundação Cultural de Curitiba; 

 

c) Elaborar a proposta orçamentária da Fundação Cultural de Curitiba; 

 

d) Fornecer subsídios ao Diretor Presidente quanto à concessão de subvenções a 

Entidades e Instituições de caráter cultural; 

 

e) Emitir pareceres sobre a viabilidade financeira dos projetos da Fundação Cultural 

de Curitiba; 

 

f) Executar atividades relativas à pessoal, patrimônio e manutenção dos bens da 

Fundação Cultural de Curitiba. 

 

Art. 8º - Compete ao Diretor de Ação Cultural: 

 

a) Formular com o Diretor Presidente a Política de Cultura da Fundação Cultural de 

Curitiba e executá-la; 

 

b) Submeter ao Diretor Administrativo e Financeiro os projetos propostos pelas 

Coordenações da Fundação Cultural de Curitiba; 

 

c) Promover a integração do trabalho das coordenações da Fundação Cultural de 

Curitiba. 
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Art. 9º - O Conselho Deliberativo será constituído pelo prefeito Municipal como 

Presidente nato, pelo diretor Presidente da Fundação Cultural de Curitiba como 

Vice-Presidente, pelos Diretores Administrativo e Financeiro e de Ação Cultural, por 

mais cinco membros nomeados pelo prefeito Municipal, sendo quatro de sua livre 

escolha e um eleito entre os servidores da Fundação Cultural de Curitiba. 

 

Art. 10 - Compete ao Conselho Deliberativo: 

 

a) Deliberar sobre assuntos de interesse cultural e artístico da cidade; 

 

b) Criar ou extinguir Biblioteca, Museus, Oficinas ou outras unidades da Fundação 

Cultural de Curitiba; 

 

c) Deliberar sobre assuntos de interesse administrativo da Fundação Cultural de 

Curitiba; 

 

d) Deliberar sobre alienação de imóveis; 

 

e) Aprovar o recebimento de doações; 

 

f) Apreciar os balancetes mensais e aprovar o balanço e a prestação de contas 

anual. 

 

Art. 11 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á obrigatoriamente uma (1) vez por ano e 

sempre que for convocado pelo Presidente, Vice-Presidente ou por três (3) de seus 

membros. 

 

Art. 12 - A ação cultural será dividida em coordenações que atenderão ao conjunto 

das necessidades culturais e artísticas da cidade como Música, Artes Ciências, Artes 

Plásticas, Literatura, cinema. 

 

§ 1º - A Diretoria da Fundação Cultural de Curitiba poderá acrescentar, desmembrar 

ou extinguir coordenações atendendo sempre às necessidades da produção e 

expressa cultural e artística da cidade. 
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§ 2º - Cada coordenação trabalhará relativamente a sua área de atuação na 

valorização da cultura local, na preservação do patrimônio cultural e na valorização 

das artes como expressa de cultura. 

 

Art. 13 - A Fundação Cultural de Curitiba manterá uma equipe permanente ligada à 

Diretoria Executiva para desenvolver o trabalho de valorização da cultura local. 

 

Art. 14 - A Fundação Cultural de Curitiba manterá uma equipe permanente ligada à 

Presidência para a preservação do patrimônio cultural local e, também, para servir 

de apoio, suporte e infra-estrutura do Departamento de patrimônio Cultural da 

Secretaria Municipal de Cultura. 

 

Art. 15 - É da obrigação da Fundação Cultural de Curitiba manter uma política de 

informação para a população da cidade especialmente para os movimentos culturais 

e comunitários, democratizando o saber científico, artístico, estimulando a produção 

social do conhecimento, promovendo e valorizando o saber local de técnicas, usos, 

costumes e tradições da cidadania de Curitiba. 

 

CAPÍTULO III 

PATRIMÔNIO, RENDAS E DOTAÇÕES 

 

Art. 16 - Constituem o patrimônio da Fundação Cultural de Curitiba: 

 

a) Os bens e direitos com que foi instituída, os adquiridos e os que venha a adquirir; 

 

b) As doações, legados, heranças que lhe forem destinadas. 

 

Art. 17 - Constituem recursos da Fundação Cultural de Curitiba: 

 

a) Dotações do Município, a serem consignadas anualmente no orçamento; 

 

b) Contribuições, auxílios, subvenções e doações da União, dos Estados e/ou de 

terceiros; 
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c) Os recursos provenientes de suas próprias atividades; 

 

d) O produto de operações de crédito. 

 

Art. 18 - O ano financeiro da Fundação Cultura de Curitiba coincidirá com o ano civil. 

 

Art. 19 - A Fundação Cultural de Curitiba fará sua prestação de contas até 15 de 

fevereiro do ano seguinte, mediante o balanço contábil com demonstrativo da receita 

e despesa. 

 

Art. 20 - Em caso de extinção, o patrimônio da Fundação Cultural de Curitiba 

reverterá ao município de Curitiba. 

 

Art. 21 - Este estatuto aprovado pelo Conselho Deliberativo, por decreto do Prefeito 

Municipal, dado ciência ao Ministério Público passará a vigorar a partir da data da 

sua publicação.  

Ato publicado no sistema em: 12/02/2009. 
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Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclare cido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado(a) participante: 
 
Eu, Fabiane Marques Belém, sou estudante do curso de pós-graduação em 

Gestão em Arquivos na Universidade Federal de Santa Maria. Estou realizando uma 

pesquisa sob supervisão do professor Dr. Carlos Blaya Perez cujo objetivo é 

elaborar um estudo com os usuários de informação que frequentam o Centro de 

Documentação Casa de Memória para identificar os perfis e a satisfação dos 

mesmos, propondo melhorias nos serviços. 

Sua participação envolve preencher um questionário. A participação nesse 

estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar 

em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 

mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-

lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora, fone 35281791. 

Atenciosamente 
 
 

   
Nome e assinatura do(a) estudante  Local e data 
   
Matrícula:   

 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter r ecebido uma cópia 

deste termo de consentimento.  

 
   
Nome e assinatura do participante  Local e data 
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Apêndice B - Questionário de Pesquisa – Perfil do U suário 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – PERFIL DO USUÁRIO 

 
PESQUISADORA: FABIANE MARQUES BELÉM 
 
ORIENTADOR: PROF. DR. CARLOS BLAYA PEREZ 
 
FINALIDADE: Traçar o perfil do usuário pesquisador da Casa da Memória da 
Fundação Cultural de Curitiba e verificar a satisfação do mesmo com relação aos 
serviços. 
 
Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de monografia. 
Assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa 
o sigilo da participação dos integrantes. 
 
NÚMERO: ______________ 
DATA: _____/_____/_______ 
 

DADOS DO USUÁRIO 
 
Você é servidor público da instituição PMC (Prefeit ura Municipal de Curitiba) 
ou faz parte do público externo?  
 
(   ) Servidor da Instituição   (   ) Público Externo Espontâneo 
(   ) Órgão ______________                   (   ) Público Externo Agendado 
 
Cidade:_______________________________ UF:_________ País: _____________  
E-mail: ___________________________________ 
 
 
01 -Sexo: 
01 (  ) Masculino 02 (  ) Feminino  
 
02 - Idade:  
01 (  ) Até 17 anos  02 (  ) 18  - 25 anos 03 (  ) 26 - 35 anos 04 (  )  36 - 45 anos                             
05 (  ) 46 - 55 anos 06 (  ) Acima de 55 anos 
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03 - Escolaridade: 
01 (  ) Ensino Fundamental Incompleto     06 (  ) Superior Completo      
02 (  ) Ensino Fundamental Completo       07 (  ) Mestrado 
03 (  ) Ensino Médio Incompleto                08 (  ) Doutorado   
04 (  ) Ensino Médio Completo     09 (  ) Pós-Doutorado 
05 (  ) Superior Incompleto                
 
04 - Formação Acadêmica: 
01 (  ) Administração 
02 (  ) Arquitetura 
03 (  ) Arquivologia 
04 (  ) Biblioteconomia 
05 (  ) Comunicação 
06 (  ) Ciênciais Sociais 
07 (  ) Direito 
08 (  ) Educação Artística 
09 (  ) Engenharia 
10 (  ) Geografia 
11 (  ) História 
12 (  ) Outra_____________________ 
 
05  - Área de Atuação Profissional: 
01 (  ) Administração/ Planejamento  
02 (  ) Arquitetura/Urbanismo 
03 (  ) Artes Visuais 
04 (  ) Audiovisual 
05 (  ) Comunicação 
06 (  ) Construção Civil 
07 (  ) Cultura 
08 (  ) Educação 
09 (  ) Patrimônio 
10 (  ) Saúde 
11 (  ) Segurança 
12 (  ) Turismo 
13 (  ) Não trabalha 
14 (  ) Outro_____________________ 
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SERVIÇOS DA CASA DA MEMÓRIA 
 
06    Sobre     o    horário     de    funcionamento da Casa,     você     o    considera: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
 
07 Conhece o formulário online para agendamento de pesquisas?  (  ) Sim  (  ) 
Não 
Caso positivo, quanto ao agendamento: (  )Facilita  (  ) Não facilita 
 
08 Como você classifica a qualidade das instalações  deste Centro de 
Documentação e Pesquisa: 
Espaço para consulta de documentos: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
Iluminação: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
Climatização: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
Limpeza e conservação: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
 
Acessibilidade: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
 
09 Se você é usuário do Grupo Interno, Servidor Púb lico Municipal, e utiliza o 
Sistema Informatizado para fazer suas consultas, co mo classifica a Indexação 
dos Documentos? 
(  ) Ruim (  )Regular (  ) Boa  (  ) Muito Boa  (  ) Ótima  
Se não consegue recuperar com facilidade a informação procurada, quais os 
aspectos devem ser melhorados? 
 
 
 
 
 

 
10 Classifique a qualidade do atendimento que receb eu nesta Casa da Memória 
nos seguintes quesitos: 
Presteza e cordialidade: 
(   ) Ruim (   ) Regular (   ) Bom (   ) Muito Bom (   ) Ótimo 
Orientações quanto à consulta do acervo: 
(   ) Ruim (   ) Regular (   ) Bom (   ) Muito Bom  (   ) Ótimo 
Tempo para recuperação da informação: 
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
 
11 Já utilizou o serviço de reprodução de documento s por Xerox?   
(   ) Sim (    ) Não. 
Caso positivo, como o avalia?  
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
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12 Já utilizou o serviço de reprodução de documento s por meio digital?  
(   ) Sim (    ) Não.  
Caso positivo, como o avalia?   
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
 
13 Com que frequência encontra a informação procura da? 
(  ) Sempre  (  ) Às vezes  (  ) Raramente  (  ) Nunca 
 
14 Para melhorar a qualidade dos serviços prestados  pelo Centro de 
Documentação e Pesquisa (Biblioteca, Obras Raras, M ultimeios, Cartaz) , 
relacione até 3 itens que você considera: 
 
a)    Pontos Fortes     da Casa da Memória  
 
 
 
 
 

 
b)     Pontos Fracos     da Casa da Memória que devem ser melhorados 
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DADOS E FONTES CONSULTADAS 
 
20 - Finalidade da Consulta: 
01 (  ) Genealogia 
02 (  ) Pesquisa Histórica  
03 (  ) Pesquisa Legal 
04 (  ) Publicação de Artigo/Livro 
05 (  ) Probatória 
06 (  ) Trabalho Escolar / Acadêmico 
07 (  ) Outro___________________ 
 
21 Setor  
01 (  ) Divisão de Centro de Documentação 
02 (  ) Divisão de Multimeios 
03 (  ) Divisão de Obras Raras 
 
22  Qual a sua frequência de uso da Casa da Memória ? 
01 (   ) Primeira vez 
02 (   ) Todos os dias 
03 (   ) 2 a 3 vezes por semana 
04 (   ) 1 vez por semana 
05 (   ) Quinzenalmente ou mais 
06 (   ) Mensalmente 
07 (   ) Outro _________ 
 
23 Como você classifica o acervo desta Casa da Memó ria: 
 
Em relação ao volume  
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
Em relação à variedade documental  
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
Quanto ao estado de conservação  
(   ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Muito Bom (  ) Ótimo   
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Apêndice C – Tabela com Tabulação dos Dados para Us uários Internos e 

Externos 

 

USUÁRIOS 
INTERNOS 
 

Respostas Percentagem 
 Sexo   
Feminino 9 75% 
Masculino 3 25% 
Total 12 

 Idade 
Até 17 anos  0 
18  - 25 anos  1 8% 
26 - 35 anos  1 8% 
36 - 45 anos                             0 0% 
46 - 55 anos  7 58% 
Acima de 55 anos 3 25% 
Total 12 

 Escolaridade 
 Ensino Fundamental 
Incompleto         0 
Ensino Fundamental 
Completo        0 
 Ensino Médio Incompleto                  0 
 Ensino Médio Completo 0     
Superior Incompleto               1 8% 
Superior Completo 6 50% 
Mestrado 1 8% 
Doutorado 3 25% 
Pós-Doutorado 1 8% 
Total 12 

 Formação Acadêmica 
 Administração 0 
Arquitetura 0 
Arquivologia 0 
Biblioteconomia 1 8% 
Comunicação 1 8% 
 Ciênciais Sociais 1 8% 
Direito 0 0% 
Educação Artística 1 8% 
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Engenharia 0 0% 
Geografia 0 0% 
História 6 46% 
Outra 3 23% 
Total 13 

 Atuação Profissional  
Administração/ 
Planejamento  1 7% 
Arquitetura/Urbanismo 0 0% 
Artes Visuais 0 0% 
Audiovisual 2 13% 
Comunicação 1 7% 
Construção Civil 0 0% 
Cultura 4 27% 
Educação 2 13% 
Patrimônio 2 13% 
Saúde 0 0% 
Segurança 0 0% 
Turismo 0 0% 
Não trabalha 0 0% 
Outro (estagiário, 
editoração) 3 20% 
Total 15 

 Horário  de  Funcionamento  
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  6 50% 
Muito Bom 5 42% 
Ótimo 1 8% 
Total 12 

 Formulário Online  
Sim   10 83% 
Não 2 17% 
Total 12 

Facilita 9 90% 
Não Facilita 1 10% 
Total 10 

 
Qualidade das Instalações - Espaço para 
Consulta 

Ruim 0 
Regular 1 8% 
Bom  6 50% 
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Muito Bom 3 25% 
Ótimo 2 17% 
Total 12 

 Qualidade das Instalações - Iluminação 
Ruim 0 
Regular 2 17% 
Bom  8 67% 
Muito Bom 0 0% 
Ótimo 2 17% 
Total 12 

 Qualidade das Instalações - Climatização 
Ruim 0 
Regular 1 8% 
Bom  9 75% 
Muito Bom 2 17% 
Ótimo 0 0% 
Total 12 

 
Qualidade das Instalações - Limpeza e 
Conservação 

Ruim 0 
Regular 0 0% 
Bom  7 58% 
Muito Bom 3 25% 
Ótimo 2 17% 
Total 12 

 Qualidade das Instalações - Acessibilidade 
Ruim 1 8% 
Regular 0 0% 
Bom  5 42% 
Muito Bom 4 33% 
Ótimo 2 17% 
Total 12 

 Sistema Informatizado  
Ruim 0 
Regular 0 
Boa 6 55% 
Muito Boa 4 36% 
Ótima 1 9% 
Total 11 

 
Qualidade do Atendimento - Presteza e 
Agilidade 
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Ruim 0 
Regular 0 
Bom 2 17% 
Muito Bom 4 33% 
Ótimo 6 50% 
Total 12 

 
Qualidade do Atendimento - Orientações 
quanto à consulta do acervo 

 Ruim 0 
Regular 0 
Bom  4 33% 
Muito Bom 7 58% 
Ótimo 1 8% 
Total 12 

 
Qualidade do Atendimento - Tempo para 
recuperação da informação 

Ruim 0 
Regular 1 8% 
Bom  5 42% 
Muito Bom 3 25% 
Ótimo 3 25% 
Total 12 

Reprodução de Documentos por Xerox 
Sim 11 92% 
Não 1 8% 
total 12 

Ruim 0 
Regular 1 10% 
Bom  3 30% 
Muito Bom 6 60% 
Ótimo 0 0% 
Total 10 

 Reprodução de Documentos por Meio Digital 
Sim 8 67% 
Não 4 33% 
total 12 

Ruim 0 
Regular 0 
Bom  2 29% 
Muito Bom 4 57% 
Ótimo 1 14% 



 

106

Total 7 

 Busca de Informações 
Sempre   10 83% 
Às vezes  2 17% 
Raramente   0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 12 

 Finalidade da Consulta 
Genealogia 1 5% 
Pesquisa Histórica  10 50% 
Pesquisa Legal 1 5% 
Publicação de Artigo/Livro 5 25% 
Probatória 0 0% 
Trabalho Escolar / 
Acadêmico 2 10% 
Outro (produção de 
material didático 
institucional 1 5% 
Total 20 

 Fontes Consultadas – Setor 
Acervo Centro de 
Documentação 11 44% 
Setor Multimeios 11 44% 
Obras Raras 3 12% 
Total 25 

 Avaliação do Acervo - Em relação ao Volume 
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  3 25% 
Muito Bom 8 67% 
Ótimo 1 8% 
Total 12 

 
Avaliação do Acervo - Em relação à Variedade 
Documental 

Ruim 0 
Regular 0 
Bom  3 25% 
Muito Bom 7 58% 
Ótimo 2 17% 
Total 12 

 
Avaliação do Acervo –  
Quanto ao estado de conservação 
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Ruim 0 
Regular 0 
Bom  3 25% 
Muito Bom 8 67% 
Ótimo 1 8% 
Total 12 
 

 

USUÁRIOS 
EXTERNOS 

 Respostas Porcentagem 
Sexo  

Feminino 12 80% 
Masculino 3 20% 
Total 15 

Idade 
Até 17 anos  0 
18  - 25 anos  4 27% 
26 - 35 anos  2 13% 
36 - 45 anos                             2 13% 
46 - 55 anos  2 13% 
Acima de 55 anos 5 33% 
Total 15 

Escolaridade 
Ensino Fundamental 
Incompleto         0 
Ensino Fundamental 
Completo        0 
Ensino Médio Incompleto                  0 
Ensino Médio Completo 0     
Superior Incompleto               7 47% 
Superior Completo 3 20% 
Mestrado 1 7% 
Doutorado 4 27% 
Pós-Doutorado 0 0% 
Total 15 

Formação Acadêmica 
 Administração 0 
Arquitetura 1 6% 
Arquivologia 0 0% 
Biblioteconomia 1 6% 
Comunicação 2 12% 
Ciênciais Sociais 2 12% 
Direito 0 0% 
Educação Artística 1 6% 
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Engenharia 0 0% 
Geografia 0 0% 
História 4 24% 
Outra 
(design,letras,antropologia, 
pedagogia, licenc música    6 35% 
Total 17 

Atuação Profissional  
Administração/ 
Planejamento  2 12% 
Arquitetura/Urbanismo 0 0% 
Artes Visuais 1 6% 
Audiovisual 0 0% 
Comunicação 0 0% 
Construção Civil 0 0% 
Cultura 2 12% 
Educação 2 12% 
Patrimônio 1 6% 
Saúde 1 6% 
Segurança 0 0% 
Turismo 0 0% 
Não trabalha 2 12% 
Outro (estágio, bolsista 
Ufpr, professora de dança, 
aposentado e empresária 
ind. farmacêutica) 6 35% 
Total 17 

Horário  de  Funcionamento  
Ruim 0 0,00% 
Regular 1 6,67% 
Bom  11 73,33% 
Muito Bom 1 6,67% 
Ótimo 2 13,33% 
Total 15 

Formulário Online  
Sim   12 80% 
Não 3 20% 
Total 15 

Facilita 12 100% 
Não Facilita 0 
Total 12 

Qualidade das Instalações - Espaço para Consulta 
Ruim 0 
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Regular 0 
Bom  8 53% 
Muito Bom 6 40% 
Ótimo 1 7% 
Total 15 

 Qualidade das Instalações - Iluminação 
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  12 80% 
Muito Bom 2 13% 
Ótimo 1 7% 
Total 15 

 Qualidade das Instalações - Climatização 
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  12 80% 
Muito Bom 2 13% 
Ótimo 1 7% 
Total 15 

 
Qualidade das Instalações - Limpeza e 
Conservação 

Ruim 0 
Regular 0 
Bom  8 53% 
Muito Bom 4 27% 
Ótimo 3 20% 
total 15 

 Qualidade das Instalações - Acessibilidade 
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  9 60% 
Muito Bom 4 27% 
Ótimo 2 13% 
Total 15 

 Qualidade do Atendimento - Presteza e Agilidade 
Ruim 0 
Regular 0 
Bom  3 20% 
Muito Bom 4 27% 
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Ótimo 8 53% 
Total 15 

 
Qualidade do Atendimento - Orientações  
quanto à consulta do acervo 

Ruim 0 
Regular 0 
Bom  7 47% 
Muito Bom 5 33% 
Ótimo 3 20% 
Total 15 

 
Qualidade do Atendimento –  
Tempo para recuperação da informação 

Ruim 0 
Regular 0 
Bom  7 47% 
Muito Bom 3 20% 
Ótimo 5 33% 
Total 15 

 Reprodução de Documentos por Xerox 
Sim 8 53% 
Não 7 47% 
total 15 

 Ruim 2 25% 
Regular 0 0% 
Bom  4 50% 
Muito Bom 2 25% 
Ótimo 0 0% 
total 8 

 Reprodução de Documentos por Meio Digital 
Sim 5 36% 
Não 9 64% 
total 14 

Ruim 0 
Regular 1 25% 
Bom  0 0% 
Muito Bom 2 50% 
Ótimo 1 25% 
Total 4 

 Busca de Informações 
Sempre   7 50% 
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Às vezes  6 43% 
Raramente   1 7% 
Nunca 0 0% 
Total 14 

 Finalidade da Consulta 
Genealogia 1 7% 
Pesquisa Histórica  6 40% 
Pesquisa Legal 0 0% 
Publicação de Artigo/Livro 2 13% 
Probatória 0 0% 
Trabalho Escolar / 
Acadêmico 4 27% 
Outro (tese doutorado, proj. 
iniciação científica) 2 13% 
Total 15 

 Fontes Consultadas – Setor 
Acervo Centro de 
Documentação 13 59% 
Setor Multimeios 4 18% 
Obras Raras 5 23% 
Total 22 

 Avaliação do Acervo - Em relação ao Volume 
Ruim 0 
Regular 3 21% 
Bom  5 36% 
Muito Bom 4 29% 
Ótimo 2 14% 
Total 14 

 
Avaliação do Acervo - Em relação à  
Variedade Documental 

Ruim 1 7% 
Regular 2 14% 
Bom  7 50% 
Muito Bom 3 21% 
Ótimo 1 7% 
Total 14 

 
Avaliação do Acervo –  
Quanto ao estado de conservação 

Ruim 0 
Regular 1 7% 
Bom  6 43% 
Muito Bom 5 36% 
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Ótimo 2 14% 
Total 14 
 


